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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

31ης Δεκεμβρίου 2013 

 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  

 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 4η Ιουνίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με 

την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην διεύθυνση, www.hellinikon.com. Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως και 62, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας.  

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

 

 

Το Εντεταλμένο Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Μιχαήλ Αναστασόπουλος 

 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 για την Ι.ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ-Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΚΕ 

 

 

Ιωάννης Κιτσοπανίδης 

Αρ. Αδείας ΟΕΕ A΄ Tάξης: 0006754 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ – 1989 
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Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 

οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη  

Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 3.3. των οικονομικών καταστάσεων, 

περίπτωση i) «Εκτίμηση της φύσης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 

ακινήτου», όπου περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους το δικαίωμα που διαθέτει η Εταιρεία 

διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτου κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

οικονομικών καταστάσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού ενός επενδυτικού ακινήτου 
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κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 40. 2) Στη σημείωση 5.9 των οικονομικών καταστάσεων όπου η 

Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει ότι μετά τα αποτελέσματα της 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 

τα ίδια κεφάλαια έχουν μειωθεί σημαντικά με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του ν.2190/20. Η Διοίκηση εκτιμώντας για την επόμενη χρήση ότι θα 

επιτευχθεί περιορισμός στις δαπάνες και έχοντας βάσιμες προσδοκίες αύξησης των εσόδων, έχει 

την βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα αρθεί η περίπτωση εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.2190/20. Σε αντίθετη περίπτωση προκειμένου η Εταιρεία, για 

χάριν του δημοσίου συμφέροντος,  να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της, υπάρχει 

πρόθεση για κεφαλαιακή ενίσχυση της. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2014 

    

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

   

Ανδρέας Διαμαντόπουλος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 25021 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, και αναφέρεται στις Εταιρικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και της 

χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 

του Π.Δ. 409/1986, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή 

σας τις εν λόγω Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ 

αυτές και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. 

I. Σημαντικά γεγονότα της 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2013 (διαχειριστική περίοδος 31.3.2011-

31.12.2013)  

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στην 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση είναι τα εξής: 

1. Με τον Ν. 3943/2011, (άρθρο 42, ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) συστάθηκε η ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», με σκοπό τη 

διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου  

Ελληνικού και καταχωρήθηκε νόμιμα την 20.05.2011 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ 115936901000, με την από 23-05-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ  3720/08.06.2011).  

2. Με την παράγραφο 3 εδάφιο (β) του άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) ορίστηκε ότι 

«με την παρέλευση ενός μηνός από την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου η διοίκηση, 

διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου και των επ` αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην 

Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, περιέρχονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, 

η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για 

δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται 

αυτοδικαίως στις τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων.» Το αρχικό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με την με 

αριθμό 1971/30.05.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 

Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 

Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 154/02.06.2011, συγκροτήθηκε σε 

σώμα την 6η Ιουνίου 2011 με το από 06.06.2011 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

δε σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 7345/26.07.2011 φύλλο 
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της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ). Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, βάσει 

της ρητής πρόβλεψης της παρ. 3 (α) και (β) του παραπάνω άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τις 06/07/2011 ανέλαβε αυτοδικαίως τη διοίκηση, διαχείριση και 

εκμετάλλευση του ακινήτου και των επ’ αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου 

Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, δικαιούμενη να ενεργεί κάθε σχετική πράξη 

διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της και 

υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης και άλλες συμβάσεις διοίκησης, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ως άνω ακινήτου.  

3. Με τον Ν. 4062/2012 (παράγραφος 1 εδάφιο (α) του άρθρου 7), ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 

70/30-3-2012 τεύχος Α΄ Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ανέλαβε τη χρήση, 

διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ’ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με 

τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου 

Κοσμά Αττικής, εμβαδού 426.011,22 τ.μ., καθώς και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας 

(Μαρίνα) Αγ. Κοσμά Αττικής, εμβαδού 529.792,60 τ.μ., Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω 

νόμου, η εταιρεία υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή 

άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων.  

4. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16-

4-2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 22-4-2013 (ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 3929/1-7-2013), ενώ με την από 22-5-

2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξελέγη νέο μέλος του Δ.Σ. στη θέση παραιτηθέντος 

μέλους (ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 4243/11-7-2013). 

5. Το καταστατικό της Εταιρείας καταρτίστηκε με την από 13-05-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 

66/Α/31−3−2011), εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5382/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στις 14.6.2011 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ  4113/17.06.2011) και τροποποιήθηκε:  

α) ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αθηναίων 

στον Δήμο Ελληνικού, με την από 05.09.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2−8125/31−10−2011 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στις 08−11−2011 στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 983, η δε σχετική ανακοίνωση της 

καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 13034/12.12.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ),  

β) ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 1, το οποίο αφορά το κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των 

ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της 

εταιρείας και την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

εκατό (100) ευρώ εκάστης – ανερχόμενο έτσι στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων 

χιλιάδων (3.800.000) - με την από 23.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
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της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2−3955/14−06−2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στις 18−06−2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με 

Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 11319, η δε σχετική ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε 

στο υπ΄ αριθμόν 5036/21.06.2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε & 

Γ.Ε.ΜΗ). 

γ) ως προς τα άρθρα 8, 18, 19, 20 και 29 με την από 16.04.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2−2975/28−06−2013 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στις 28−06−2013 στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 70073, η δε σχετική ανακοίνωση της καταχώρισης 

αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 3935/1.07.2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος 

Α.Ε. – Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ). 

6. Με το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30-3-2012) και ειδικότερα με τα άρθρα 1 έως 8, θεσμοθετήθηκε ο 

Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, αποτελούμενος από τα ακίνητα του πρώην Αεροδρομίου 

Ελληνικού, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά και του πρώην 

Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά Αττικής και καθορίσθηκαν οι όροι ανάπτυξης και 

αξιοποίησης αυτού. 

7. Στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 151 Α΄/01.07.2011) για την αξιοποίηση της ιδιωτικής 

περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η πώληση του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.», και  το προϊόν της πώλησης αυτής προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας (άρθ. 1 παρ. 2 Ν. 3986/2011). 

8. Με τον Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 151), συστάθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής 

περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το 

μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω νόμων (3985/2011 και 3986/2011), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μεταβιβάσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και ανήκει σήμερα στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Ειδικότερα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 

187/6.9.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 

(ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 2061B΄/16.9.2011), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 206/25.4.2012 απόφαση της 

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 1363Β΄/26.4.2012), 

μεταβιβάσθηκαν κατά πλήρη κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου, οι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούσαν στο 

σύνολο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Εν συνεχεία, με την υπ' αρ. 227/28.1.2013 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 

136Β΄/29.1.2013), μεταβιβάσθηκαν κατά πλήρη κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, οι είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ονομαστικές μετοχές 

tel:206%2F25.4.2012
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της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της από 23.3.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και αντιστοιχούσαν στο 60,5263% του συνολικού 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, του υπολοίπου ποσοστού ανήκοντος ήδη κατά πλήρη κυριότητα στο 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τις άνω αναφερόμενες αποφάσεις 

της ΔΕΑΑ.  

9. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 225/07.01.2013 (ΦΕΚ  15Β΄/10.01.2013) που εκδόθηκε 

από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 234/24.4.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση της ανωτέρω Διυπουργικής 

Επιτροπής (ΦΕΚ 1020Β΄/25-4-2013), μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ: α) το δικαίωμα της επιφανείας επί των 

ακινήτων που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 

(Α΄ 70), τα οποία συγκροτούν από κοινού την έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, 

για χρονική διάρκεια 99 ετών και β) ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου των ως άνω ακινήτων κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή. 

10.Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 «Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω αγοράς 

υφιστάμενων μετοχών και/ή ανάληψης νέων μετοχών στο κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» που προέβλεπε 

την διεξαγωγή του διαγωνισμού σε 2 φάσεις, την φάση προεπιλογής  (α΄ φάση Διαγωνισμού) που 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2012 και την φάση υποβολής των προσφορών (β΄φάση) που διήρκεσε από 

τον Ιανουάριο 2013 μέχρι τον Μάρτιο 2014. Στις 31 Μαρτίου  2014, το ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε Προτιμητέο 

Επενδυτή για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. 

Εξ όλων των ανωτέρω παρατεθέντων, η σημαντικότερη για την εταιρεία εξέλιξη κατά την διάρκεια της 

κλειόμενης υπερδωδεκάμηνης χρήσης, ήταν η πρόβλεψη στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του 

Νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 151 

Α΄/01.07.2011) για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, περί πωλήσεως του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.», και μεταφοράς του προϊόντος της πώλησης για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. 

Με την απόφαση αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, η 

Εταιρεία προβλέπεται ότι δεν θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του Ακινήτου «Ελληνικό - Άγιος Κοσμάς» 

πριν από την πώληση σε Επενδυτή του μετοχικού κεφαλαίου της και με τους όρους και προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην σύμβαση - αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού.   

 

 

 
II. Απολογισμός 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2013 (διαχειριστική περίοδος 31.3.2011-31.12.2013) 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2013) σε € 14.618.969,53.  

Το Λειτουργικό κόστος της Εταιρείας ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2013) σε €18.251.697,80. 
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Πίνακας 1: 

Ανάλυση Λειτουργικού Κόστους Εταιρείας  

  Εταιρεία 

ποσά σε χιλ. €   

Κόστος Πωληθέντων 17.240.517,89 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 761.682,14 

Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης – καθαρά 249.497,77 

Λειτουργικό Κόστος 18.251.697,80 

 

Τα Αποτελέσματα (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν  σε 

€3.621.627,56. 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν την κλειόμενη χρήση (2013) σε €95.983,72. 

 

2.Ανάλυση του Ενεργητικού  Εταιρείας 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν το 2013 σε €102.211,69.  

Οι Απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, της Εταιρείας και 

συγκεκριμένα, την 31.12.2013, ανέρχονται σε €1.892.219,89.  

Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα ανέρχονται σε €464.780,00 

 

3.Ανάλυση του Παθητικού  Εταιρείας 

Τα Ιδία Κεφάλαια ανήλθαν σε €260.943,29 που αποτελούν ποσοστό 11%  επί του παθητικού. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται στα €3.800.000,00. 

Οι Υποχρεώσεις αποτελούν το 89% του Παθητικού της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, την 31.12.2013, οι 

υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές ανήλθαν σε €2.205.200,84, οι οποίες στο σύνολο τους είναι 

πληρωτέες την επόμενη χρήση. 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2012  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.377.666,22 95,88%  

Σύνολο ενεργητικού 2.479.877,91   

    

Πάγιο ενεργητικό 102.211,69 4,12%  

Σύνολο ενεργητικού 2.479.877,91   

    

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 
πάγιο ενεργητικό. 

    

Ίδια κεφάλαια 260.943,29 11,76%  

Σύνολο υποχρεώσεων 2.218.934,62   

    

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
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Σύνολο υποχρεώσεων 2.218.934,62 89,48%  

Σύνολο παθητικού 2.479.877,91   

    

Ίδια κεφάλαια 260.943,29 10,52%  

Σύνολο παθητικού 2.479.877,91   

    

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

    

Ίδια κεφάλαια 260.943,29 255,30%  

Πάγιο ενεργητικό 102.211,69   

    

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα 
Ίδια Κεφάλαια. 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.377.666,22 107,15%  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.218.934,62   

    

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

    

Κεφάλαιο κινήσεως 158.731,60 6,68%  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.377.666,22   

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το 
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -3.632.728,27 -24,85%  

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 14.618.969,53   

    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

    

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -3.539.056,71 -6,11%  

Σύνολο εσόδων 57.966.076,49   

    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

    

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -3.539.056,71 -1356,26%  

Ίδια κεφάλαια 260.943,29   
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

    

Μικτά αποτελέσματα -2.621.548,36 -17,93%  

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 14.618.969,53   

    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων 
της εταιρείας. 

 

III.    Διαχείριση  Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης 

για τις εργασίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει, επίσης, διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως 

εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες του. 

Πολιτική της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. 

Α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν έχει 

δραστηριότητα στο εξωτερικό και κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε (€) ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό της νόμισμα. 

ii) Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο από την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Τα 

έσοδα που προέρχονται από συμβάσεις μίσθωσης αναπροσαρμόζονται βάσει συμβάσεων σε ετήσια βάση 

με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ωστόσο στην πλειοψηφία τους οι μισθώσεις που συνάπτει η εταιρεία 

είναι βραχυχρόνιας διάρκειας. 

iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα περιουσιακά στοιχεία, όπως βραχυχρόνιες επενδύσεις σε 

προθεσμιακές καταθέσεις καθώς και καταθέσεις όψεως. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από δάνεια. 

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία εκτίθεται σε μηδενικό κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια. 

(Β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία 
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σχετικά σταθερή βάση πελατών. Μεγάλο μέρος των απαιτήσεών της από ενεργούς πελάτες είναι 

ασφαλισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου με λήψη εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 

συμβάσεων, από τραπεζικά ιδρύματα ή εγγυήσεις με μετρητά. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, 

κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από κίνδυνο μη είσπραξης απαιτήσεων. 

 (Γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών 

χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των 

ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Διοίκηση  της 

Εταιρείας στοχεύει  στην διατήρηση  ελαστικότητας στην άντληση κεφαλαίων διατηρώντας επαρκή 

ταμειακά διαθέσιμα.  

