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ΤΜΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

A. AKINHTA
A.1  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Α.1.α ΟΙΚΟΠΕΔΑ (ΛΟΓ.10)
Α.1 .β ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΛΟΓ.11)
Α.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Α.2α ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ
Α.2β ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Λ.ΖΗΜΙΩΝ
Α.2γ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ
Α.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (επί του συνόλου των ακινήτων εκτός κλάδου 

Αυτ/των)

Β. ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Β1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 13)
Β2 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 14)

Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 15)

Δ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
(ΛΟΓ/ΜΟΣ 16)

Ε. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ε.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 17, 18& 18.11)
Ε.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

&ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ε.2 α ΜΕΤΟΧΕΣ 
Ε.2 α.i ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ I ΖΩΗΣ & ΟΜΑΔΙΚΩΝ 
Ε.2.α.ii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)
E.2.α.iii ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ε.2.α.iv ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ
Ε.2.β ΟΜΟΛΟΓΑ
Ε.2.γ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ε.2.γ.i ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ι ΖΩΗΣ
Ε.2.γ.ii ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ (UNIT LINKED)
E.2.γ.iii ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΣΤ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 30)

Ζ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 31)
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Η. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 32)

Θ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 33)
Θ.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
Θ.2 ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
Θ.3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Θ.4 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Θ.5 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Θ.6 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Θ.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Σ.Α.Π
Θ.8 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 35.01)

ΙΑ. ΛΟΓ/ΜΟΣ 36
ΙΑ.1 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΙΑ.2 ΖΗΜΙΑ Ν.2874/2000 ΑΡΘΡ.37
ΙΑ.3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ

ΙΒ. ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 38)

ΙΓ. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 50)

ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 52)

ΙΕ. (ΛΟΓ/ΜΟΣ 53)
ΙΕ.1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
ΙΕ.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΙΕ.3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΙΕ.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΕ.5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΙΕ.6 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΙΕ.7 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

ΙΣΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 54)

ΙΖ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΙΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΙΙ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 21/09/2009 ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ   31/12/2010
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Α.              ΑΚΙΝΗΤΑ  

Α.1            ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 10&11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα  ακίνητα  της  εταιρείας  με  αξία  κτήσης,  συσσωρευμένες  αποσβέσεις  και 
αναπόσβεστη αξία παρατίθενται στους κατωτέρω πίνακες (1) & (2):

Α.1.α ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ  ΤΗΝ 21/09/09

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΑΞΙΑ 2009

10.00.00.01 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΙΚΗΣ 10 - ΙΣΟΓΕΙΟ 35.072,55
10.00.00.02 ΑΘΗΝΑ ΟΘΩΝΟΣ 4  -  Ζ ΟΡΟΦΟΣ 1.786.669,30
10.00.00.03 ΑΘΗΝΑ ΟΘΩΝΟΣ 4  -  Η ΟΡΟΦΟΣ 1.521.518,19
10.00.00.04 ΑΘΗΝΑ ΟΘΩΝΟΣ 4  -  ΔΩΜΑ 43.912,51
10.00.00.05 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 103.860,00
10.00.00.06 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΙΚΗΣ 10(Α & Β ΟΡΟΦ.-Α & Β ΥΠΟΓ. ) 86.664,89
10.00.00.07 ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 72 & ΔΡΑΚΟΥ -Δ΄ΟΡΟΦ 256.000,00
10.00.00.08 ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 43 & ΠΕΤΜΕΖΑ-Γ΄ΟΡΟΦ 235.700,00
10.00.00.09 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1 358.200,00
10.00.00.10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 450.800,00
10.00.00.11 ΚΑΒΑΛΑ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2 151.250,00
10.00.00.12 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Γ΄ΥΠ. 60 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚ. 1.878.097,38
10.00.00.13 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Ε΄ΟΡΟΦΟΣ 5.775.954,33
10.00.00.14 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-ΣΤ΄ΟΡΟΦΟΣ 5.572.046,61
10.00.00.15 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Ζ΄ΟΡΟΦΟΣ 5.376.724,49
10.00.00.16 ΔΡΑΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 41 & ΗΠΕΙΡΟΥ 103.500,00
10.00.00.17 ΑΛΙΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 48 59.500,00
10.00.00.18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56 85.834,54
10.00.00.19 ΡΕΘΥΜΝΟ Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 60 164.475,00
10.00.00.20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176 265.650,00
10.00.00.21 ΚΙΛΚΙΣ 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 97 51.620,00
10.00.00.23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΡΜΟΥ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 81.600,00
10.00.00.24 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 212 110.700,00
10.00.00.25 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 259.000,00
10.00.00.26 ΝΙΚΑΙΑ ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 3 70.400,00
10.00.00.27 Ν.ΨΥΧΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ & Κ.ΠΑΛΑΜΑ 1.215.000,00
10.00.00.28 ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 143 71.000,00
10.00.00.29 ΣΕΡΡΕΣ Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 675.700,00
10.00.00.34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 1.336.500,00
10.00.00.35 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 16 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2 116.300,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Συνέχεια)
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΑΞΙΑ 2009

