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Αξηζ. Πξση .  637                                                                    Αζήvα,    7.7.2022 
 

                                  Α Π Ο Λ Ο Γ I  Μ Ο      Υ Ρ Ζ  Ζ     2021  
 

Γηoηθεηηθoύ πκβoπιίoπ ηoπ Οηθoδoκηθoύ πv/ζκoύ Τπαιιήισv ΑΣΔ, πoπ  
ππoβάιιεηαη γηα  έγθξηζε ζηε Γεvηθή πvέιεπζε ηεο 14/07/22 θαη ζε πεξίπησζε  

αvαβoιήο  απηήο ιόγσ  κε  επίηεπμεο απαξηίαο, ζηελ εμ  αλαβνιήο  Γεληθή  πλ/ζε  
ηεο  21/07/22 θαη  ζε  πεξίπησζε  αλαβνιήο  θαη  απηήο, ζηε β΄ εμ αλαβνιήο Γεληθή 
πλ/ζε ηεο  28/07/22 θαζώο  θαη  έθζεζε  έγθξηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ  ρξήζεο   2021  

θαη  ηνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ  2022. 
 

Αγαπεηoί   πvεηαίξoη, 
 

Σo Γηoηθεηηθφ πκβoχιηo ηoπ πvεηαηξηζκoχ ππoβάιιεη ζηε Γεvηθή πvέιεπζε γηα 
έγθξηζε, ηo Γηνηθεηηθφ θαη Οηθνλνκηθφ Απoιoγηζκφ Υξήζεο 2021, θαζψο θαη ηνλ Ιζνινγηζκφ  ηεο  
ίδηαο  Υξήζεο θαη  ην πξνυπνινγηζκφ 2022, πνπ  έρνπλ  σο  εμήο: 

 

1. ΛΔIΣΟΤΡΓIΑ   ΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΟΤ  ΤΝΔΣΑIΡIΜΟΤ. 

 

Σo Γηoηθεηηθφ πκβoχιηo ηoπ πvεηαηξηζκoχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2021 ζπvήιζε  
ζε  (14)  ζπvεδξηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα κε φια 
ηα ζέκαηα ηα νπνία νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ θαη ν Νφκνο, θαζψο θαη κε εθείλα επί ησλ νπνίσλ ε 
ιήςε απφθαζεο θξίζεθε αλαγθαία γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε  ησλ  ζπκθεξφλησλ  ησλ  κειψλ  ηνπ.  

εκεηψλνπκε φηη παξά ηα κέηξα θαηά ηνπ covid 19 θαη γεληθά ηελ αλαζηάησζε ηεο 
θνηλσλίαο καοo ζπλεηαηξηζκφο δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία φιεο ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. πρ 
Υνξεγήζεηο θαη εηζπξάμεηο δάλεησλ, ελεκέξσζε κειψλ γηα επείγνληα ζέκαηα απφ ηειεθσληθή 
γξακκή αλάγθεο θιπ. 

Σν Γ/θφ πκβνχιην είρε ηε παξαθάησ ζχvζεζε κέρξη ηελ 07-11-21:  
Κπξηάθνο Σζανύζεο Πξφεδξνο _ Υξπζαθέληα Σεθλάθε Α΄Αληηπξφεδξνο_Γεώξγηνο 
Πνηακηάλνο Β΄ Αληηπξφεδξνο _ Αθξηβή Γηαλλνπνύινπ  Γεληθφο Γξακκαηέαο _ Υξήζηνο 
Βπηηληώηεο Αλαπι.Γελ.Γξακκαηέαο Θεόδσξνο Αβξάκεο Σακίαο _θαη κέιε : Παλαγηώηεο 
Αδακόπνπινο,  - Ζξώ Φίιε θαη Ησάλλεο Μεηζηόπνπινο . 

ηηο 17-10-21 πξαγκαηνπνηήζεθε εθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλειεχζε ζην 
Ξελνδνρείν “ΣΙΣΑΝΙΑ” κεηά απφ ηελ ππ΄άξηζ. 331/24-09-21 πξφζθιεζε ε νπνία δεκνζηεχζεθε 
ζηελ εθεκεξίδα “ΑΤΓΗ”. 

ηηο 09-11-21 δηελεξγήζεθαλ αξραηξεζίεο ζχκθσλα κε ην αξζξν 13 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
καο, ζε (6) εθινγηθά θέληξα (Αζήλα θαη 5 πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο) θαη κε ην 338/08-12-21 
πξαθηηθφ Γ ζπγθξνηήζεθε λέν Γ/θφ πκβνχιην κε ηελ εμήο ζχλζεζε : 
Κπξηάθνο Σζανύζεο Πξφεδξνο _ Γεώξγηνο Μαιακήο ΄Αληηπξφεδξνο _ Υξήζηνο Βπηηληώηεο 

http://www.osyate.gr/
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Γεληθφο Γξακκαηέαο_Θεόδσξνο Αβξάκεο Αλαπι.Γελ.Γξακκαηέαο _ Θσκάο ΥξήζηνπΣακίαο 
_θαη κέιε  : Παλαγηώηεο Αδακόπνπινο,  ηαύξνο Σζηριάθεο, Ζξώ Φίιε θαη Αθξηβή 
Γηαλλνπνύινπ.  
          Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνπ θχξνπο ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο Γεληθήο πλειεχζεο 
ηεο 17-10-21 ππνβιήζεθε αγσγή απφ ζπλεηαίξνπο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αηηήζεθαλ δχν 
θνξέο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο πξνζσξηλήο Γ/γήο κε ηε δηαδηθαζία ησλ αθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Σν 
ζρεηηθφ αίηεκα απνξξίθζεθε θαη ηηο δχν θνξέο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην. 
 

2) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  -  ΣΔΓΑΣIΚΑ   ΓΑΝΔIΑ  ΑΠΟ  ΚΔΦΑΛΑIΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ. 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ ν πλ/ζκφο, δελ ρνξεγεί πιένλ δάλεηα απφ θεθάιαηα ηεο ΑΣΔ  
ρνξεγεί κφλν δάλεηα απφ ίδηα θεθάιαηα. Όκσο  εμαθνινπζεί φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 
λα αζρνιείηαη κε ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ήδε πεξηέιζεη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (φπσο εμαιείςεηο 
ππνζεθψλ πνπ αθνξνχλ είηε ηνλ εθθαζαξηζηή είηε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θιπ).  
 

3) ΥΟΡΖΓΖΔΗ   ΑΠΟ  ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ. 

 
Καηά ην έηνο 2021 ρνξεγήζεθαλ 142 δάλεηα (141 κε πξνζσπηθή αζθάιεηα & 1 

ελππφζεθν)  ζπλνιηθνχ  χςνπο  648.688,75 ΔΤΡΩ  (633.688,15 & 15.000 αληίζηνηρα), έλαληη  
160 δαλείσλ   (159 κε πξνζσπηθή εγγπήζε   &  1 ελππφζεθν), ζπλνιηθνχ χςνπο  654.500 
ΔΤΡΩ (632.500 & 22.000 αληίζηνηρα) πνπ ρνξεγήζεθαλ  θαηά ην έηνο 2020. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ 2021 έθζαζε ζην ίδην πεξίπνπ κε απηφ ηνπ 
2020, ελψ ν αξηζκφο ησλ δαλείσλ ζεκείσζε κηθξή κείσζε απφ 160 ζε 141. (ή  -11,87 %). 
 

4) ΡΤΘΜΗΘΔΝΣΑ    ΓΑΝΔΗΑ. 
 

Ο πλεηαηξηζκφο  πξνθεηκέλνπ  λα δηεπθνιχλεη  ηνπο ζπλαδέιθνπο  λα αληηκεησπίζνπλ  
ηε δχζθνιε  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ  θαη  ηαπηφρξνλα λα βειηηψζεη ην πνζνζηφ 
ξεπζηνπνίεζεο, εμεηάδεη πξφζπκα ηηο αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 
νθεηιψλ ηνπο (θπξίσο επηκεθχλζεηο ή θαη ελνπνηήζεηο δαλείσλ), εμαληιψληαο θάζε φξην .αλνρήο 
θαη αληνρήο ηνπ πλ/ζκνχ . Σα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθά. 

ρεηηθά  επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, ην Γ.. ηνπ πλ/ζκνχ ηθαλνπνίεζε 
ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπλεηαίξσλ πνπ δήηεζαλ ξπζκίζεηο ησλ δαλείσλ ηνπο ,  
ρσξίο φκσο λα ζηακαηά ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα είζπξαμε ησλ ζε θαζπζηέξεζε νθεηιψλ πνπ 
δελ ξπζκίζηεθαλ. 

Δληφο ηνπ 2021 ξπζκίζηεθαλ (35) δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 110.732,08 €. 
Γξαζηεξηφηεηα ζεκαληηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ 2020 (54 δάλεηα – 252.796,92€), 
πξάγκα πνπ νθείιεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε καο ζηηο αλαζηαιηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ 
γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηε θνηλσλία απφ ηελ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο ηνπ covid 19. Ο 
πλ/ζκφο έρεη αξρίζεη κηα λέα πξνζπάζεηα ξεπζηνπνίεζεο θαη κε ηελ πξνζέιθπζε 
ελδηαθέξνληνο ησλ πλεηαίξσλ γηα ππνβνιή αηηεκάησλ ξχζκηζεο.   
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5) ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΟΡΖΓΖΘΔΝΣΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΡΔΤΣΟΠΟΗΖΖ 
 
                      ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΦΔΗΛΩΝ   ΜΔ 31/12/21   

Δίδνο δαλείσλ Αξηζ. δαλείσλ 

Πνζνζηό % 
επί 

ζπλνιηθνύ 
αξηζ δαλείσλ 

Αιεθηα 
θεθάιαηα 

Λεμηπξ/κα 
πνζά 

Πνζνζηό % 
ιεμηπξ/κσλ επί 

γελ ζπλόινπ 
δαλείσλ 

Λεμ/ζκα δάλεηα 
απνβησζάλησλ 

92 7,84 38.751,41 179.815,68 4,09 

Λεμ/ζκα 1-3 
δφζεηο 

39 3,32 47.705,77 7.155,33 0,16 

Λεμ/ζκα 4 
δφζεσλ θαη άλσ 

199 16,97 298.316,63 596.439,07 13,56 

Γάλεηα ζην λ. 
Καηζέιε 

128 10,91 117.128,09 833.974,07 18,95 

Ρπζκηζζέληα 
δάλεηα 

74 6,31 334.696,16 93.033,34 2,11 

Δλήκεξα        
δάλεηα 

641 54,65 1.852.149,22   

ΤΝΟΛΑ 1173 100 2.688.747,28 1.710.417,49 38,87 

      

ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
ΓΑΝΔΗΩΝ   4.399.164,77   

      

Δμνθιεζέληα 
δάλεηα 

406  371,53   

      

 
Η ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά αξθεηψλ ζπλεηαίξσλ εμαθνινχζεζε θαη ην 2021  λα είλαη 

θαθή φπσο θαίλεηαη θη΄απφ ηα ιεμ/κα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα.  Παξφια απηά νη πξνζπάζεηεο καο 
γηα ξεπζηνπνίεζε ζπλερίζζεθαλ κε κεγαιχηεξε έληαζε ( ηει.επαθέο, έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο 
θιπ.). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ κέρξη ζηηγκήο δελ ήηαλ ε αλακελφκελε αθνχ νη 
θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαηηίαο ηνπ covid 19 δηακφξθσζαλ 
αξλεηηθά ελ γέλεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο.  
  (128) ζπλεηαίξνη κε ζπλνιηθφ χςνο νθεηιψλ 833.974,07 € έρνπλ πξνζθχγεη ζην Ν.3869 
ή „‟Νφκν Καηζέιε‟‟, κε απνηέιεζκα ηε κε εμππεξέηεζε  ησλ ππνρξεψζεψλ  ηνπο πξνο ηνλ 
ΟΤΑΣΔ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ρξνλνβφξα Γηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη βέβαηα ηo ελδερφκελν 
κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ καο κε βάζε ηε ηειηθή Γηθαζηηθή απφθαζε. 
           ε θάζε πεξίπησζε (πξνζσξηλή δ/γή ή ηειηθή απφθαζε Ν 3869) ειέγρνπκε θαη 
παξαθνινπζνχκε δηεμνδηθά (θαη κε ζπλεξγάηεο Ννκηθνχο)  ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ Γηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο έλαληη ησλ νθεηιψλ ηνπο ησλ 
νξηζζέλησλ πνζψλ.  

Δπίζεο   φζνλ αθνξά  ηα  ( 92 )  δάλεηα  ησλ απνβησζάλησλ κειψλ  ζπλνιηθνχ  χςνπο 
218.567,09 Δπξψ, γηα νξηζκέλνπο έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο  αληαπφθξηζεο  ησλ θιεξνλφκσλ 
ηνπο  κε πεξηνξηζκέλε επηηπρία. 

Γη΄απηνχο θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο  ηεο θαηεγνξίαο απηήο, γίλεηαη λέα 
ζπληνληζκέλε  πξνζπάζεηα  κε ζπγθέληξσζε  ζηνηρείσλ, έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο θαη θάζε άιιν 
λφκηκν κέηξν. 
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Δάλ θαη απηέο νη ελέξγεηεο  δελ επνδσζνχλ, εθ ησλ πξαγκάησλ ζα νδεγεζνχκε ζηελ 
αλαγθαζηηθή δηαδηθαζία.   
 

 

6) ΤΝΔΣΑΗΡΟΗ  -  ΤΝΔΣΑΗΡΗΚΔ  ΜΔΡΗΓΔ  ΚΑΗ  ΔΗΦΟΡΔ. 
 

6.1.) Σν 2021 είρακε 88 λέεο εγγξαθέο κειψλ έλαληη 12 ην 2020 θαη 1 δηαδνρή. Δπίζεο 
ζηε ρξήζε 2021 δηαγξάθεθαλ 165 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 10 είλαη κεηά απφ αίηεζε ηνπο θαη νη 
155 είλαη ιφγσ ζαλάηνπ.,  έλαληη 102 δηαγξαθψλ ζηε ρξήζε 2020. Γειαδή ην 2021 ιφγσ ησλ 
γεγνλφησλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ „‟πψιεζε „‟ ηεο ΑΣΔ, βιέπνπκε φηη ζπλερίδεηαη, γηα έθηε 
ρξνληά ε αλαθνπή ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πλεηαίξσλ. Σν πξφβιεκα απηφ ήδε 
αληηκεησπίδεηαη χζηεξα απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ( Άξζξν 5 ), ε νπνία  δίλεη πιένλ 
ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην πλ/ζκφ σο κειψλ, ησλ παηδηψλ θαη εγγνληψλ ησλ  ήδε 
ζπλεηαίξσλ.  

6.2.) ηε ρξήζε 2021 έρνπκε 8.713 ζπλεηαηξηθέο κεξίδεο κε θεθάιαην χςνπο 240.073,67  
Δπξψ, έλαληη 8.788 κεξίδσλ ην 2020, κε πλεηαηξηθφ Κεθάιαην χςνπο 241.861,94 Δπξώ.  
 