 

IV. Έρευνα & Ανάπτυξη 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε τομείς έρευνας & ανάπτυξης. 

 

V.  Προοπτικές Εταιρείας 

Η Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ακινήτου, 

υπεισέρχεται σε μια νέα φάση κατά την οποία αναλαμβάνει μία δέσμη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 

προσανατολισμένων πλέον στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται για την περαιτέρω προώθηση των 

διαδικασιών υλοποίησης της επένδυσης. 

 Οι ανάγκες αυτές συνοψίζονται σε δύο βασικούς άξονες δράσεις: 

 Α) ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της ωρίμανσης του ακινήτου, προγραμματισμός, παρακολούθηση και 

επιχειρησιακός συντονισμός  μετεγκατάστασης των φορέων/χρηστών που βρίσκονται σε 

αυτό,  οργάνωση  τεχνικών διαδικασιών ομαλής  λειτουργίας και κατάστασης του ακινήτου σε σχέση με 

το επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό (εκκενώσεις κτιρίων, κατεδαφίσεις, τεχνικές 

διευθετήσεις κλπ) 

 Β) επίσπευση, παρακολούθηση και συντονισμός  των διοικητικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και 

νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4062/2012 και την υλοποίηση 

των προβλέψεών του, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της εκπόνησης, υποβολής, έγκρισης και 

εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. 

Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο οριστικά ότι η ανάπτυξη του Ακινήτου του Ελληνικού ως δικαίωμα εκ 

του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του καταστατικού της σκοπού της εταιρείας, σε συνδυασμό με την 

απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ να πωλήσει σε Επενδυτή το σύνολο των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, μετατίθεται 

χρονικά τουλάχιστον μέχρι την απόκτηση από τον Επιλεγέντα Επενδυτή του μετοχικού κεφαλαίου της 

Ελληνικό ΑΕ, ο οποίος πλέον θα είναι και ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. 
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Η ακριβής χρονική περίοδος μέχρι να συντελεσθούν τα ανωτέρω θα προσδιορισθεί από την ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, 

μετά τον έλεγχο της σύμβασης με τον Επενδυτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με σχετικό όρο της 

συμφωνίας.   

Με βάση τα παραπάνω η Ελληνικό Α.Ε. θα εξακολουθήσει να  ασκεί τα καθήκοντα  που εξυπηρετούν τον 

σκοπό της, μετά το προσωρινό πάγωμα του αντικειμένου της ανάπτυξης του Ακινήτου, για τους λόγους 

που ανεπτύχθησαν ανωτέρω και  πάντα με στόχο τη μέγιστη συνεισφορά της στην Εθνική Οικονομία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται, η συνέχιση των ενεργειών για την οριστική  απομάκρυνση από το ακίνητο των 

δημοσίων φορέων και των ιδιωτών χρηστών, η κατά το δυνατόν βελτίωση της απόδοσης της Μαρίνας του 

Αγίου Κοσμά, η συνέχιση βραχυπρόθεσμων παραχωρήσεων π.χ για την διενέργεια εκθέσεων, με την 

προϋπόθεση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων  του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ έναντι του Επενδυτή. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων σε μεγάλο βαθμό οι δράσεις ανάπυξης 

πολεοδομικού μοντέλου για την αξιοποίηση της έκτασης και της σύνταξης του Πράσινου Φακέλου καθώς 

και για την πολεοδομική ιδιοκτησιακή και νομική ωρίμανση του ακινήτου έχουν υλοποιηθεί, 

προβληματικές μισθώσεις έχουν διευθετηθεί απελευθερώνοντας μισθωτικούς χώρους, ενώ και η 

λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 

κρίσης και ειδικότερα της μεγάλης κάμψης στην αγορά ακινήτων, η Εταιρεία θα επιδιώξει να διαχειριστεί 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μισθώσεις ακινήτων με τον καλύτερο τρόπο και να αυξήσει τις 

χρηματικές εισροές το 2014. Ο συνδυασμός αύξησης εσόδων και περιορισμού των δαπανών οδηγεί σε 

βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας ικανοποιητικού αποτελέσματος τις επόμενες δύο χρήσεις. 

Συμπερασματικά οι προοπτικές της Εταιρείας για την επόμενη διετία προβλέπονται θετικές, καθώς θα 

ωριμάσουν δράσεις που ανελήφθησαν το 2013.  

 

VI. Σημαντικά έργα και δράσεις της Εταιρείας κατά την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση.   

Η Εταιρεία συστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και καταχωρήθηκε στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 20.05.2011. Το Διοικητικό της Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 

σώμα στις 6-6-2011 και ένα (1) μήνα αργότερα, στις 6-7-2011 η Εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης 

του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 3943/2011.  

Στις 8-8-2011 η Εταιρεία παρέλαβε από την ΕΤΑΔ ΑΕ. το αρχείο για τα τμήματα του ακινήτου που εκείνη 

διαχειριζόταν έως 6-7-2011 (Ολυμπιακός Πόλος, πρώην Δυτικός Αερολιμένας, πρώην Ανατολικός 

Αερολιμένας) και στις 1-9-2011 παρέλαβε από την ΚΕΔ Α.Ε. το αρχείο για τα τμήματα του ακινήτου που 

εκείνη διαχειριζόταν έως 6-7-2011 (Παλιά Αμερικανική Βάση). Στις 30-3-2012 η Εταιρεία ανέλαβε 

δυνάμει του Ν. 4062/2012 την ευθύνη της διαχείρισης και της παράκτιας ζώνης (ΕΑΚΝ και πρώην 

Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσμά). Στις 3-5-2012, η Εταιρεία παρέλαβε από την ΕΤΑΔ ΑΕ. το 

αρχείο του πρώην Ολυμπιακού  Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά και στα μέσα Ιουλίου 2012 

παρέλαβε και από το ΕΑΚΝ το αντίστοιχο αρχείο για τους χώρους και εγκαταστάσεις που διαχειριζόταν 

έως 30-3-2012. 
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Από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις για την εξασφάλιση 

του δημόσιου συμφέροντος μέσω της διαχείρισης και αξιοποίησης της έκτασης και των εγκαταστάσεων 

του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.  

Οι δράσεις αυτές οργανώνονται σε τέσσερεις κυρίως άξονες:  

1. Την Πολεοδομική Ωρίμανση του ακινήτου. 

2. Την Ιδιοκτησιακή και Νομική Ωρίμανση και Εκκαθάριση του ακινήτου. 

3. Την Ανάπτυξη Πολεοδομικού Μοντέλου για την αξιοποίηση της έκτασης και τη σύνταξη του 

Πράσινου Φακέλου. 

4. Tη Διοίκηση και Διαχείριση του Ακινήτου και των Εγκαταστάσεων. 

 

1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

1.1 ΝΟΜΟΣ 4062/2012  (ΦΕΚ 70 Α’ /30.3.2012) 

Η  συνεισφορά στην θεσμοθέτηση του Νόμου 4062/2012 ήταν από τα σημαντικότερα βήματα προς την 

πολεοδομική ωρίμανση του ακινήτου. Ο Ν. 4062/2012 αποτέλεσε ένα από τα κύρια εργαλεία για την 

αξιοποίηση του ακινήτου, καθώς απέδωσε στο ακίνητο την πολεοδομική του ταυτότητα, την δυνατότητα 

οικονομικής του αποτίμησης και αξίας, όρισε το πλαίσιο αξιοποίησης του ακινήτου. Ειδικότερα, ο 

Ν.4062/2012 επιδιώκει την συμβολή στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους για την 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

σε τομείς με υψηλή ανταγωνιστικότητα και την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου της Αθήνας στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Επιπλέον, η συγκέντρωση, στον πιο πάνω 

μητροπολιτικό πόλο, πολλαπλών λειτουργιών, δημιουργεί οικονομίες συγκέντρωσης (συνέργειες) και 

διαχέει προς την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας πολλαπλασιαστικές αναπτυξιακές επιπτώσεις. 

Παράλληλα με το Ν. 4062/2012 καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του 

Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Το Σχέδιο 

αυτό θα αποτελέσει και το πρώτο στάδιο σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πόλου και θα παράσχει το 

συνολικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση, εν συνεχεία, επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. 

Τέλος, ο Νόμος διευκολύνει την εταιρεία Ελληνικό ΑΕ στην  διαδικασία απελευθέρωσης, από τους κάθε 

είδους χρήστες, της προς αξιοποίηση έκτασης, έτσι ώστε να αποτραπούν μελλοντικές καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση του μείζονος σημασίας έργου αυτού και να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου. 

 

1.2  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ προέβη σε διοικητικές ενέργειες και συνεργάστηκε με δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς,  προκειμένου να συλλέξει πλήθος πληροφοριών που αφορούν στο ιστορικό του ακινήτου, 

στις προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει, στην καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων εντός αυτού και 

στους πιθανούς περιορισμούς που αυτές θέτουν καθώς και στις διαδικασίες/αδειοδοτήσεις που θα 

καταστήσουν το ακίνητο ώριμο για ανάπτυξη. Ενδεικτικά η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έχει έρθει σε επαφή με τους 

κάτωθι φορείς :  
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ΦΟΡΕΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Θεώρηση τοπογραφικού με τα όρια του ακινήτου και του 

οριοθετημένου αιγιαλού και παραλίας 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Έναρξη διαδικασίας  πράξης χαρακτηρισμού. 

ΥΠΠΟΤ Ολοκλήρωση αυτοψίας καταγραφής σημείων και χώρων  

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σύνταξη έκθεσης αρχαιοτήτων  από 

ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ και ενημέρωση τοπογραφικής αποτύπωσης με βάση 

την  ανωτέρω έκθεση. 

ΕΤΑΔ ΑΕ  

Σύσταση ειδικού φακέλου για το κτίριο του πρώην Αν Αεροσταθμού 

(Saarinen). 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 

Σύσταση φακέλου υφιστάμενης κατάστασης και περιορισμών στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή.   

ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΤΡΑΜ) 

Σύσταση φακέλου υφιστάμενης κατάστασης  και μελλοντικής 

επέκτασης. 

ΥΠΑ 1.    Αποτύπωση  των κτιρίων και της έκτασης  του  FIR  (ΚΕΠΑΘ) 

που θα παραμείνουν οριστικά στο ακίνητο. 

2.   Σύσταση φακέλου και διερεύνηση στοιχείων για τα υφιστάμενα 

κτίρια και παλαιότερες ρυπογόνες χρήσεις. 

ΝΑΟΔΟΜΙΑ Διερεύνηση τυχόν περιορισμών στη διατήρηση ή κατεδάφιση ναών 

εντός της έκτασης. 

ΟΡΣΑ Σύσταση φακέλου Διεθνούς Διαγωνισμού Ιδεών: “Μητροπολιτικό 

Πάρκο Ελληνικού και  Οικιστική Ανάπτυξη». Συμβολή και 

συμμετοχή στις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αθήνας για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά. 

ΓΕΑ 1. Σύσταση φακέλου που αφορά στα διατηρητέα υπόστεγα της 

Υπηρεσίας Έργων Πολεμικής Αεροπορίας. 

2. Διερεύνηση και σύσταση φακέλου για πιθανές  παλαιότερες και 

υφιστάμενες ρυπογόνες χρήσεις. 

ΔΕΗ 1. Σύσταση φακέλου για στοιχεία που αφορούν στο Κτίριο Κέντρου 

Διανομής 

2. Συλλογή στοιχείων για την θέση διέλευσης υπόγειων και 

υπέργειων καλωδιώσεων χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης. 

ΥΠΟΜΕΔΙ Σύσταση φακέλου με οριζοντιογραφίες  της υφιστάμενης  Λεωφ. 

Ποσειδώνος και αποχέτευση όμβριων. 

ΕΥΔΑΠ  Συλλογή στοιχείων για την δυναμικότητα των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
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ΟΤΕ Σύσταση φακέλου με σχέδια δικτύων  τηλεπικοινωνίας  εντός του 

ακινήτου και στις όμορες περιοχές 

ΕΠΑ ΑΕ 
Σύσταση φακέλου με στοιχεία για το δίκτυο Φυσικού Αερίου 

ΕΜΠ  Συλλογή εδαφολογικών και γεωλογικών στοιχείων από παλαιότερες 

μελέτες. 

ΓΥΣ / ΥΕΘΑ  
Σύσταση φακέλου με αεροφωτογραφίες από το 1939 έως το 2005. 

ΟΚΧΕ / ΥΠΕΚΑ  
Σύσταση φακέλου με αεροφωτογραφίες από το 1937 έως το 2010. 

 

Η ψηφιοποίηση και οργάνωση της πληροφορίας των παραπάνω φορέων σε μια βάση δεδομένων που 

αφορούν στο ακίνητο, στόχο είχε να συνεισφέρει στην διερεύνηση και τεκμηρίωση των τεχνικών, 

περιβαλλοντικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών του ακινήτου, στη δημιουργία τεκμηριωμένου 

επιχειρηματικού σχεδίου και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της έκτασης μετά από δεκαετίες 

εντατικής εκμετάλλευσης από πλήθος χρηστών. 

 

1.3  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑΙΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ. 

Το 2012 έγινε ενιαία τοπογραφική αποτύπωση του συνόλου της έκτασης με βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87). Εντοπίστηκαν 953 κτίσματα τα οποία αποτελούν κύρια και 

βοηθητικά κτίρια, υπόστεγα, κτίσματα μερικώς ή σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, μνημεία, κλπ. 

Ολοκληρώθηκαν επίσης δύο φάσεις Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Environmental Due Diligence) του 

εδάφους και των υπόγειων υδάτων της έκτασης. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανής ύπαρξης 

ρύπανσης και η εκτίμηση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 

1.4 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η Ελληνικό ΑΕ έχει εκπονήσει πρόγραμμα κατεδαφίσεων 19 κτιρίων συνολικής δομημένης επιφάνειας 

20.000 τ.μ. και ήδη έχει εκδοθεί από τη ΔΟΚΚ / ΥΠΕΚΑ η πρώτη άδεια κατεδάφισης κτιρίου. Στόχος των 

κατεδαφίσεων είναι η απαλλαγή του ακινήτου από εγκαταλελειμμένα - ετοιμόρροπα κτίρια και η σταδιακή 

εκκαθάριση χώρων και χρήσεων εντός του ακινήτου.  

 

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

Η Εταιρεία από την στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ακινήτου, προέβη σε πλήρη 

αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης με τη διενέργεια συστηματικού και διεξοδικού 

ελέγχου τίτλων και την εκπόνηση ειδικής έκθεσης καταγραφής, στην καταγραφή του συνόλου των 

χρηστών, σε συναντήσεις επικοινωνίας με τους χρήστες αυτούς, σε προφορικές οχλήσεις αλλά και 

έγγραφες ενημερώσεις. Παράλληλα, προχώρησε στην αναγνώριση και διενέργεια αυτοψίας των κτιρίων, 
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στην αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας τους, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την εκπόνηση 

αναλυτικής βάσης δεδομένων.  

Από την καταγραφή του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος (Legal Due Diligence) του Ακινήτου του πρώην 

Αεροδρομίου Ελληνικού και των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά και της 

Μαρίνας Αγ. Κοσμά, προέκυψαν ζητήματα εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, προέκυψε ότι τμήμα 

του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου 169.450 τμ (πρώην Ανατολικός Αεροσταθμός), είχε περιέλθει στην 

κυριότητα του ΕΟΤ, κτίσμα κείμενο στο ισόγειο του Δυτικού  Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, 145,28 τμ, 

είχε περιέλθει στην κυριότητα των  Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), έκταση 40.419 τμ, επί της οποίας 

έχει ανεγερθεί το κτιριακό συγκρότημα του ΚΤΕΟ Ελληνικού είχε περιέλθει στην κυριότητα της πρώην 

Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρεια Αττικής) και τέλος έκταση 4,850 στρεμμάτων στο παράκτιο μέτωπο 

Αγίου Κοσμά,  (κέντρο διασκέδασης «Ακρωτήρι») είχε περιέλθει κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου στην 

κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στην κυριότητα του Ταμείου 

Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ενώ παράλληλα προέβαλε δικαιώματα κυριότητας έτερο νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Εταιρεία εισηγήθηκε και επέτυχε να περιέλθουν στην αποκλειστική 

κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου τα ανωτέρω τμήματα του ακινήτου και παράλληλα αρνήθηκε το 

επικαλούμενο από έτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δικαίωμα κυριότητας στην έκταση του 

Ακρωτηρίου του Αγ. Κοσμά, ζητώντας δικαστικά από το μισθωτή της έκτασης την καταβολή των 

οφειλομένων στην Εταιρεία και καταγγέλλοντας τη σχετική σύμβαση, ένεκα της άρνησης του μισθωτή να 

συμμορφωθεί.  

Στο πλαίσιο αυτό της ιδιοκτησιακής τακτοποίησης του ακινήτου, η Εταιρεία κατέγραψε τους τίτλους 

ιδιοκτησίας του δημοσίου ακινήτου και προέβη σε άνοιγμα μερίδας στο Υποθηκοφυλακείο Παλαιού 

Φαλήρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4062/2012. 

Παράλληλα, η Εταιρεία κατέγραψε και αποτύπωσε όλα τα δικαιώματα τρίτων στο ακίνητο και τους 

αυθαίρετους χρήστες – καταπατητές. Κατόπιν ενεργειών της Εταιρείας απομακρύνθηκαν άμεσα από το 

ακίνητο έντεκα (11) χρήστες. Μετά την απομάκρυνση των ανωτέρω έντεκα (11) χρηστών, κατεγράφησαν 

πλέον στο ακίνητο εξήντα εννέα (69) φορείς - χρήστες, από τους οποίους σαράντα τέσσερις (44) ανήκουν 

στο Δημόσιο Τομέα και εγκαταστάθηκαν στην έκταση δυνάμει σχετικών παραχωρήσεων ή και άνευ 

παραχωρήσεων, ενώ είκοσι πέντε (25) χρήστες αποτελούν ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που 

βρέθηκαν εγκατεστημένοι είτε δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης/παραχώρησης ή και αυθαίρετα. 

Μετά την ανάδειξη του προβλήματος και σχετική εισήγηση – πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 

θεσμοθετήθηκε το αρ. 8 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70), δυνάμει του οποίου όλες οι πράξεις ή αποφάσεις 

με τις οποίες παραχωρήθηκαν κατά χρήση κτίρια, γήπεδα, άλλοι κύριοι ή βοηθητικοί ή αποθηκευτικοί 

χώροι, αθλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις και, εν γένει, οποιοιδήποτε, στεγασμένοι ή μη, διαμορφωμένοι ή 

μη, χώροι ακινήτων που έχουν περιέλθει στη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό 

Α.Ε.», ανακλήθηκαν αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Νόμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικής 

ανακλητικής απόφασης ούτε διαπιστωτικής πράξης, οι δε κατέχοντες τους χώρους αυτούς υποχρεούνται 

να παραδώσουν την κατοχή τους εντός δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση εκ μέρους της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.  
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Παράλληλα, ορίσθηκε ότι όλες ανεξαιρέτως οι μισθώσεις κτιρίων, γηπέδων, άλλων κυρίων ή 

αποθηκευτικών ή βοηθητικών χώρων, αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων και, εν γένει, οιωνδήποτε, 

στεγασμένων ή μη, διαμορφωμένων ή μη, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει στη χρήση, διοίκηση, 

διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», λύονται με την πάροδο τριών (3) μηνών από τη σχετική 

ειδοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας.  

Τέλος, προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση άρνησης της απόδοσης των χώρων, αλλά και σε κάθε άλλη 

περίπτωση κατοχής, με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή και αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει 

ή θα περιέλθουν στη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», η Εταιρεία 

δύναται να αναλάβει την κατοχή των ακινήτων με την παρέμβαση του Εισαγγελέα σύμφωνα με τη 

διαδικασία των διακατοχικών διαφορών του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1539/1938, η οποία εφαρμόζεται 

αναλόγως.  

Στο άρθρο 8 παρ. 1 .στ του Ν. 4062/2012 ορίσθηκε ότι  οι εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του Τραμ και 

του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FIR) θα 

παραμείνουν εντός του ακινήτου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και στις θέσεις που ευρίσκονται κατά 

τη δημοσίευση του νόμου, ενώ με το αρ. 7 του Ν. 4081/2012 ορίσθηκε ότι - σχετικά με την έκταση του 

ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, την οποία καταλαμβάνει σήμερα  το Λιμενικό Σώμα -  το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να 

εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον 

προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό τη μεταφορά σε αυτήν της Μονάδας 

Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Το κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαμβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και η ολοκλήρωση τους 

προηγείται της αποδέσμευσης του χώρου από το Λιμενικό Σώμα. 

Για την ομαλή μετεγκατάσταση των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που 

βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, προβλέφθηκε με το άρθρο 8 παρ. 

3 του νόμου 4062/2012, η σύσταση Επιτροπής Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) 

διυπουργικού χαρακτήρα αποτελούμενη από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού. Πρόεδρος της 

Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Στην 

Επιτροπή μετέχουν επίσης ως μέλη ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. και ένας εκπρόσωπος της «Ελληνικό Α. Ε.». Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των 

αρμόδιων υπηρεσιών, η επίλυση τυχόν προβλημάτων των υπηρεσιών κατά τη μετεγκατάσταση των 

ανωτέρω φορέων στους νέους χώρους υποδοχής, καθώς και ο επιτελικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, η 

επίσπευση και ο έλεγχος των διαδικασιών και ενεργειών απομάκρυνσης όλων των φορέων που είναι 

εγκατεστημένοι εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και οι οποίοι εποπτεύονται 

από τα αντίστοιχα Υπουργεία, καθώς επίσης και η οργάνωση, η παρακολούθηση και η υποστήριξη της 

ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής μετεγκατάστασής τους σε νέους χώρους υποδοχής. 
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Ήδη σήμερα, για τους πενήντα τρεις (53) από τους εξήντα εννέα (69) χρήστες έχουν λάβει χώρα οι 

απαραίτητες διοικητικές, νομικές, εξώδικες και δικαστικές ενέργειες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ενώ για δέκα 

έξι (16) χρήστες είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από την Κρατική Διοίκηση και 

τους εποπτεύοντες τους ανωτέρω χρήστες φορείς. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν γίνει όλες οι 

απαραίτητες ενημερώσεις και ενέργειες προς τα αρμόδια εποπτεύοντα όργανα.  

Ειδικότερα, από τους σαράντα τέσσερις (44) Δημόσιους χρήστες, έξι (6) έχουν εκκενώσει τους χώρους του 

ακινήτου, τρεις (3) είναι σε διαδικασία εκκένωσης, εννέα (9) παραμένουν με απόφαση της Επιτροπής 

Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) και εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., 

καθώς κρίθηκε ότι η παραμονή τους μπορεί να εξυπηρετήσει τους επενδυτικούς σκοπούς και είκοσι έξι 

(26) δεν έχουν εκκενώσει ακόμα τους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη υπογραφεί  με τα αρμόδια 

Υπουργεία τα ακόλουθα τέσσερα (4) Μνημόνια Συνεργασίας- Συναντίληψης:  

1. Στις 28.02.2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο 

μετά την ανάδειξη του Επενδυτή για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

Ελληνικό Α.Ε.  και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. είκοσι (20) ημέρες πριν, 

θα εκκενώσει και θα παραδώσει στην Ελληνικό Α.Ε. τους χώρους  που χρησιμοποιεί η ομάδα 

ΔΙΑΣ, καθώς και  τους χώρους που χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ως κρατητήρια, και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 

Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Υπουργείο σύμφωνα με το Μνημόνιο 

Συνεργασίας θα παραμείνει και θα χρησιμοποιεί προσωρινά, για την κάλυψη αναγκών στέγασης 

της Ελληνικής Αστυνομίας, χώρους κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 2.250 τμ 

περίπου, εντός γηπέδων συνολικής έκτασης 6.400 τμ περίπου, στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού. 

Επίσης στο ως άνω Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται ότι το Υπουργείο θα παραμείνει και θα 

χρησιμοποιεί προσωρινά, για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Πυροσβεστικού Σώματος, τους 

ήδη σήμερα χρησιμοποιούμενους, από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό, χώρους στο πρώην 

Αεροδρόμιο Ελληνικού, σε έκταση, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.951 τ.μ. Μετά την ανάδειξη 

του Επενδυτή η Ελληνικό Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την παράδοση των ως άνω χώρων που 

χρησιμοποιεί η ΕΛΑΣ και το Πυροσβεστικό Σώμα με επιστολή της, κοινοποιούμενη προς το 

Υπουργείο, κατ’ ελάχιστο  6  μήνες πριν την παράδοση των χώρων. Η ομάδα ΔΙΑΣ έχει ήδη 

αποχωρήσει από τους χώρους που χρησιμοποιούσε. 

2. Στις 25.02.2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της Γ.Γ. 

Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα 

με το οποίο η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. συναινεί στην προσωρινή παραμονή  της  ΚΣΤ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (μετά των αποθηκών) στους χώρους που ήδη σήμερα 

χρησιμοποιεί, ενώ προβλέπεται, μετά την ανάδειξη του Επενδυτή, και η δυνατότητα 

μετεγκατάστασής της εντός του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου, κατόπιν επιστολής της 

Ελληνικό Α.Ε., κοινοποιούμενη προς τη Γ.Γ. 3  μήνες πριν τη μετεγκατάσταση.  
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3. Στις 02.09.2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του 

Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο θα εκκενώσει και θα παραδώσει 

στην Ελληνικό Α.Ε., α) έκταση συνολικής επιφάνειας 25.839 τ.μ. με συνολική κάλυψη 

κτιρίων  4.743 τ.μ. τα οποία καταλαμβάνονταν από τη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών 

και την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων και β) έκταση συνολικής επιφάνειας 27.012  τ.μ., με 

συνολική κάλυψη κτιρίων  5.040  τ.μ.,  τα οποία καταλαμβάνονταν από τη Γενική Διεύθυνση 

Διοικητικής Υποστήριξης (ΥΔΕΑΔ). Ήδη έχει εκκενωθεί μεγάλο μέρος των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων.  

4. Στις 20.01.2014 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο θα εκκενώσει και θα παραδώσει 

στην Ελληνικό Α.Ε., έκταση περίπου 580 στρεμμάτων, η οποία καταλαμβάνεται από το Κρατικό 

Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ). Η μετεγκατάσταση του ΚΕΑ θα έχει ήδη ξεκινήσει και θα 

ολοκληρωθεί σταδιακά το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Το Υπουργείο σύμφωνα με 

το Μνημόνιο Συνεργασίας θα παραμείνει και θα χρησιμοποιεί προσωρινά, για την εφοδιαστική 

εξυπηρέτηση των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και του προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) συνολικής επιφάνειας 

110 στρεμμάτων περίπου. Το Υπουργείο υποχρεούται να εκκενώσει και να παραδώσει στην 

Ελληνικό Α.Ε. όλους τους χρησιμοποιούμενους από το ΣΕΠΑ χώρους μετά από ειδοποίηση της 

Ελληνικό Α.Ε. κοινοποιούμενη προς το Υπουργείο τουλάχιστον έξι (6)  μήνες πριν. Επίσης στο ως 

άνω Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται : α) ότι το Υπουργείο υποχρεούται να εκκενώσει και να 

παραδώσει στην Ελληνικό Α.Ε. τον χώρο  του μετεωρολογικού σταθμού  της  Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), που βρίσκεται εγκατεστημένος νότια του Δ/Π του πρώην 

Αεροδρομίου (πραγματοποιήθηκε ήδη) και β) ότι η Ελληνικό Α.Ε. συναινεί στην προσωρινή 

παραμονή της ΕΜΥ στους χώρους που μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί, έως ότου διευθετηθεί οριστικά 

το ζήτημα των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στο ακίνητο του πρώην  αεροδρομίου Ελληνικού. 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) έχει ήδη αποχωρήσει από την 

έκταση  (8 στρεμμάτων) που καταλάμβανε. 