7) OIKONOMIKH  KATAΣΑΖ  ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 
 

Ο θχθινο ησλ εξγαζηψλ (έζνδα θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο) ην έηνο 2021 αλήιζε ζην 
πνζφλ ησλ Δπξψ 145.099,58 έλαληη πξνεγνχκελεο ρξήζεο Δπξψ 145.665,16 Η ζπγαηξηθή ηνπ 
ΟΤΑΣΔ (θαηά 99,95%) ΙΚΔ- ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΔ, είρε θέξδε € 28.000,00 (πξν 
θφξσλ). 

 Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΤΑΣΔ αλέξρεηαη ζε πνζφ  €  240.073,67 
 Σν ζχλνιν ηεο Καζαξήο ζέζεο αλέξρεηαη ζε πνζφ  €  7.945.526,39 

Οη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αθνξνχλ θπξίσο ζε Δδαθηθέο 
εθηάζεηο πνζνχ € 760.443,67 
θαη Κηίξηα – θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνζνχ € 92.602,37 (+ ινηπά 23,38). Σν ζχλνιν ηεο αμίαο 
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ, αλέξρεηαη ζε πνζφ € 853.069,42 

Σα Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πλεηαηξηζκνχ απφ δαλεηνιήπηεο θαη αλέξρνληαη ζε πνζφ € 6.552.758,91 
 Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έθζαζε ην πνζφ ησλ € 5.014.740,42 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηελ 31/12/2021 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.259.693,92 θαη ήηαλ  
ηνπνζεηεκέλα ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
κε 31-12-2021, γηα δηαρείξηζε ζηελ ΔΣΔ Υξεκαηηζηεξηαθή ην πνζφ ησλ € 1.773.579,38 κε 
θαζαξά θεθάιαηα ΟΤΑΣΔ 1.750.000,00€ θαη έρνπκε απνδφζεηο ην 2021 κφλν απφ ηνπο ηφθνπο 
ησλ νκνιφγσλ ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 2.502,95€ 
 

8) ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 

Οη αθνινπζνχκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. 

Ο Ιζνινγηζκφο, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο θαη ην πξνζάξηεκα κε ηελ Γηάζεζε 
Απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ ρξήζεο ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε απηά 
πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα Ν.4308/2014.  
 

9) ΑΚΗΝΖΣΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 
Ο πλεηαηξηζκφο ηελ 31/12/2021 έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηα παξαθάησ αθίλεηα: 
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1 ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
Α.ΟΡΟΦΟΤ (ΣΑΓΙΟΤ 10-ΑΘΗΝΑ) 

92.602,37  

1.α ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ ΣΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ Α.ΟΡΟΦΟΤ 

(ΣΑΓΙΟΤ 10-ΑΘΗΝΑ) 

  

2 ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ ΣΟ 
ΓΙΑΜΔΡ.Γ.ΟΡΟΦΟΤ (ΔΡΜΟΤ 81-ΚΟΡΙΝΘΟ) 

19.059,33  

3 ΟΙΚΟΠΔΓΟ 2α (860 ΣΜ) ΑΡΓΤΡΔΙΚΑ ΠΗΛΙΟΤ 50.000,00  

4 ΟΙΚΟΠΔΓΟ 2α (860 ΣΜ) ΑΡΓΤΡΔΙΚΑ ΠΗΛΙΟΤ 50.000,00  

5 ΟΙΚΟΠ.(807 ΣΜ) ΑΡΓΤΡΔΙΚΑ ΠΗΛΙΟΤ 31.000,00  

6 ΟΙΚΟΠΔΓΟ (510,37) ΙΣΙΑΙΑ 10.000,00  

7 ΟΙΚΟΠΔΓΟ (2619,75 ΣΜ ) ΥΙΛΙΑΓΟΤ 221.000,00  

8 ΟΙΚΟΠΔΓΟ (1001 ΣΜ) ΛΑΤΚΟΤ 70.000,00  

9 ΟΙΚΟΠ.ΔΚΣΟ ΥΔΓΙΟΤ ΚΟΣΡΩΝΙ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ 3.964,86  

10 ΓΑΟΣΔΜΑΥΙΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 278.796,77  

11 ΓΑΟΣΔΜΑΥΙΟ ΟΙΝΟΗ 0,01  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 
 

826.423,34  

   

ΙΓΙΟΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΑ 92.602,37  

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ 733.820,97  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 826.423,34 
 

 

Α/Α ΓΡΑΦΔΙΑ/ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ/ΟΙΚΙΔ ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ  

1 ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΑΓΙΟΤ 10 & ΟΜΗΡΟΤ 4 (6νο 
φξνθνο) 

172.700,80 0,01  

2 ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΑΓΙΟΤ 10 & ΟΜΗΡΟΤ 4 (1oο 
φξνθνο) 

32.264,30 190,73  

3 ΚΑΣΑ.Κ3 ΠΛ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ & 
Γ.ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 

12.721,21 0,01  

4 ΚΑΣΑΣ.Κ4&Κ5 ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ & 16.472,38 0,01  
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ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ 7-8 

5 ΚΑΣΑΣ.Κ6 ΟΦΙΑΝΟΤ 2 -ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 
5 

44.675,85 0,01  

6 ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΡΜΟΤ 81 -
ΚΟΡΙΝΘΟ(Γ.ΟΡΟΦΟ) (91,38 ΣΜ) 

71.456,50 32339,17 
 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 350.291,04 32529,94 
 

 

ΙΓΙΟΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΑ 204.965,10 190,74  

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ 145.325,94 32339,2  

ΤΝΟΛΑ 350.291,04 32529,94 
 

 

 
 

10)   ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 
 

O πλεηαηξηζκόο ηελ 31/12/ 2021 θαηείρε:                          Πνζά ζε επξώ  

ΜΔΣΟΥΔ Α.Σ.Δ / ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ  ηεκ. 
123750  

     213.541,25  

ΠΡΟΒΛ.ΓΗΑ ΤΠΟΣΗΜ ΜΔΣΟΥ. ΑΣΔ.                               -193.741,25        19.800,00  
 

ΟΜΟΛ. ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ  65000 

ΟΜΟΛ.LAMDA DEVELOPMENT  45000 

OMΟΛ.  ΟΠΑΠ  23000 133000 

 

11)  ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝ/ΜΟΤ 
 

Δπηρεηξψληαο κηα αθξηβή παξνπζίαζε επί ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη επί ησλ 
Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο θξηλφκελεο ρξήζεο 2021, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 
2020, παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ: 

Ηζνινγηζκόο – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

(Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο)  Πνζά ζε Δπξώ 

Τπόδεηγκα Β.1.1 Παξαξηήκαηνο Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ Ν.4308/2014 

31εο Γεθεκβξίνπ 2021  - Δηαηξηθή ρξήζε (01/01/2021 - 31/12/2021)  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ :  000156062601000 

  2021   2020 

        

Δλζώκαηα πάγηα       



7 
 

 

 

Αθίλεηα 92.602,37   92.602,37 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 23,38   4.936,79 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 760.443,67   763.301,93 

Σύνολο 853.069,42   860.841,09 

Άπια πάγηα ζηνηρεία       

Λνηπά άπια 3.967,67   3.967,67 

Σύνολο 3.967,67   3.967,67 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πάγηα 
ζηνηρεία 

      

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 6.552.154,08   6.855.175,28 

Λνηπά άπια 604,83   604,83 

Σύνολο 6.552.758,91   6.855.780,11 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 7.409.796,00   7.720.588,87 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

      

Χπηματοοικονομικά στοισεία 
και πποκαταβολέρ 

      

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 0,00   0,00 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 243,91   549,38 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ινηπψλ 
ρξεκ.Πεξηνπζ.ηνηρείσλ 

0,00   0,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.430.796,23   2.292.464,47 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία 

323.219,55   327.347,88 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 786,81   0,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα 

2.259.693,92   2.094.952,88 

Σύνολο 5.014.740,42   4.715.314,61 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 5.014.740,42   4.715.314,61 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 12.424.536,42   12.435.903,48 

Καζαξή ζέζε       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       

Κεθάιαην 240.073,67   241.861,94 

Τπέξ ην άξηην 228.816,83   224.752,60 

Σύνολο 468.890,50   466.614,54 

Γιαυοπέρ εύλογηρ αξίαρ       

Γηαθνξέο αμίαο ελζψκαησλ 
παγίσλ 

251.570,81   251.570,81 

Σύνολο 251.570,81   251.570,81 

Αποθεματικά και 
αποτελέσματα ειρ νέο 

      

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή 
θαηαζηαηηθνχ 

5.982.815,24   5.988.926,11 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 516.552,50   516.552,50 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 725.697,34   775.729,95 

Σύνολο 7.225.065,08   7.281.208,56 
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ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 7.945.526,39   7.999.393,91 

Πξνβιέςεηο       

Λνηπέο πξνβιέςεηο 608.353,40   608.353,40 

Σύνολο 608.353,40   608.353,40 

Μακποππόθεσμερ 
Υποσπεώσειρ 

      

Γάλεηα 2.973.468,63   2.973.468,63 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

1.100,00   1.100,00 

Σύνολο 2.974.568,63   2.974.568,63 

Βπασςππόθεσμερ 
ςποσπεώσειρ 

      

Βξαρππξφζεζκν κέξνο 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 

    - 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 96.608,91   10.158,67 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 0,00   0,00 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 12.839,40   14.502,84 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο 

8.982,31   9.540,79 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 777.657,38   819.298,56 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα     86,68 

Σύνολο 896.088,00   853.587,54 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 3.870.656,63   3.828.156,17 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, 
πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

12.424.536,42   12.435.903,48 

   ``         

        

Ο Πξόεδξνο Ζ Γελ.Γξακκαηέαο   Ο Λνγηζηήο 

        

       

ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΑΟΤΖ  ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ    ΜΑΡΑΒΔΛΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

      Α.Γ.Σ. ΑΖ112903 

      ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 0024338 Α΄ ΣΑΞΖ 

 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

(Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο)  Πνζά ζε Δπξώ 

Τπόδεηγκα Β.2.1 Παξαξηήκαηνο Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ Ν.4308/2014 

31εο Γεθεκβξίνπ 2021  -  Δηαηξηθή ρξήζε (01/01/2021 - 31/12/2021)  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ :  000156062601000 

  2021   2020 

Κχθινο εξγαζηψλ 145.099,58   145.665,16 

Κφζηνο πσιήζεσλ -277.767,47   -295.996,38 

Μηθηό απνηέιεζκα -132.667,89   -150.331,22 
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Λνηπά ζπλήζε έζνδα  215.637,68   231.940,66 

ύλνιν 82.969,79   81.609,44 

Έμνδα δηνίθεζεο -130.087,77   -154.795,77 

Έμνδα δηάζεζεο -27.013,18   0,00 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -3.403,65   -24.935,01 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ) 

0,00   0,00 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ απφ δηάζεζε 
κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 

0,00   0,00 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη 
επελδχζεσλ 

0,00   0,00 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 2.220,84   0,20 

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη 
θόξσλ 

-75.313,97   -98.121,14 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 39.873,60   11.524,23 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα -14.592,24   -15.084,87 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ -50.032,61   -101.681,78 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 0,00   0,00 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από 
θόξνπο 

-50.032,61   -101.681,78 

        

        

Ο Πξόεδξνο Ζ Γελ.Γξακκαηέαο   Ο Λνγηζηήο 

        

ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΑΟΤΖ  
ΑΚΡΗΒΖ 

ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ    ΜΑΡΑΒΔΛΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

      Α.Γ.Σ. ΑΖ112903 

      ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 0024338 Α΄ ΣΑΞΖ 

 
 
 
 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΡΖΔΩ 
2021 

Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2020 

(Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο)  Πνζά ζε 
Δπξώ 
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ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ :  156062601000 

                

  
Πνζά 

θιεηόκελεο 
ρξήζεσο 2021 

  2020   Γηαθνξά   Πνζνζηό 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΟΓΑ               

Έζνδα θύξηαο 
δξαζηεξηόηεηαο 

              

Έζνδα απφ Σφθνπο 
Υνξεγνχκελσλ δαλείσλ 

0,00   0,00   0,00     

Σφθνη απφ Κεθάιαηα  138.661,96   145.665,16   -7.003,20   -4,81% 

ΟΤΑΣΔ 0,00   0,00   0,00     

Σφθνη απφ δάλεηα πξνζσπηθνχ 0,00   0,00   0,00     

Σύνολο 138.661,96   145.665,16   -7.003,20   -4,81% 

Λνηπά νξγαληθά έζνδα          0,00     

Πξνκήζεηα απφ δηαρείξεζε 
δαλείσλ Πεηξαηψο 

184.076,83   199.872,04   -15.795,21   -7,90% 

Πξνκήζεηα απφ δηακεζνιάβεζε 
ζε αζθάιεηεο 

0,00   0,00   0,00     

Έζνδα δνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 20.132,17   19.966,20   165,97   0,83% 

Έζνδα ελνηθίσλ 11.428,68   12.102,42   -673,74   -5,57% 

Σύνολο 215.637,68   231.940,66   -16.302,98   -7,03% 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή 
έζνδα 

        0,00     

Σφθνη απφ θαηεζέζεηο ζε φςεσο 
εζσηεξηθνχ 

3.144,00   1.490,92   1.653,08   110,88% 

Σφθνη πξνζεζκηαθψλ 
θαηεζέζεσλ 

3.293,60   10.033,31   -6.739,71   -67,17% 

Σύνολο 6.437,60   11.524,23   -5.086,63   -44,14% 

Έζνδα θεθαιαίσλ               

Έθηαθηα έζνδα θεθαιαίσλ 39.873,62   0,00   39.873,62     

Σύνολο 39.873,62             

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη 
επελδύζεσλ 

              

Έζνδα ρξεσγξάθσλ 0,00   0,00   0,00     

Σύνολο 0,00   0,00   0,00     

ύλνιν Οξγαληθώλ Δζόδσλ 400.610,86   389.130,05   11.480,81   2,95% 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ               

Οξγαληθά έμνδα               

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  152.813,21   151.415,14   1.398,07   0,92% 

Απνδεκεηψζεηο πξνζσπηθνχ  0,00   0,00   0,00   #ΓΙΑΙΡ./0! 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 40.392,44   22.964,12   17.428,32   75,89% 

Παξνρέο ηξίησλ 143.068,79   144.856,74   -1.787,95   -1,23% 

Φφξνη-ηέιε 45.347,75   38.814,29   6.533,46   16,83% 
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Γηάθνξα έμνδα 45.474,56   21.369,34   24.105,22   112,80% 

Πξνβιέςεηο               

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ 

0,00   66.419,13   -66.419,13   100,00% 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα               

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά 
έμνδα 

14.592,24   15.084,87   -492,63   -3,27% 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 7.771,67   4.953,39   2.818,28   56,90% 

ύλνιν Οξγαληθώλ Δμόδσλ 449.460,66   465.877,02   -16.416,36   -3,52% 

Απνηέιεζκα Δθκεηάιιεπζεο  -48.849,80   -76.746,97   27.897,17   -36,35% 

Μείνλ: Έθηαθηα 
απνηειέζκαηα 

              

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 1.440,00   0,20         

Έζνδα πξνεγνχκελσλ 
ρξήζεσλ 

780,79   0,00         

Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε 
κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 

0,00   0,00         

Έθηαθηα θέξδε 0,05   0,00         

Σύνολο 2.220,84   0,20         

Μείνλ:                

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 26,88   135,01         

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ) 

0,00   0,00         

Έμνδα πξνεγνχκελσλ 
ρξήζεσλ  

3.376,77   24.800,00         

Σύνολο 3.403,65   24.935,01         

Έθηαθηα απνηειέζκαηα -1.182,81   -24.934,81         

Οξγαληθά θαη έθηαθηα 
απνηειέζκαηα θέξδε/(δεκηέο) 

-50.032,61   -101.681,78         

Οξγαληθό απνηέιεζκα -50.032,61   -101.681,78         

Κέξδε από δηάζεζε κε 
θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

0,00   0,00         

                

                

      2.622,86         

Ο Πξόεδξνο           
Ο Λνγηζηήο 

  

                

ΣΑΟΤΖ ΚΤΡΗΑΚΟ           ΜΑΡΑΒΔΛΑ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

  
Α.Γ.Σ. 