Στις 22-11-2012 υπεγράφη μεταξύ των διοικήσεων της Ελληνικό Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (ΕΑΚΝ) ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης, με το 

οποίο παραχωρούνται από την Ελληνικό Α.Ε. στο ΕΑΚΝ,  έως τις 31.12.2014, η χρήση, και η διαχείριση 

των αθλητικών (και μόνο) εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου 

Κοσμά Αττικής.  Η ως άνω σύμβαση παραχώρησης, μετά την 31.12.2014, λύεται αυτοδικαίως και οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις περιέρχονται υπό την ευθύνη και τη διαχείριση της Ελληνικό Α.Ε.  

Όσον αφορά στους είκοσι πέντε (25) ιδιώτες, η Εταιρεία έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

απομάκρυνση των δέκα εννέα (19) εξ αυτών, ενώ για πέντε (5) αποφασίσθηκε η προσωρινή παραμονή τους 

και για ένα (1) (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) η οριστική παραμονή του.  

Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατήγγειλε και τις δύο μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης (διάρκειας 49 

ετών) που είχαν συναφθεί κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, ένεκα της μη συμμόρφωσης των μισθωτριών 
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εταιρειών με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και ζήτησε την έξωση τους από τους χώρους που είχαν 

μισθώσει (Ολυμπιακή Εγκατάσταση Κανόε Καγιάκ Σλάλομ, Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας – Μαρίνα 

Αγ. Κοσμά). Και στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις η Εταιρεία επέτυχε την έκδοση σχετικών αποφάσεων των 

αρμόδιων, αντιστοίχως, Διαιτητικών Δικαστηρίων, οι οποίες δέχθηκαν το κύρος των καταγγελιών των 

συμβάσεων μίσθωσης και διέταξαν την απόδοση των μισθωμένων χώρων στην Ελληνικό Α.Ε. Στις 

14/10/2013 έγινε, δια δικαστικού επιμελητή, αναγκαστική εκτέλεση της Διαιτητικής Απόφασης (40/2013) 

και η μισθώτρια εταιρεία της Μαρίνας Αγ. Κοσμά απεβλήθη από το μίσθιο, το οποίο περιήλθε στην ευθύνη 

της «Ελληνικό Α.Ε.». Έκτοτε η «Ελληνικό Α.Ε.» είναι ο διαχειριστής της Μαρίνας και για την εύρυθμη 

και αποτελεσματική λειτουργία της, ανέθεσε συμβατικώς τις υπηρεσίες λειτουργίας σε εξειδικευμένη 

εταιρεία έως τις 14.06.2014. 

Σήμερα, κατόπιν διοικητικών και νομικών ενεργειών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έχει επιτευχθεί η οριστική 

απομάκρυνση οκτώ (8) ιδιωτών χρηστών και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές 

για την απομάκρυνση έντεκα (11) χρηστών. Η Εταιρεία διατηρεί προς το παρόν εν ισχύ τις συμβάσεις 

μίσθωσης με πέντε (5) μισθωτές που ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις τους, με στόχο την 

αποκόμιση εσόδων που θα καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης της έκτασης. Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα 

της απομάκρυνσης ή της προσωρινής παραμονής, αλλά για λόγους εξυπηρέτησης της επένδυσης και των 

ιδιαίτερων αναγκών του ακινήτου σε ηλεκτρική ενέργεια, συμφωνήθηκε η σύναψη μίσθωσης με το 

Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στο πρώην 

Αεροδρόμιο του Ελληνικού για την παραμονή του στο ακίνητο για ενενήντα (90) χρόνια.   

 

3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ» 

Για  την βιώσιμη αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης του Αγίου 

Κοσμά, η Εταιρεία εκτίμησε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα πλέγμα συγκεκριμένων στόχων:  

α) Οικονομικοί στόχοι όπως η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος από τον επενδυτή προς το 

Ελληνικό Δημόσιο και των μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, η άμεση οικονομική ανάπτυξη 

και δημιουργία θέσεων εργασίας. 

β) Πολεοδομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι όπως η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού Μητροπολιτικού 

Πόλου πολλαπλών λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

κατοίκων του Λεκανοπεδίου (δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων εργασίας, κατοικιών, κλπ), η 

εξασφάλιση μιας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και η ταχεία διεκπεραίωση του 

έργου. 

γ) Επενδυτικοί στόχοι όπως η απλή διαδικασία αξιοποίησης σε όλα τα στάδια και η εξασφάλιση ότι θα 

είναι ελκυστικό για τον επενδυτή. 

δ) Κοινωνικοί στόχοι όπως η κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη. 

Στην προσπάθειά της να συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ εκπόνησε τον 

«Πράσινο Φάκελο». Πρόκειται για τόμο με αναλυτικές πληροφορίες για την έκταση, αλλά και λεπτομερή 

ανάλυση του πολεοδομικού μοντέλου για την αξιοποίησή της, όπως αναπτύχθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΕ στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων. Ο Πράσινος Φάκελος παρουσιάζει τις δυνατότητες της 
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έκτασης, μέσω ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές, 

οικονομικές, τεχνικές παραμέτρους. Το πολεοδομικό μοντέλο που αναπτύχθηκε οργανώνεται γύρω από 

μια ενιαία αειφορική προσέγγιση. Στόχος είναι η επίτευξη  ισορροπίας ανάμεσα στους τρεις βασικούς 

πυλώνες της αειφορίας: το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το ευρύτερο περιβάλλον της έκτασης. Το μοντέλο αναδεικνύει την αξία της 

περιοχής ενώ μπορεί να συνεισφέρει στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης του ακινήτου μέσα από 

την ανάδειξη προβλημάτων και τη διερεύνηση πιθανών τρόπων επίλυσής τους.  

Ο Πράσινος Φάκελος οργανώθηκε σε πέντε (5) τμήματα τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω:  

Μέρος Α – Ανάλυση της Έκτασης 

Το πρώτο μέρος αποτελεί ανάλυση και καταγραφή των χαρακτηριστικών του χώρου. Παρουσιάζει 

συσχετισμούς με βάση τη θέση και  κλίμακα του ακινήτου, αποτύπωση των χωρικών και θεσμικών 

μεταβολών του στην πορεία του χρόνου, περιγραφή των συνθηκών της υφιστάμενης κατάστασης του αλλά 

και ιστορικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά στοιχεία.  

Μέρος Β – Προηγούμενες Μελέτες 

Το δεύτερο μέρος περιέχει αναφορές σε προηγούμενες προτάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση της 

έκτασης. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και καταγράφονται οι προτεινόμενες χρήσεις ανά 

πρόταση-μελέτη.  

Μέρος Γ – Όραμα και Σχεδιασμός 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του πολεοδομικού μοντέλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, 

οι χρήσεις γης και οι υποδομές που προτείνονται. Όλες οι σχεδιαστικές αποφάσεις οργανώνονται σε 

τέσσερεις τομείς, στην επίτευξη ποιότητας ζωής, στην ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, στην 

προστασία του φυσικού κόσμου και την προστασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή.  

Μέρος Δ – Ποσοτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση του Πολεοδομικού Μοντέλου 

Στο τέταρτο μέρος το πολεοδομικό μοντέλο αναλύεται μέσα από συγκεκριμένους δείκτες και 

υπολογισμούς. Αρχικά το μοντέλο χωρίζεται σε ζώνες σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του νόμου 

4062/2012. Στη συνέχεια ανά ζώνη ή χρήση γης παρέχονται αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία για τις 

επιφάνειες δόμησης, κάλυψης, πρασίνου κλπ. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις δημογραφικών 

μεγεθών όπως κάτοικοι, αριθμός επισκεπτών κλπ. 

Μέρος Ε – Ξεκινώντας το Έργο 

Το πέμπτο και τελευταίο μέρος αποτυπώνει παραμέτρους που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου 

σύμφωνα με το πολεοδομικό μοντέλο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάσταση της οικονομίας, και ειδικά 

της αγοράς ακινήτων, αλλά και οι θεσμικές δεσμεύσεις που ισχύουν για την έκταση.   Λαμβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω, ορίζονται οι οικονομικοί πυλώνες του έργου και αντίστοιχα οι τρεις πρώτες φάσεις 

υλοποίησης και η χρονική τους διάρκεια. Οι οικονομικοί πυλώνες περιλαμβάνουν πρώτα τη δημιουργία 

πυρήνων νέων θέσεων εργασίας, υποδομές υψηλής ποιότητας, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

τέλος οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται εκτιμήσεις κατασκευαστικού 

κόστους για το σύνολο της ανάπτυξης αλλά και για κάθε μία από τις πρώτες φάσεις.  
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4.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ παραλαμβάνοντας το ακίνητο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού διαπίστωσε υψηλά 

έξοδα λειτουργίας, ως προς τη συντήρηση, την φύλαξη και τις δαπάνες προς τους οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας (ΟΚΩ), παραχωρήσεις και μισθώσεις, στις οποίες οι χρήστες δεν κατέβαλαν δαπάνες ΟΚΩ, 

παραβιάσεις της φύλαξης (κλοπές, βανδαλισμοί, αυθαίρετες καταλήψεις). 

Από τον Ιούλιο 2011, οπότε και ανέλαβε η Εταιρεία τη διαχείριση της έκτασης κατάφερε να εξορθολογήσει 

τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του ακινήτου, τερματίζοντας κοστοβόρες συμβάσεις, ελέγχοντας 

καθημερινά τις καταναλώσεις ΟΚΩ και καλώντας τους χρήστες να προβούν στην εξόφληση των σχετικών 

καταναλώσεων. Με τις ενέργειες αυτές επετεύχθησαν εξοικονομήσεις και μειώσεις εξόδων στη συντήρηση 

(μείωση από 1.300.000€ ετησίως σε 338.000€ ετησίως), τη φύλαξη (μείωση 600.000€ σε 414.000€ 

ετησίως) και στις δαπάνες ΟΚΩ (μείωση από 1.200.000€ σε 643.000€) 

Παράλληλα, η Εταιρεία οργάνωσε την φύλαξη του ακινήτου και των εγκαταστάσεων, επιτυγχάνοντας 

ελαχιστοποίηση κλοπών και βανδαλισμών. 

Τέλος, διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία περισσότερες από 80 βραχυχρόνιες συμβάσεις (εκθέσεις, αθλητικές 

διοργανώσεις, εταιρικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά και κινηματογραφικά γυρίσματα) που απέφεραν έσοδα 

περίπου 1.200.000€.  

 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 

Την 14η Οκτωβρίου 2013 η Εταιρεία ανέλαβε τη λειτουργία και εκμετάλλευση της Μαρίνας, αποβάλλοντας 

δια Δικαστικού Επιμελητή την έως τότε διαχειρίστρια - μισθώτρια εταιρεία και ανέθεσε - δυνάμει 

συμφωνητικού Συνεργασίας Ανάθεσης Διαχείρισης και Λοιπών Υπηρεσιών - σε εξειδικευμένη εταιρεία 

την Λειτουργία της Μαρίνας για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. καθώς και τη συντήρηση και την 

φύλαξή της Μαρίνας και των ελλιμενισμένων σε αυτήν σκαφών.  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. επέτυχε την ομαλή και χωρίς διακοπή συνέχιση της λειτουργίας της Μαρίνας και τη 

διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους των σκαφών σε αυτή. Ειδικότερα, στις 14.10.2013 στη Μαρίνα 

βρέθηκαν και καταγράφηκαν 378 σκάφη. Από τα 378 καταγραφέντα σκάφη της Μαρίνας, το μεγαλύτερο 

μέρος έχει ήδη προσέλθει και υπογράψει νέες συμβάσεις ελλιμενισμού. Για όσα σκάφη δεν υπέγραψαν 

συμβάσεις ή απέπλευσαν χωρίς να καταβάλουν τα οφειλόμενα τέλη ελλιμενισμού, η Εταιρεία έχει ήδη 

εκκινήσει διαδικασίες για την δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών.  

Στις 27 Νοεμβρίου 2013 εγκρίθηκε ο νέος Τιμοκατάλογος της Μαρίνας καθώς και η αντίστοιχη εμπορική 

της πολιτική. Με βάση τον τιμοκατάλογο αυτό, έως σήμερα, έχουν εκδοθεί τιμολόγια αξίας άνω των 

2.500.000€ και έχει εισπραχθεί ποσό άνω του 1.800.000€.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η πληρότητα της Μαρίνας πλησιάζει το 100% με 25 Αιτήσεις 

Ελλιμενισμού να βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς αναμονή θέσης. 

Παράλληλα με την εξέλιξη της υπογραφής συμβάσεων από τα σκάφη έγιναν όλα τα απαραίτητα έργα 

συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Μαρίνας, έγινε ο καθαρισμός χερσαίων και 
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θαλάσσιων χώρων, έγινε αναδιοργάνωση του πλάνου φύλαξης, συντήρησης και καθαριότητας, ώστε να 

αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες.  

 

VII. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον Εταιρεία μετά την 31.12.2013 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής οριστικών προσφορών του Διεθνούς 

Διαγωνισμού για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και κατατέθηκε μία προσφορά από 

υποψήφιο Επενδυτή. Στις 31 Μαρτίου  2014, το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διεξήγαγε το Διαγωνισμό, ανακήρυξε 

Προτιμητέο Επενδυτή για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και πλέον εκκρεμεί η 

προβλεπόμενη από το Νόμο έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

 

 

 

 

 

 

1. Οικονομικές Καταστάσεις 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε €) 
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Σημ 31.12.2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 5.1 40.361,94

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 2.046,75

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.3 59.803,00

102.211,69

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.4 1.060.977,06

Λοιπές απαιτήσεις 5.5 831.242,83

Προπληρωμένα έξοδα 5.6 20.666,33

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.7 464.780,00

2.377.666,22

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.479.877,91

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.8 3.800.000,00

Αποτελέσματα εις νέον 5.9 (3.539.056,71)         

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 260.943,29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.10 2.205.200,84

Έσοδα επόμενης χρήσης 5.11 13.733,78

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.218.934,62

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 2.479.877,91

 

 

(Οι σημειώσεις στις σελίδες  30 – 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε €) 
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Σημ 31.03.11-31.12.13

Πωλήσεις 5.12 14.618.969,53

Κόστος πωληθέντων 5.13 17.240.517,89

Μικτό αποτέλεσμα (2.621.548,36)      

Έξοδα διοικήσεως 5.13 761.682,14

Αλλα έξοδα - (έσοδα) εκμετάλλευσης καθαρά 5.14 249.497,77

Αποτελέσματα  κέρδη ή (ζημιές) προ φόρων 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (3.632.728,27)      

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.15 95.983,72

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.16 2.312,16

Κέρδη ή (Ζημιές) προ φόρων (3.539.056,71)      

Φόρος εισοδήματος 0,00

Κέρδη ή (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (3.539.056,71)      

Αποδιδόμενο σε μετόχους Εταιρείας (3.539.056,71)         

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β) (3.539.056,71)      

Αποδιδόμενο σε μετόχους Εταιρείας (3.539.056,71)         

(3.539.056,71)      

Βασικά κέρδη ή (ζημιές) ανά μετοχή (93,1331)               

 
 

 

 

 

 

 
(Οι σημειώσεις στις σελίδες  30 – 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά σε €) 
 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Μεταβολές καθαρής θέσης 31.03.2011 - 31.12.2013

Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 (3.539.056,71)        (3.539.056,71)    

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 (3.539.056,71)        (3.539.056,71)    

Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2013 3.800.000,00 0,00 (3.539.056,71)     260.943,29

 

 

 

(Οι σημειώσεις στις σελίδες  30 – 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά σε €) 
 

 

31.03.11-31.12.13

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (3.539.056,71)        

Πλέον / μειον  προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 11.100,71

Προβλέψεις 0,00

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας: (95.983,72)            

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.312,16

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (3.621.627,56)

Πλέον / μειον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων (1.972.689,22)        

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.218.934,62         

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα 2.312,16

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.377.694,32)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (53.509,40)            

Τόκοι εισπραχθέντες 95.983,72

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 42.474,32           

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 3.800.000,00         

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.800.000,00      

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 464.780,00         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 464.780,00

 

 

 

 

(Οι σημειώσεις στις σελίδες  30 - 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα  30 από 62 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η Εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3943/2011 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ − 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ.  3β του 

ανωτέρω νόμου, με την παρέλευση ενός μηνός από την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου και των επ’ αυτού 

κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατικά 

του, περιήλθαν αυτοδικαίως στην εταιρεία.  

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 

Επιπλέον η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν. 3943/2011, και για τα θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτόν από τις διατάξεις του ν. 2190/1920, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις 

του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 187/6.9.2011 (ΦΕΚ 2061B΄/16.9.2011), 

206/25.4.2012 (ΦΕΚ 1363Β΄/26.4.2012) και 227/28.1.2013 (ΦΕΚ 136Β΄/29.1.2013), που εκδόθηκαν από 

τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε. (15.000 μετοχές) μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.).  

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 115936901000, έχει ως έδρα το Δήμο Ελληνικού 

όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της και υποκατάστημα στο Δήμο Αθηνών (οδός Μητροπόλεως 5 – ΤΚ 

10557) όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της. Η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι 

www.hellinikon.com 

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα έτη (99) από την έναρξη ισχύος του Ν. 3943/2011, 

ήτοι από 31 Μαρτίου 2011. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων 

του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ειδικότερα: 

α. Η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση, η χρηματοδότηση της κατασκευής και η αξιοποίηση της έκτασης 

του ακινήτου και των επ' αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού με τα 

παραρτήματα και τα συστατικά τους, όπως το ακίνητο αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 42 του Ν.3943/2011.  

β. Η απόκτηση κατά κυριότητα, η χρήση, διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση,  αξιοποίηση, 

εκμετάλλευση και διάθεση των ως άνω ακινήτων, εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως περιουσιακών 

στοιχείων επί της εκτάσεως του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Στην έννοια των περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρείας, πέραν των οριζομένων ανωτέρω, περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα βιομηχανικής και 

πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι ή δικαιώματα σε νέες 

τεχνογνωσίες. 

http://www.hellinikon/
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γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τους παραπάνω σκοπούς. 

 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως παραμένει έως την δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 22α Απριλίου 2013 είναι η εξής: 

Κωνσταντίνος Κανάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 

Μιχαήλ Αναστασόπουλος Εντεταλμένο Μέλος 

Σταύρος Μπονίκος Μέλος 

Λουδοβίκος Βασενχόβεν Μέλος 

Μάρθα Χουσιανάκου Μέλος 

Σοφία Αθανασοπούλου Μέλος 

Γεώργιος Καμίνης Μέλος 
 
Η σύνθεση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως είχε συγκροτηθεί σε σώμα την 

6η Ιουνίου 2011 ήταν η εξής: 

Σπυρίδων Πολλάλης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 

Μιχαήλ Αναστασόπουλος Εντεταλμένο Μέλος 

Θεόδωρος Αζάς Μέλος 

Σταύρος Μπονίκος Μέλος 

Λουδοβίκος Βασενχόβεν Μέλος 

Γιώργος Κουντούρης Μέλος 

Μάρθα Χουσιανάκου Μέλος 

Αθανάσιος Ορφανός Μέλος 

Ιωάννης Σγουρός Μέλος 

  

3. Σύνοψη ακολουθούμενων λογιστικών αρχών 

 

3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκηση της 

με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) . 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών 

εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 
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Οι περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στην 

παράγραφο (3.3) κατωτέρω. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της 

συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 

 

3.2. Νέα πρότυπα και Διερμηνείες 

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μεταγενέστερα. Η εφαρμογή 

των παρακάτω προτύπων και διερμηνειών προαιρετικά επιτρέπεται. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες προαιρετικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011,         L 

305/23.11.2011) 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, 

ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η 

τροποποίηση του προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο 

ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο. Η τροποποίηση του προτύπου έχει επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος –  Αναβαλλόμενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείμενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά  το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονομικού  έτους   

που  αρχίζει  από την 11 Δεκεμβρίου 2012 ή μεταγενέστερα. 
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Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 

παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 

αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

(προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 

τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από 

τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα 

αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 19  απαιτεί αναδρομική εφαρμογή ενώ η υιοθέτηση του, δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

–  Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  

φορά» 

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά  το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονομικού  έτους   

που  αρχίζει  από την 11 Δεκεμβρίου 2012 ή μεταγενέστερα. 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της 

νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία 

μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», 

δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης στα 

ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό 

έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη 

συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 

μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το 

πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση 

στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές 
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αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει 

εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-Κρατικά 

Δάνεια» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει 

αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την 

ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 

αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο 

χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί 

και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να 

θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο 

με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 

δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 

χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση 

υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 

εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 

αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση 
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το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί 

και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία και 

όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η εφαρμογή του προτύπου δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος   αποκάλυψης  στη  φάση  της  παραγωγής  σε  ορυχείο  επιφανείας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

μεταλλευτικά κοιτάσματα.  Δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις 

σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες 

από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει 

να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

 

ΔΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια 

οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 

διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα 

η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν 

ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 
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ΔΛΠ 32  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς 

τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 

τις σχετικές γνωστοποιήσεις .  

 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 

7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 

η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 

9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  
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Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  

καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συμμετοχών  σε  

άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές  καταστάσεις»  και ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του πρώτου οικονομικού τους έτους που 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  μετά  από  αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις» 

.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 

9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 

αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 

της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως 

αυτές ορίζονται στο  ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο». 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά 

τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 

10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 

παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 

11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας 

στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται 

σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης 
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δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συμμετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες 

και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη 

να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες  μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη 

ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την 

υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 

Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες  δομημένες οντότητες (structured entities) 

οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 

πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν μια εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που 

επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι 

οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής 

εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή 

της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  

έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου 

ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των 

απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση ενδέχεται να έχει 

κάποια επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση 

παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα 

παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο  

κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν 

αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

3.3  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

 
Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αξιολόγησης προκειμένου να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 

λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

δεδομένα της κλειόμενης χρήσης και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Παρά το 

γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην αντίληψη της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και 

τη γνώση της για τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας, εξαιτίας του εύρους και της 

πολυπλοκότητας του αντικειμένου των εργασιών της, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι βασικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αξιολόγησης οι οποίες 

αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες και οι οποίες είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, έχουν ως κάτωθι:  

 

i)Εκτίμηση της φύσης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτου 

Η Εταιρεία έχει αποκτήσει με τους νόμους 3943/2011 και 4062/2012 ενοχικό δικαίωμα και προφανώς την 

κατοχή προκειμένου να ασκεί διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση: 

✓ επί του ακινήτου και των επ’ αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου 

Ελληνικού με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, συνολικής έκτασης 5.249.873,49 τ.μ.  
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✓ Επί των ακινήτων και των επ’ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων , με τα παραρτήματα και τα 

συστατικά τους, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, 

συνολικού εμβαδού 426.011,22 τ.μ. 

Νομέας και κύριος των ακινήτων παρέμεινε το Ελληνικό Δημόσιο.  

Με το ενοχικό δικαίωμα δημιουργείται προσωπικός δεσμός μεταξύ Εταιρείας και Ελληνικού Δημοσίου. Η 

Εταιρεία μπορεί να προβάλει τα δικαιώματα αυτά μόνο έναντι του Δημοσίου και όχι έναντι νέου κυρίου 

του ακινήτου. 

Επισημαίνεται ότι για την μετάθεση της κυριότητας των ακινήτων ή μέρους αυτών απαιτείται τυπικός 

νόμος ο οποίος και θα έπρεπε να μεταγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του 

ν.3943/2011. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής της 

μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου και μετά από την αποτίμηση του στην εύλογη αξία εισφέρεται στην 

Εταιρεία, με αντίστοιχη αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του μετόχου της. 

Ωστόσο σύμφωνα με την απόφαση 225/7/1/2013 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 15 ΦΕΚ, τεύχος Β της 

10ης Ιανουαρίου 2013 μεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου των ακινήτων του πρώην Αεροδρομίου 

Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του. Επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός 

Οικονομικών να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος επιφανείας επί των άνω ακινήτων. Για την ολοκλήρωση της 

τελευταίας προβλέπεται το τυπικό στάδιο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, με την 

οποία γίνεται η καταχώρηση στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου και η οποία έχει προθεσμία να 

ληφθεί έως 18 μήνες μετά την απόφαση της ΔΕΑΑ  στο οικείο ΦΕΚ της 10.1.2013. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το δικαίωμα της Εταιρείας μετά την μεταβίβαση του 30% της πλήρους 

κυριότητας στο ΤΑΙΠΕΔ  «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», έχει 

περιοριστεί στην διοίκηση και διαχείριση του πράγματος και δεν περιλαμβάνεται πια η αξιοποίηση της 

έκτασης και των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την αρχή της ελαστικότητας της κυριότητας, η εξουσία 

αυτή ανήκει κατά 30% στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.. Η εταιρεία εφόσον λειτουργεί ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ 

(δυνάμει του ν.3986/2011 άρθρο 2, παρ. 5 & 6) υποχρεούται να αποδίδει ότι απέκτησε ως εντολοδόχος, 

για λογαριασμό δηλαδή του εντολέα-κυρίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και όχι για δικό της λογαριασμό.  

Σχετικά με τις δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης που αφορούν το 30% είναι θέμα που αφορά την σχέση 

Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρείας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία κατ’ εντολή του κυρίου του ακινήτου, 

συνάπτει αποκλειστικά βραχυχρόνιες μισθώσεις διαχειριζόμενη την υπάρχουσα κατάσταση του ακινήτου 
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χωρίς κανένα άλλο σχεδιασμό και προοπτική υπεραξιών, εκτός αυτών που εξυπηρετούν τον διαγωνισμό 

αποκρατικοποίησης του, κρίνεται ότι το δικαίωμα κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού ενός επενδυτικού ακινήτου κατά τα οριζόμενα στο 

ΔΛΠ 40. 