ΑΖ112903 
  

ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 
0024338 Α΄ 

ΣΑΞΖ 
  

Α.Γ.Σ.            
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Κπξηφηεξεο επηζεκάλζεηο ζηελ αλσηέξσ αλάιπζε:  

Σα έζνδα απφ ηφθνπο ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ ζηε ρξήζε 2021 αλήιζαλ ζε πνζφ € 
145.099,58 έλαληη ηεο ρξήζεο 2020 ζε πνζφ € 145.665,16 πνπ ππνδειψλεη ζηαζεξνπνίεζε. 

Η πξνκήζεηα απφ δηακεζνιάβεζε ζε αζθάιεηεο εηζπξάρζεθε απφ ηελ  ΟΤΑΣΔ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΙΚΔ. 
Σν 2021 έγηλε δηαλνκή θεξδψλ δηεηίαο 2019-2020 ηεο ΟΤΑΣΔ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΔ 
ΙΚΔ χςνπο 39873,62€ 

Οη ηφθνη απφ θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε πνζφ € 3.293,60 έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 
2021 πνζνχ € 11.524,23 ήηνη κείσζε θαηά πνζφ € 8.230,63 ή θαηά πνζνζηφ 71,05%, ιφγσ 
κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη ζαξσηηθήο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ)  

Οη ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ παξνπζίαζαλ ζηαζεξνπνίεζε ζην χςνο ησλ 
152.813,21€ ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεηαθίλεζε ηκήκαηνο ηνπ κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο ελφο 
ππαιιήινπ ζηελ ΙΚΔ θαζψο θαη ζηε κε θαηαβνιή ππεξσξηψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ηνπ covid. 
ηε ρξήζε 2021 ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνχξγεζε κε έμη [6] άηνκα πξνζσπηθφ.  
Σν απνηέιεζκα γηα ηε ρξήζε 2021 είλαη αξλεηηθφ θαη αλέξρεηαη ζε πνζφ € -50.032,61 (έλαληη -
101.681,78 ην 2020), πξάγκα πνπ νθείιεηαη θχξηα ζηηο δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη 
ζηε θάιπςε ησλ Γηθαζηηθψλ εμφδσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αγσγήο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
απφ ζπλεηαίξνπο, θαηά ηνπ θχξνπο ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο ζπλειεχζεο.  

 
 

12)   ΤΝΟΠΣΗΚΟ   ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΓΡΑΖ. 
 
Πέξα απφ ηηο θιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ πλ/ζκνχ ( ρνξεγήζεηο  θαη ξπζκίζεηο 

δαλείσλ , αζθάιεηεο θιπ.) πξέπεη  λα αλαθεξζεί φηη πινπνηήζεθαλ  δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο  
είραλ εμαγγειζεί απφ ηελ  αξρή ηεο ζεηείαο  ηνπ Γ.. Όπσο : 
 

 Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο πξνζθνξάο απν ηηο Σξάπεδεο κεδεληθψλ ζρεδφλ επηηνθίσλ, 
ζπλερίζακε ηελ ππάξρνπζα αζθαιή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ ΔΣΔ Υξεκ/θή κε 
πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.             

 Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε δηελέξγεηα ςεθνθνξηψλ ζηηο  (6) κεγαιχηεξεο  
πεξηθεξεηαθέο πφιεηο  πνπ θαιχπηνπλ  ην 80% πεξίπνπ  ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ καο. 

 πλερίζζεθε κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο θαη νηθνλνκηθή επηηπρία ε ιεηηνπξγία ηεο 
ζπγαηξηθήο “ΙΚΔ Αζθαιηζηηθήο”, κε θέξδε 28.000 €.       

 Οινθιεξψζεθε ε ηαθηνπνίεζε ησλ  αθηλήησλ καο ζην Κνπθάθη. 

 Σν έξγν αλαδηνξγάλσζεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο πνπ παξαιήθζεθε ην 2020  ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά παξέρνληαο καο πιεζψξα ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ. ηηο 25-06-21 
πξαγκαηνπνηήζεθε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε φπνπ εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ 
άξζξσλ 5 θαη 10 ηνπ θαηαζηαηηθνχ καο, πνπ αθνξνχζε ηε δηεχξπλζε ηεο δπλαηφηεηαο 
εγγξαθήο λέσλ κειψλ (ηέθλα θαη  εγγφληα κειψλ καο). 

πλερίζζεθε θαη απμήζεθε ε ρνξήγεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ βνήζεζε αξθεηνχο 
ζπλεηαίξνπο : 

 Γάλεηα  γηα ηα παηδηά  - θνηηεηέο , πνπ  ζπνπδάδνπλ  καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο  γηα λα 
„‟ζηήζνπλ‟‟ ην λέν  ζπηηηθφ  ηνπο χςνπο  έσο 3.500 Δπξψ κε επηηφθην 2,5%, 5εηνχο 
δηάξθεηαο κε κεληαία δφζε 62,25 Δπξψ.  

 Γάλεηα  έσο 2.000 Δπξψ κε επηηφθην 2,5% 3εηνχο δηάξθεηαο κε  κεληαία δφζε  57,80 
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Δπξψ  γηα λα θαιχπηνπλ  έθηαθηεο  αλάγθεο  ηδηαίηεξα ρακεινζπληαμηνχρνη  θαη νη 
ρακειφκηζζνη.  

 Γάλεηα χςνπο έσο 4000 Δπξψ  κε επηηφθην 4% 4εηνχο δηάξθεηαο κε ππνβνιή ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ  γηα έληαμε   ζηελ πιαηθφξκα airbnb ή φπνηα άιιε παξφκνηα,  γηα 
ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ ή κνλνθαηνηθηψλ. 

 Δπηπιένλ εμαθνινχζεζε ε ρνξήγεζε άηνθσλ δαλείσλ  ζε ζπλαδέιθνπο  πνπ επιήγεζαλ  
απφ  θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Σέινο ζεκεηψλνπκε φηη ιεηηνχξγεζαλ ηθαλνπνηεηηθά φιεο νη πξνβιεπφκελεο  απφ ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Γ.. επηηξνπέο (π.ρ Δπηηξνπή Γηαζεζίκσλ , Πξνκεζεηψλ , Αθηλήησλ, θιπ). 
 

13)  ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ   ΓΗΑ   ΣΟ   ΜΔΛΛΟΝ. 
 
  Δμαθνινπζεί λα καο απαζρνιεί έληνλα  ην κέιινλ ηνπ ΟΤΑΣΔ  κέζα ζηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Με ηελ αιιαγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ γίλεηαη έλα  ζεκαληηθφ βήκα  
εγγξαθήο λέσλ κειψλ κε ζηφρν  ηελ κειινληηθή αχμεζε  ησλ εζφδσλ. 

Η πξνζπάζεηα  κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ   θαη ε βειηίσζε ηεο ιήςεο κέηξσλ 
γηα ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξήζεσλ είλαη ζπλερήο. Μνινλφηη ην κέιινλ είλαη αζαθέο ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο , απφ ηελ πιεπξά καο  ζα εμαθνινπζήζνπκε  ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε  εμππεξέηεζε  ησλ ζπλ/ξσλ καο. 

H δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ζην κέιινλ θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 
επηθξαηνχλ ζα είλαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  
Δμππαθνχεηαη  φηη ε ρξεζηή δηαρείξηζε  ηεο πεξηνπζίαο ηνπ  πλ/ζκνχ καο,  ζπλερίδεη λα 
απνηειεί γηα καο θχξην κέιεκα θαη θαζήθνλ, πάληα κε  ηελ απαξαίηεηε  βνήζεηα θαη ζπκκεηνρή 
ησλ κειψλ καο.      

Μέζσ ηεο εηαηξείαο καο ( ΙΚΔ  - Αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο) ζπλερίδεηαη  ε πξνζπάζεηα  
αχμεζεο  ησλ αζθαιηζηηθψλ   καο δξαζηεξηνηήησλ  κε αλεχξεζε   θαη λέσλ  ζπλεξγαηψλ -  
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ.   

 
πλάδειθνη, 
 

Η παξνπζία ζαο  ζηελ επεξρφκελε  Γεληθή πλέιεπζε είλαη θξίζηκε θαη αλαγθαία  ιφγσ 
ηεο ζνβαξφηεηαο  ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. 
                        

    Με  πλαδειθηθνύο   Υαηξεηηζκνύο 
 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ  Α’  ANTIΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΑΟΤΖ        ΥΡΤΑΦΔΝΗΑ ΣΔΚΝΑΚΖ                    ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 
 
    ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ     B΄ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ   

ΒΤΣΗΝΗΩΣΖ ΥΡΖΣΟ               ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
 ΘΔΟΓΩΡΟ ΑΒΡΑΜΖ        ΣΑΜΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ  ΜΔΛΟ 
    ΖΡΩ ΦΗΛΖ                                                ΜΔΛΟ 
    ΗΩΑΝΝΖ ΜΖΣΗΟΠΟΤΛΟ   ΜΔΛΟ 
 
Σν από 08-12-21 λέν Γ/θό πκβνύιην : 
     
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                           ANTIΠΡΟΔΓΡΟ                           Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΑΟΤΖ           ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΛΑΜΖ                      ΥΡΖΣΟ ΒΤΣΗΝΗΩΣΖ 
 
                                                 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΑΒΡΑΜΖ                    ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ      
 ΘΩΜΑ ΥΡΖΣΟΤ                         ΣΑΜΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ    ΜΔΛΟ 
ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ             ΜΔΛΟ 

    ΖΡΩ ΦΗΛΖ                                       ΜΔΛΟ 
    ΣΑΤΡΟ ΣΗΥΛΑΚΖ                   ΜΔΛΟ 
     