 

 
ii) Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. γ του ν.3943/2011, ο κινητός εξοπλισμός όλων κτιρίων και εγκαταστάσεων 

των ακινήτων περιήλθε σε αυτήν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγραφή 

και τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Ο κινητός εξοπλισμός 

μετά την απογραφή του επιμετρήθηκε στην υπολειμματική αξία του. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές 

επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές 

ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως 

η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης.  

 
iii) Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων 

 
Η Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης για την απομείωση των 

απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν 

βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

3.4. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια  

 
Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό σε ιστορικό κόστος μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριφθείσες δαπάνες για 

την απόκτηση των στοιχείων. Ειδικά ο κινητός εξοπλισμός που παρελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.3943/2011 άνευ ανταλλάγματος, επιμετρήθηκε στην υπολειμματική του αξία. 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην 

Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που πραγματοποιούνται. Οι αποσβέσεις των 

παγίων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός των γηπέδων και οικοπέδων που δεν αποσβένονται,  

υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης 

ζωής τους ως ακολούθως: 

Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις από 10 έως 60 έτη 

Λοιπά έπιπλα και εξοπλισμός από 5 έως 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. 
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Η λογιστική αξία ενός πάγιου στοιχείου μειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του, όταν η λογιστική του αξία 

υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. 

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

τιμήματος που λαμβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Λογισμικό 

Η αξία µε βάση την οποία κεφαλαιοποιείται το αποκτηθέν λογισμικό, είναι ίση µε το κόστος που 

απαιτήθηκε για την αγορά και λειτουργία του. Το κόστος αποσβένεται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης 

σε πέντε (5) έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση των λογισμικών 

προγραμμάτων καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.  

 

3.6. Μισθώσεις 

 
Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής: 

(i) Λειτουργική μίσθωση – Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, με τη 

σταθερή μέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

(ii) Χρηματοδοτική μίσθωση – Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία αναλαμβάνει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε 

μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η αντίστοιχη 

υποχρέωση προς το μισθωτή, καθαρή από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζεται στον ισολογισμό ως 

υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης 

ζωής τους. 

Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής: 

Λειτουργική μίσθωση – Τα έσοδα που πραγματοποιούνται από λειτουργικές μισθώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που έχουν ληφθεί, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, 

με τη σταθερή μέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. 

 

3.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
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Σύμφωνα  με τα ΔΠΧΑ η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε 

υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία της απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από 

την συνεχιζόμενη χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιμης 

ζωής του. 

Η Εταιρεία εξετάζει, σε περιοδική βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΔΠΧΑ, (ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών της καταστάσεων), τα περιουσιακά της στοιχεία για πιθανές ενδείξεις απομείωσης της 

αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης 

απομειώνεται (μέσω αποτελεσμάτων), ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη. 

 

3.8. Απαιτήσεις κατά πελατών – μισθωτών 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην αξία της συναλλαγής και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα 

της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν πρόβλεψη απομείωσης.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες και τρίτους εξετάζονται, ως προς την εισπραξιμότητά τους, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Όταν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται, με βάση τους συμβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή απομείωσης. Το ποσό της 

πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο. Οι ζημιές απομείωσης, που 

προκύπτουν, καταχωρούνται ως έξοδο, απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης.  

 

3.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης και μηδενικού κινδύνου. 

 

 

3.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως μείωση του προϊόντος έκδοσης. 

 

3.11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρούνται με την 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.12. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 
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Τακτικές παροχές: Οι παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται, ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση καταχωρεί το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 

ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όσο και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

❖ Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο 

ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ).  

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση 

που αφορά.  

❖ Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης στην περίπτωση 

εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία 

τους στην Εταιρεία και το λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην 

περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογημένης απόλυσης το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό 

κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης 

απολύσεως. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για τον εργοδότη και 

δεν είναι χρηματοδοτούμενο. 

Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται, από ανεξάρτητο αναλογιστή, με βάση την αναλογιστική μέθοδο της 

προβεβλημένης πιστούμενης μονάδος (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων 

παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές.  

Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες πιθανές 

πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

Κόστη που προκύπτουν από μεμονωμένα γεγονότα, όπως διακανονισμούς και περικοπές, αναγνωρίζονται 

άμεσα στα αποτελέσματα.  

Το κόστος υπηρεσίας προηγούμενων ετών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη διάρκεια της μέσης περιόδου κατά 

την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην παροχή, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο. Εάν 

μεταβληθούν οι όροι που διέπουν την παροχή και η τελευταία είναι ήδη κατοχυρωμένη, τότε το κόστος 

υπηρεσίας προηγουμένων ετών αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2013 απασχολούσε αποκλειστικά προσωπικό αποσπασμένο από άλλο νομικό 

πρόσωπο με συνέπεια να μην συντρέχουν προϋποθέσεις υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό. 
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3.13. Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 

 
Η Εταιρεία έως και την 31.12.2013, σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Β 1080391 ΕΞ2014 – 

22/5/2014 έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ., Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  απαλλάσσεται της φορολογίας 

εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από την δραστηριότητα της κατά ρητή 

διατύπωση τόσο των διατάξεων της παρ. 6, του άρθρου 42, του ν.3943/2011, όσο και αυτών της παρ. 13, 

του άρθρου 2, του ν.3986/2011 καθ’ όσον το μετοχικό κεφάλαιο της ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο «ΤΑΙΠΕΔ 

Α.Ε.». Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά, με νεότερο 

έγγραφο θα διευκρινιστεί η μεταχείριση τους.  

Επιπλέον όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, η Εταιρεία απολαμβάνει υποκειμενική απαλλαγή από τα τέλη 

χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 2, του ν.3986/2011 και κατά συνέπεια το 

τέλος στις πράξεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας καταβάλλεται υπό του ετέρου συμβαλλομένου μέρους. 

Γενικά η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που 

σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και τους τυχόν 

πρόσθετους φόρους εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο 

κέρδος της χρήσης. 

Η Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση της σε θέματα που σχετίζονται με τις 

φορολογικές αρχές και αναγνωρίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναμένονται να 

πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος αποτιμάται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το 

σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αν οι συναλλαγές και τα 

οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση, αν οι συναλλαγές 

και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην 

καθαρή θέση.  

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

3.14. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις που αφορούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η  Εταιρεία έχει μία 

παρούσα νομική ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 

όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και όταν η αξία της 

μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή 

πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεσμεύσεων.  

Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα και εάν η πιθανότητα εκροής πόρων σχετικά με κάποια από τις 

δεσμεύσεις που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία, ως μισθωτής, είναι βάσει συμβολαίου υποχρεωμένη να 

επαναφέρει το μισθωμένο ακίνητο σε μια συμφωνηθείσα κατάσταση, πριν από την παράδοση στον 

εκμισθωτή, πραγματοποιείται μια πρόβλεψη για το κόστος αυτό. 

Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην παρούσα αξία των εξόδων που 

σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης θα απαιτηθούν για τον διακανονισμό της 

παρούσας δέσμευσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος και τους 

κινδύνους σχετικά με τη συγκεκριμένη δέσμευση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται, εκτός εάν 

δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.15. Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες 

της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται μειωτικά των εσόδων. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και εφόσον αναμένεται η αντίστοιχη εισροή των οικονομικών 

ωφελειών στην Εταιρεία. Τα έσοδα της Εταιρείας από παροχή υπηρεσιών προέρχονται από υπηρεσίες 
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ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, καθώς και τιμολογήσεις λειτουργικών εξόδων 

μισθωμένων εκθεσιακών, συνεδριακών, αθλητικών και άλλων χώρων. 

(β) Έσοδα από μισθώματα 

Οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται από λειτουργικές μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

προκαταβολών, (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Όταν 

η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται με την ευθεία 

μέθοδο, μειωτικά του εσόδου, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Όταν προκύπτει αβεβαιότητα 

γύρω από την εισπραξιμότητα ενός ποσού που ήδη συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό 

ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο και όχι ως διόρθωση 

του ποσού που είχε καταχωρηθεί στα έσοδα. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. Όπου ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα παρόμοιων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού απομειώνεται, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται 

χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις μελλοντικές ταμειακές ροές, για σκοπούς υπολογισμού 

της ζημίας απομείωσης. 

 

3.16. Διανομή μερισμάτων 

 
Το διανεμητέο μέρισμα στο μέτοχο της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις στη περίοδο που εγκρίνεται η διανομή του από τον μέτοχο. 

 

3.17. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στον ισολογισμό, μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 

αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η 

ρευστοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να πραγματοποιηθούν 

ταυτόχρονα. 

 

 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης 

για τις εργασίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει, επίσης, διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως 

εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες του. 
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Πολιτική της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. 

 

Α) Κίνδυνος αγοράς 
 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν έχει 

δραστηριότητα στο εξωτερικό και κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε (€) ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό της νόμισμα. 

 

ii) Κίνδυνος τιμών 

 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο από την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Τα 

έσοδα που προέρχονται από συμβάσεις μίσθωσης αναπροσαρμόζονται βάσει συμβάσεων σε ετήσια βάση 

με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ωστόσο στην πλειοψηφία τους οι μισθώσεις που συνάπτει η εταιρεία 

είναι βραχυχρόνιας διάρκειας. 

  

iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων 
 

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα περιουσιακά στοιχεία, όπως βραχυχρόνιες επενδύσεις σε 

προθεσμιακές καταθέσεις καθώς και καταθέσεις όψεως. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από δάνεια. 

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία εκτίθεται σε μηδενικό κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια. 

 

(Β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία 

σχετικά σταθερή βάση πελατών. Μεγάλο μέρος των απαιτήσεών της από ενεργούς πελάτες είναι 

ασφαλισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου με λήψη εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 

συμβάσεων, από τραπεζικά ιδρύματα ή εγγυήσεις με μετρητά. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, 

κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από κίνδυνο μη είσπραξης απαιτήσεων. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του λήξης 

της περιόδου  
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Περιουσιακά στοιχεία 31.12.2013 

Απαιτήσεις από πελάτες  

Εντός επόμενου έτους 1.060.977,06 

1-5 έτη 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 831.242,83 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 464.780,00 

Σύνολο 2.356.999,89 

 

 (Γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών 

χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των 

ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Διοίκηση  της 

Εταιρείας στοχεύει  στην διατήρηση  ελαστικότητας στην άντληση κεφαλαίων διατηρώντας επαρκή 

ταμειακά διαθέσιμα. Η ληκτότητα των υποχρεώσεων την 31/12/2013 αναλύεται ως εξής: 

Υποχρεώσεις  31.12.2013 

Εντός επόμενου έτους 2.205.200,84 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο 2.205.200,84 

 

 

5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία 

 
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για την 1η υπερδωδεκάμηνη 

περίοδο από 31.03.2011 έως 31.12.2013. 

 

Κτίρια Μηχαν/κός Έπιπλα & 

Χρήση 31.03.11 - 31.12.13 εγκατ/σεις εξοπλισμός λοιπός εξ/σμός Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης  

Απογραφή 31.03.2011 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες (31.03.11 – 31.12.13) 5.263,00 52,38 43.077,15 48.392,53

Μειώσεις (31.03.11 – 31.12.13) 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2013 5.263,00 52,38 43.077,15 48.392,53

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 31.03.2011 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες (31.03.11 – 31.12.13) 343,96 0,00 7.686,63 8.030,59

Μειώσεις (31.03.11 – 31.12.13) 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2013 343,96 0,00 7.686,63 8.030,59

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.03.2011 0,00 0,00 0,00 0,00

Κατά την 31.12.2013 4.919,04 52,38 35.390,52 40.361,94
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Οι αποσβέσεις έχουν κατανεμηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου ως εξής: 

 

 

Έξοδα Κόστος Σύνολο

Διοίκησης πωληθέντων

31.03.2011 – 31.12.2013 6.664,66 1.365,93 8.030,59  
 

 
Επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία καθώς και επί των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της δεν 

υπάρχουν προσημειώσεις, ενέχυρα  η άλλα εμπράγματα βάρη. 

 

Σχετικά με τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στην κατηγορία «έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» αφορούν τον 

κινητό εξοπλισμό όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού ο οποίος 

σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3943/2011, περιήλθε στην Εταιρεία κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, 

μετά από προηγούμενη καταγραφή, τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και 

παραλαβής. Στο πρακτικό καταγραφής του κινητού εξοπλισμού της Επιτροπής, επισημαίνεται ότι 

καταγραφή πραγματοποιήθηκε στους προσβάσιμους χώρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Ελληνικού, 

ενώ δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί καταγραφή στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση Κανόε-Καγιάκ-

Σλάλομ και στην Ολυμπιακή εγκατάσταση Baseball καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. 

Μεταγενέστερα η Εταιρεία με τις δικούς της πόρους κατέγραψε τον κινητό εξοπλισμό που υπήρχε στην 

Ολυμπιακή Εγκατάσταση Κανόε-Καγιάκ-Σλάλομ και στην Ολυμπιακή εγκατάσταση Baseball και τον 

συμπεριέλαβε στα βιβλία της στην υπολειμματική του αξία. 

 

 

5.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν αποκλειστικά 

λογισμικά προγράμματα για την 1η υπερδωδεκάμηνη περίοδο από 31.03.2011 έως 31.12.2013.  

 



 

 

Σελίδα  51 από 62 

Περίοδος 31.03.11 - 31.12.13 Λογισμικά

προγράμματα

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης  

Απογραφή 31.03.2011 0,00

Προσθήκες (31.03.11 – 31.12.13) 5.116,87

Μειώσεις (31.03.11 – 31.12.13) 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2013 5.116,87

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 31.03.2011 0,00

Προσθήκες (31.03.11 – 31.12.13) 3.070,12

Μειώσεις (31.03.11 – 31.12.13) 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2013 3.070,12

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.03.2011 0,00

Κατά την 31.12.2013 2.046,75

 
 

Οι αποσβέσεις έχουν κατανεμηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως ως κόστος πωληθέντων.  

Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία που να είναι ενεχυριασμένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

 
 

5.3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Ο λογαριασμός αφορά δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους η ανάλυση των οποίων είναι η εξής: 

Εταιρεία

31.12.2013

Eγγυήσεις σε Δ.E.H. 52.803,00

Eγγυήσεις από εκμίσθωση γραφείων Διοίκησης 7.000,00

Σύνολο 59.803,00

 

 

     

5.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται κατωτέρω: 
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Εταιρεία

Απαιτήσεις από πελάτες 31.12.2013

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 270.737,51

Απαιτήσεις από τρίτους βάσει απόφασης διαιτητικού 

δικαστηρίου
54.204.591,92

Πελάτες Μαρίνας Αγίου Κοσμά 72.115,36

Πελάτες από μισθώσεις 535.704,05

Έσοδα δουλευμένα Μαρίνας Αγίου Κοσμά 628.766,66

Σύνολο 55.711.915,50

Μείον:

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων που προκύπτουν 

από απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου
(54.204.591,92)      

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων κατά πελατών 

από μισθώσεις 
(446.346,52)          

Σύνολα 1.060.977,06

 

Οι απαιτήσεις από τρίτο (πρώην μισθωτή) προέκυψαν από διαδικασία ενώπιον Διαιτητικού Δικαστηρίου 

η οποία ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου 2013,  την 01 Αυγούστου 2013  δημοσιεύτηκε στα βιβλία του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε  αριθμό 40/2013. Η απόφαση αυτού του Διαιτητικού Δικαστηρίου i) 

απέρριψε την αγωγή του μισθωτή,  κρίνοντας έγκυρη την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης από την 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», και ii) έκανε δεκτή εν μέρει την ανταγωγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»., υποχρεώνοντας 

τον μισθωτή στην καταβολή, προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», ποσού 28.534.000,00€ και ποσού 

14.715.631,92€ ως ποινική ρήτρα για τη μη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, ποσού 8.529.525,26€ 

συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% για οφειλόμενα μισθώματα του διαστήματος 

1.1.2012 – 30.6.2012 και ποσού 10.954.960€ ως αποζημίωση χρήσης για το διάστημα από 29.7.2012 έως 

10.12.2012, ήτοι συνολικού ποσού 62.734.136,18 ευρώ, καθώς και στην απόδοση του μισθίου. Από τα 

παραπάνω ποσά μέρος του μισθώματος του διαστήματος 1.1.2012 – 30.6.2012 €4.664.616,28 αποτελούσε 

εισόδημα της πρώην διαχειρίστριας εταιρείας, ενώ η αναλογία εσόδου της Εταιρείας €3.864.927,98 

εκχωρήθηκε προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η πρόβλεψη επισφαλούς είσπραξης της απαίτησης σχηματίστηκε 

καθώς σύμφωνα με την γνώμη της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας η  είσπραξη, παρά τις ενέργειες της, 

δεν έχει καταστεί εφικτή και κρίνεται αβέβαιη. 

 

Μεταξύ των απαιτήσεων από μισθωτές περιλαμβάνονται απαιτήσεις συνολικού ποσού €430.000,00 

περίπου, τις οποίες η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά, ωστόσο με βάση ισχυρές ενδείξεις το ενδεχόμενο 

είσπραξης τους κρίνεται αβέβαιο και κατά συνέπεια έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις 

επισφαλούς είσπραξης. 

 

5.5. Λοιπές απαιτήσεις 
Ο λογαριασμός αφορά τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
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Εταιρεία

Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2013

Απαιτήσεις κατά φορέων Δημοσίου από καταναλώσεις

σε παροχές Ε.ΥΔ.Α.Π. 294.410,63

Απαιτήσεις κατά πρώην Διαχειρίστριας εταιρείας 653.095,18

Απαιτήσεις κατά λοιπών συνεργατών 5.977,83

Χρεώστες διάφοροι 9.171,26

Απαιτήσεις από πληρωμές φόρων 113.610,20

Σύνολο 1.076.265,10

Μείον:

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων (245.022,27)          

Σύνολα 831.242,83

 

Στις απαιτήσεις κατά πρώην Διαχειρίστριας Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται απαίτηση από κατανάλωση 

ύδατος χρονικής περιόδου προ συστάσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», ποσού €586.611,90, η οποία μειώνει 

ισόποσα υποχρέωση προς την ΕΥΔΑΠ εμφανιζόμενη στους προμηθευτές. 

Οι απαιτήσεις από πληρωμές φόρων προκύπτουν κυρίως από χρεωστικό υπόλοιπο Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας καθώς και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους. 

Οι απομειώσεις απαιτήσεων αφορούν τις περιπτώσεις επισφαλούς είσπραξης απαιτήσεων κατά διαφόρων 

φορέων, οι οποίοι παραμένουν στο ακίνητο χωρίς μισθωτική σχέση και καταναλώνουν νερό.  

 

5.6. Προπληρωμένα έξοδα 
 

Ο λογαριασμός αφορά έξοδα επόμενης χρήσης που αναλύονται στα εξής: 

 

Εταιρεία

31.12.2013

Καταναλώσεις Δ.Ε.Η. 603,33

Ενοίκια 3.563,00

Ασφάλιστρα 16.500,00

Σύνολο 20.666,33

 

 

5.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα υπόλοιπα των Ταμειακών  διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής. 
 

Εταιρεία

Διαθέσιμα 31.12.2013

Διαθέσιμα στο ταμείο 2.153,20

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε λογ. όψεως 462.626,80

Σύνολα 464.780,00
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας, και 

τραπεζικές καταθέσεις όψεως, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

 

5.8. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αρχικά κατά τη σύσταση της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 42 

του ν.3943/2011, ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, 

διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό 

(100) ευρώ, αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβλήθηκε μέσα σε ένα μήνα από 

την έναρξη ισχύος του νόμου. 

Με την από 23.3.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000 €), με καταβολή 

μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας και την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (100,00 €) εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.800.000,00 €) διαιρούμενο σε 

τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστης. 

 

 

5.9. Αποτελέσματα εις νέον 

 
Τα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής: 

 

Εταιρεία

Αποτέλεσμα εις νέον 31.12.2013

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2011 0,00

Αποτελέσματα χρήσης (3.539.056,71)        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 (3.539.056,71)     

 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει ότι μετά τα αποτελέσματα της 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης τα ίδια 

κεφάλαια έχουν μειωθεί σημαντικά με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 48 του ν.2190/20. Σημαντικοί παράμετροι διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων αποτέλεσαν τα εξής:  

α) Η Εταιρεία υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες 

συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης που υπήρχαν στο ακίνητο οι περισσότερες εκ των 

οποίων ήταν προβληματικές ως προς του όρους τήρησης τους από πλευράς μισθωτών. Επιπλέον η Εταιρεία 

ανέλαβε να υποστηρίξει δικαστικές αγωγές με σημαντικούς μισθωτές. Όλα τα ανωτέρω είχαν ως συνέπεια 

αφενός την δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του ακινήτου που δεν προσέφεραν πραγματικά 

έσοδα στο διάστημα της προσπάθειας αποβολής των μισθωτών από τους χώρους των μισθίων και αφετέρου 

στην πραγματοποίηση σημαντικών δαπανών προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Εταιρείας 

αποδεσμεύοντας τους χώρους των μίσθιων και εισπράττοντας τα οφειλόμενα. 



 

 

Σελίδα  55 από 62 

β) Η ανάληψη της λειτουργίας της Μαρίνας Αγίου Κοσμά μόλις από την 14η Οκτωβρίου 2013, η οποία 

προσφέρει σημαντικά έσοδα στην Εταιρεία, με συνέπεια η σχετικά μικρή συμβολή της στα αποτελέσματα 

της χρήσης. 

γ) Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την ανάπτυξη πολεοδομικού μοντέλου για την 

αξιοποίηση της έκτασης και τη σύνταξη του Πράσινου Φακέλου καθώς και για την πολεοδομική 

ιδιοκτησιακή και νομική ωρίμανση του ακινήτου. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων σε μεγάλο βαθμό οι παραπάνω δράσεις 

έχουν υλοποιηθεί, προβληματικές μισθώσεις έχουν διευθετηθεί απελευθερώνοντας μισθωτικούς χώρους, 

ενώ και η λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο. Μόνο οι συμβάσεις 

(μισθώσεων και ελλιμενισμού) που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31.12.2013 αναμένεται να αποφέρουν 

στην Εταιρεία έσοδα €1.700 χιλιάδες, χωρίς καμία ένδειξη επισφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη για την 

επόμενη χρήση τον περιορισμό των δαπανών που προέρχονταν από τους λόγους που προαναφέρθηκαν 

αλλά και τις βάσιμες προσδοκίες αύξησης των εσόδων, η Διοίκηση έχει την βεβαιότητα ότι τα 

αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα αρθεί η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 

Ν.2190/20. Σε αντίθετη περίπτωση προκειμένου η Εταιρεία, για χάριν του δημοσίου συμφέροντος,  να 

συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της, υπάρχει πρόθεση για κεφαλαιακή ενίσχυση της. 

 

 

5.10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 

 
Εταιρεία

31.12.2013

Προμηθευτές 1.853.101,13

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 2.172,13

Πιστωτές διάφοροι 8.992,24

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.733,28

Υποχρεώσεις για χαρτόσημο και παρακρατούμενους 

φόρους
124.529,08

Προκαταβολές πελατών 115.637,43

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 95.035,55

Σύνολα 2.205.200,84

 
 
Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2013 προέρχονται από καταναλώσεις 

ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες ανέρχονται σε €1.670 χιλ. περίπου. 

 

5.11. Έσοδα επόμενης χρήσης 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά προπληρωμή μισθώτριας εταιρείας στην κλειόμενη χρήση, εσόδων 

που αφορούν την επόμενη χρήση. 
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5.12. Κύκλος εργασιών 

 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

Εταιρεία

31.12.2013

Μισθώσεις ακινήτων 1.389.009,93

Λειτουργία μαρίνας Αγίου Κοσμά (από 10/2013) 742.224,46

Μισθώσεις σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας 912.817,41

Βραχυχρόνιες παραχωρήσεις ακινήτου για χρήση 

ειδικού σκοπού (αγώνες, συναυλίες, λοιπές εκδηλώσεις) 169.607,00

Απόδοση εξόδων σε μισθωτές 349.126,09

Απόδοση εξόδων σε προηγούμενο διαχειριστή ακινήτου 101.224,64

Αποζημιώσεις χρήσης γης 10.954.960,00

Σύνολο πωλήσεων 14.618.969,53

 
 

Τα έσοδα από αποζημιώσεις χρήσης γης προήλθαν από την με αριθμό 40/2013 απόφαση Διαιτητικού 

Δικαστηρίου η οποία δημοσιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 01/08/2013. Σύμφωνα με 

την απόφαση αυτή i) απορρίφθηκε αγωγή μισθωτή και κρίθηκε έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης 

μίσθωσης από την Ελληνικό Α.Ε., και ii) έγινε δεκτή εν μέρει η ανταγωγή της Ελληνικό Α.Ε., 

υποχρεώνοντας την μισθώτρια εταιρεία μεταξύ άλλων και στην καταβολή, προς την Ελληνικό Α.Ε., ποσού 

€10.954.960 ως αποζημίωση χρήσης για το διάστημα από 29.7.2012 έως 10.12.2012. 

Στις 14/10/2013 έγινε, δια δικαστικού επιμελητή, αναγκαστική εκτέλεση της ανωτέρω Διαιτητικής 

Απόφασης (40/2013) και η μισθώτρια εταιρεία απεβλήθη από το μίσθιο (Μαρίνα Αγ. Κοσμά), το οποίο 

περιήλθε στην ευθύνη και διαχείριση της «Ελληνικό Α.Ε.».  

 

Οι συμβάσεις μισθώσεων, τις οποίες έχει συνάψει η εταιρεία κατά την 31.12.2013 και δεν βρίσκονται σε 

κατάσταση δικαστικής διαμάχης, έχουν στο σύνολο τους ημερομηνία λήξης την επόμενη χρήση 2014. 

 

Οι συμβάσεις (μισθώσεων και ελλιμενισμού) που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31.12.2013 και λήγουν 

εντός της επόμενης χρήσης, αναμένεται να αποφέρουν στην Εταιρεία την επόμενη χρήση 2014 βέβαια 

έσοδα συνολικού ποσού €1.700.000 περίπου. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εσόδων για την επόμενη 

χρήση αναμένεται κατά πολύ υψηλότερο, μετά την ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων αλλά και την 

σύναψη άλλων βραχυχρόνιων συμβάσεων κατά την συνήθη πρακτική της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί σε Δήλωση εκχώρησης μη 

εισπραχθέντων μισθωμάτων ακινήτου, προς το Ελληνικό Δημόσιο, του ν.2238/1994, άρθρο 4, παράγραφος 

7, που αφορούσε πέντε (5) μισθώσεις συνολικού ποσού €4.932.230,87. Τα έσοδα αυτά δεν 

συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο εργασιών, καθώς η είσπραξη τους κρίνεται εξαιρετικά αβέβαιη, 

προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η Εταιρεία επιπλέον με χαρτόσημο. 
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5.13. Κόστος πωληθέντων - κόστος λειτουργίας 

 
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ’ είδος δαπανών και ο επιμερισμός αυτών στις λειτουργίες για τη 

χρήση 31.03.2011 έως 31.12.2013. 

α) Κόστος Πωληθέντων 

Εταιρεία

Περιγραφή κόστους 31.12.2013

Μισθοί Προσωπικού 158.390,11

Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία 29.237,30

Αμοιβές Διαχείρισης Μαρίνας Αγίου Κοσμά 144.720,74

Αμοιβές & Έξοδα Συμβούλων 104.816,00

Αμοιβές & Έξοδα Νομικής υποστήριξης 962.491,52

Αμοιβές & Έξοδα Αρχιτεκτόνων 386.088,67

Αμοιβές & Έξοδα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 65.107,58

Αμοιβές Φύλαξης 970.057,06

Φωτισμός, Καθαριότητα, Ύδρευση, Τηλεφωνικά 1.378.829,80

Ενοίκια Κτιρίων 32.569,67

Ασφάλιστρα 32.035,75

Επισκευές & Συντηρήσεις 512.017,66

Δημοτικοί φόροι, ΦΠΑ & διάφοροι άλλοι φόροι - τέλη 965.679,80

Έξοδα Κίνησης 8.274,78

Έξοδα Φιλοξενίας 5.799,91

Έντυπα, Γραφική Ύλη & Εκτυπώσεις 9.632,67

Αποσβέσεις 4.436,05

Διάφορα Έξοδα 69.026,30

Προβλέψεις επισφαλειών για μισθώσεις ακινήτων 340.803,96

Προβλέψεις επισφαλειών απόδοσης εξόδων σε μισθωτές 105.542,56             

Προβλέψεις επισφαλειών για αποζημιώσεις χρήσης γης 10.954.960,00        

 Σύνολο 17.240.517,89

 
  

Επισημαίνεται ότι στο κονδύλι του λογαριασμού «Αμοιβές και Έξοδα Νομικής Υποστήριξης» 

συμπεριλαμβάνεται ποσό €705.794,49 που αφορά αμοιβές και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια των τεσσάρων Διαιτησιών που διεξήχθησαν για την επίλυση των συμβατικών διαφορών με τους 

μισθωτές της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε - Καγιάκ και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου 

Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά. (αμοιβές Διαιτητών και Γραμματέων, έξοδα Διαιτησιών, αμοιβές 

Δικηγόρων).  

 

 

 

β) Έξοδα διοίκησης 
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Εταιρεία

Περιγραφή κόστους 31.12.2013

Μισθοί Προσωπικού 158.390,11

Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία 29.237,30

Αμοιβές παραστάσεων μελών Διοίκησης 62.762,08

Αμοιβές & Έξοδα Συμβούλων 219.258,77

Φωτισμός, Καθαριότητα, Ύδρευση, Τηλεφωνικά 85.638,52

Ενοίκια Κτιρίων 65.139,33

Ασφάλιστρα 64.071,49

Έξοδα Κίνησης 16.549,55

Έξοδα Φιλοξενίας 12.446,50

Έντυπα, Γραφική Ύλη & Εκτυπώσεις 19.265,34

Αποσβέσεις 6.664,66

Διάφορα Έξοδα 22.258,49

 Σύνολο 761.682,14
 

 

 

5.14. Άλλα έξοδα - έσοδα εκμεταλλεύσεως καθαρά 
 

Τα άλλα έξοδα και έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

Εταιρεία

Αλλα έξοδα - (έσοδα) εκμετάλλευσης καθαρά 31.12.2013

Άλλα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.026,50

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.940,32

Προβλέψεις επισφάλειας είσπραξης χρεώσεων νερού σε φορείς 

που το κατανάλωσαν
245.022,27

Προβλέψεις επισφάλειας είσπραξης ποινικών ρητρών 43.249.631,92

 Σύνολο εξόδων 43.500.621,01

Άλλα έσοδα

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.491,32

Έσοδα από ποινικές ρήτρες (απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου) 43.249.631,92

Σύνολο εσόδων 43.251.123,24

Γενικό σύνολο 249.497,77

 
 
Τα έσοδα από ποινικές ρήτρες προήλθαν από την με αριθμό 40/2013 απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου η 

οποία δημοσιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 01/08/2013. Σύμφωνα με την απόφαση 

αυτή i) απορρίφθηκε αγωγή μισθωτή και κρίθηκε έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης από την 

Ελληνικό Α.Ε., και ii) έγινε δεκτή εν μέρει η ανταγωγή της Ελληνικό Α.Ε., υποχρεώνοντας την μισθώτρια 

εταιρεία μεταξύ άλλων και στην καταβολή, προς την Ελληνικό Α.Ε., ποσού €28.534.000,00 και ποσού 

€14.715.631,92 ως ποινική ρήτρα για τη μη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης καθώς και στην απόδοση 

του μισθίου.  
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5.15. Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσόδα αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2013

Τόκοι-έσοδα προθεσμιακών καταθέσεων 95.983,72

 

Τα ανωτέρω έσοδα προέρχονται κυρίως από SWAPS με μέση απόδοση περίπου 5% σε ετήσια βάση και 

βραχυχρόνιες προθεσμιακές καταθέσεις με μέσο επιτόκιο 4% σε ετήσια βάση. 

 

5.16. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2013

Έξοδα συναλλαγών μέσω τραπεζών 2.312,16

 

 

6. Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία  

 

6.1. Μερίσματα  

 
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την χρήση στην οποία 

εγκρίνονται από τον μέτοχο της. Η κλειόμενη χρήση έκλεισε με ζημιογόνο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια 

δεν συντρέχει λόγος πρότασης διανομής μερίσματος προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

6.2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις 

 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(α) Η Εταιρεία έχει λάβει δεκαέξι (16) εγγυητικές επιστολές τραπεζών από τρίτους στα πλαίσια των 

συνήθων δραστηριοτήτων της προς εξασφάλιση των μισθωτικών της δικαιωμάτων συνολικού ποσού 

€197.554,59.  

(β) i) Η Εταιρεία έχει καταθέσει αγωγή σε μισθωτή της, για την αποβολή του από το μίσθιο χώρο και για 

την είσπραξη όλων των οφειλομένων μισθωμάτων, συνολικού ποσού €88.000,00 περίπου. Οι αγωγή 

προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη χρήση. Η Εταιρεία αξιολογεί την έκβαση της αγωγής αλλά 

και την δυνατότητα εισροής οικονομικών οφελών από ενδεχόμενη εκτέλεση της, ως αβέβαιη.  

ii) Η Εταιρεία κατά την 31.12.2013 έχει καταθέσει αιτήσεις διαταγής απόδοσης μισθίου κατά μισθωτών 

της και πληρωμής μισθωμάτων συνολικού ποσού €211.000,00 περίπου, των οποίων αναμένει την έκδοση 

τους. Η Εταιρεία αξιολογεί την δυνατότητα εισροής οικονομικών οφελών από την εκτέλεση των παραπάνω 

διαταγών πληρωμής ως αβέβαιες. 

 

Επισημαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αντικρουόμενες διεκδικήσεις μεταξύ Εταιρείας και 

τρίτων, με άσκηση αγωγών και ανταγωγών καθώς και προσωρινές διαταγές αναστολής εκτέλεσης. 
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Η Εταιρεία διανύει την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση της. Για τα εισοδήματα της κλειόμενης χρήσης 

καθώς και για τα μελλοντικά της έσοδα για όσο διάστημα μέτοχος της παραμένει το ΤΑΙΠΕΔ, 

απαλλάσσεται από την φορολογία εισοδήματος. Ωστόσο για τα αντικείμενα των παρακρατούμενων φόρων 

και του φόρου προστιθέμενης αξίας η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/26.7.2011 σχετικά 

με την λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και κατά 

συνέπεια η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές φορολογικού ελέγχου. 

(β) Ν.Π.Δ.Δ. έχει ασκήσει αγωγή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταξύ άλλων και 

κατά της Εταιρείας, με την οποία ζητεί να του αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητα επί του 

Ακρωτηρίου Αγ. Κοσμά, συνολικής έκτασης 4.850 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνεται και το κέντρο 

ψυχαγωγίας «Ακρωτήρι». Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμήσει την πιθανότητα αρνητικής 

εξέλιξης της αγωγής, μετά από απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα σήμαινε την 

απώλεια της παραπάνω έκτασης. 

(γ) Με την υπ’ αριθμ. 29/20.6.2013 Διαιτητική απόφαση υποχρεώθηκε μισθώτρια εταιρεία να παραδώσει 

το μίσθιο που είχε στην διαχείριση της στην Εταιρεία. Αντίθετα επιδικάστηκε σ’ αυτήν να λάβει 

αποζημίωση €11.998.636,15. Σύμφωνα με τον ν.4062/2012 κάθε αποζημίωση που προκύπτει εις βάρος της 

Εταιρείας επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, έως την ημερομηνία μεταβίβασης της ανώνυμης εταιρείας σε 

"Επενδυτή", εκτός εάν με έγγραφη συμφωνία την αναλάβει η ίδια. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει 

οποιαδήποτε οδηγία από τον μέτοχο της ως προς το θέμα αυτό και κατά συνέπεια κρίνει ότι θα έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4062/2012 σχετικά με την ανάληψη της ευθύνης καταβολής αποζημίωσης από 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

6.3. Δεσμεύσεις 

Δεσμεύσεις για επένδυση κεφαλαίου  
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά 

την 31.12.2013. 

 

Δεσμεύσεις μισθώσεων ακινήτων της Εταιρείας λειτουργούσας ως μισθώτριας. 
Η Εταιρεία μισθώνει ακίνητο για να στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της με λειτουργική μίσθωση που 

μπορεί να αποδεσμευτεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις 

στην Εταιρεία σε περίπτωση αποδέσμευσης της από την μισθωτική σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης. 

 

Λοιπές δεσμεύσεις 
Η Εταιρεία εντός της επόμενης χρήσης αναμένεται να μεταφέρει στην δική της επωνυμία δύο παροχές 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων παραμένουν 

με την επωνυμία του πρώην διαχειριστή του ακινήτου, για τις οποίες θα απαιτηθεί εκροή κεφαλαίου 

€130.000 περίπου ως εγγυήσεων στην εταιρεία πάροχο. 

 

6.4. Συναλλαγές µε συνδεδεμένα μέρη 
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Οι παροχές προς τη Διοίκηση αναλύονται ως ακολούθως:  

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/3/2011-31/12/2013 αναλύονται ως 

εξής: 

Βραχυπρόθεσμες παροχές :

Μισθοί 304.962,08

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 0,00

Πρόσθετες παροχές 5.512,62

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 34.798,03

Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:

Αποζημιώσεις σύνταξης -

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν
 

Επιπλέον, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 υπήρχαν απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συνολικού ποσού €1.093,30 καθώς και υποχρεώσεις καταβολής μισθών σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου €18.226,71. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στη σημείωση 2 «Γενικές πληροφορίες». 

 

Διευθυντικά Στελέχη  
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, πλέον των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών παροχών και 

αποζημιώσεων για τη χρήση 31/3/2011 – 31/12/2013 αναλύονται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσμες παροχές :

Μισθοί 62.530,04

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 17.305,22

Πρόσθετες παροχές 4.394,83

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 4.971,15

Μακροπρόθεσμες παροχές:      Δεν υπάρχουν

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:

Ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν
 

 

6.5. Άλλα σημαντικά γεγονότα 

  
-Όμοροι δήμοι επί του ακινήτου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, Ν.Π.Δ.Δ. και ομάδες πολιτών έχουν 

καταθέσει αιτήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση  της υπ’ αρ. 225/07.01.2013 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων (ΔΕΑΑ) 

που αφορά στη μεταβίβαση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 

συνόλου (100%) της επιφάνειας και ποσοστού 30% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά. Επιπλέον ομάδα πολιτών έχει καταθέσει αίτηση στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας για την ακύρωση  της υπ’ αρ. 227/28.01.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  
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της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων (ΔΕΑΑ) που αφορά στη 

μεταβίβαση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 23.000 μετοχών  της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., οι οποίες εκδόθηκαν για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Εταιρεία έχει ασκήσει 

παρέμβαση υπέρ του κύρους των ανωτέρω προσβαλλόμενων πράξεων. Οι αιτήσεις συζητήθηκαν στις 7 

Ιουνίου 2013 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και ήδη αναμένεται η επίσημη απόφαση 

με την οποία θα απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. 

 

6.6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής οριστικών προσφορών του Διεθνούς 

Διαγωνισμού για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και κατατέθηκε μία προσφορά από 

υποψήφιο Επενδυτή. Στις 31 Μαρτίου  2014, το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διεξήγαγε το Διαγωνισμό, ανακήρυξε 

Προτιμητέο Επενδυτή για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και πλέον εκκρεμεί η 

προβλεπόμενη από το Νόμο έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας την 4η Ιουνίου 2014. 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Οικονομικών  καταστάσεων: 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

 

 

Το Εντεταλμένο Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Μιχαήλ Αναστασόπουλος 

 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 για την Ι.ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ-Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΚΕ 

 

 

 

Ιωάννης Κιτσοπανίδης  

Αρ. Αδείας ΟΕΕ A΄ Tάξης: 0006754  
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