10.00.00.36 ΡΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 83 388.500,00
10.00.00.39 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ 1 58.200,00
10.00.00.41 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 6 11.100,00
10.00.00.42 ΚΟΖΑΝΗ ΔΡΙΖΗ 2 100.100,00
10.00.00.51 ΑΘΗΝΑ ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 237.400,00
10.00.00.52 ΠΑΤΡΑ ΜΕΖΩΝΟΣ 74-78 324.000,00
10.00.00.53 ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 4.236.900,00
10.00.00.54 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 138 127.500,00
10.00.00.56 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 189.525,00
10.00.00.57 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45 120.750,00
10.00.00.58 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ68 704.300,00
10.00.00.59 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 351.250,00
10.00.00.60 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 2.487.674,12
10.00.00.61 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 Β΄ΥΠ. 20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚ. 373.473,07
10.00.00.62 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΩΝΙ 52.000,00
10.00.00.63 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΩΝΙ 52.000,00
10.00.00.64 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 758,85
10.00.00.65 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12.327,31
10.00.00.66 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Η΄ΟΡΟΦΟΣ 846.672,31
10.00.00.67 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173 1.114.109,08
10.00.00.68 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 89 412.137,49
10.00.00.69 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 302 1.535.970,93
10.00.00.70 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΟΥ 25 126.091,46
10.00.00.71 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 463.396,93
10.00.00.72 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 33 4.053.030,10
10.00.00.73 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 31 298.694,60
10.00.00.74 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17-19 141.435,55
10.00.00.101 ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 10 602.000,00
10.00.00.102 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86 474.900,00
10.00.00.104 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΝΙΚΗΣ 1 184.600,00
10.00.00.106 ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33Α 90.350,00
10.00.00.108 ΠΑΤΡΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 136 51.016,30
10.00.00.111 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ                       133.320,00
10.00.00.112 ΘΗΒΑ ΕΛΕΟΝΑΣ   ΘΗΒΩΝ 38.850,00
10.00.00.113 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΑΜΑ 192.010,00
10.00.00.116 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4.560.077,60
10.00.00.117 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΩΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6.187.285,56
10.00.00.118 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3.599.389,00
10.00.00.119 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3.155.670,00
10.00.00.120 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.752.660,00
10.00.00.127 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ.Δ.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 14.668,00
10.00.00.128 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ.Δ.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 11.522,94
10.00.201.01 ΚEΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 Κ1Γ 149.338,32
10.00.201.02 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 Κ2Γ 153.158,60
10.00.201.03 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 Κ3Γ 145.865,34
10.00.201.04 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 Κ3Δ 146.525,86
10.00.201.05 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΚΜ1 ΜΑΙΖ 132.580,87
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Συνέχεια)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΑΞΙΑ 2009

10.00.201.06 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΚΜ2 ΜΑΙΖ 146.905,33
10.00.201.07 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΠΑΡΚΙΝ 11 37.812,98
10.00.12.01 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚ.ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σ.4854 0Τ2213/10 4.599.000,00
10.00.12.02 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚ.ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σ.4854 0Τ2313/10 5.512.500,00
10.00.12.03 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚ.ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σ.4854 0Τ2413/10 9.191.070,00
10.00.12.04 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΙΚ.ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σ.4854 0Τ2513/10 5.937.750,00
10.00.13.01 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΚ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ Σ.4843 400.000,00
10.14.00.101 ΘΗΒΑ ΑΓΡΟΣ Α ΠΑΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ  69  ΧΛΜ.  ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 13.426,15
10.14.00.102 ΘΗΒΑ ΑΓΡΟΣ Β ΠΑΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ  69  ΧΛΜ.   ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14.405,85
10,14,00,104 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ Δ.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 955,50
10,14,00,105 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓΡΟΣ ΛΑΧΙΔΙΑ Δ.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.468,40
10,14,00,106 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ Δ.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.056,30
10.90.01.01 ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑ ΣΙΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ 30/11/2005 10.075.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 104.829.685,49
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Α.1β ΚΤΙΡΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Αποσβέσεις την 21.09.2009 – συντελεστής απόσβεσης 5%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΥ 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

21/09/2009 
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

21/09/2009 
 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

21/09/09 
     

 11.00.00.01  ΑΡΓΥΡ/ΠΟΛΗ  ΝΙΚΗΣ 10 - ΙΣΟΓΕΙΟ                     213.152,47                        114.866,68                   98.285,79     
 11.00.00.02  ΑΘΗΝΑ  ΟΘΩΝΟΣ 4  -  Ζ ΟΡΟΦΟΣ                     902.733,16                        522.833,21                 379.899,95     
 11.00.00.03  ΑΘΗΝΑ  ΟΘΩΝΟΣ 4  -  Η ΟΡΟΦΟΣ                     925.676,93                        536.121,50                 389.555,43     
 11.00.00.04  ΑΘΗΝΑ  ΟΘΩΝΟΣ 4  -  ΔΩΜΑ                     257.387,41                        149.070,52                 108.316,89     
 11.00.00.05  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103                     485.036,30                        280.916,87                 204.119,43     
 11.00.00.06  ΑΡΓΥΡ/ΠΟΛΗ  ΝΙΚΗΣ 10(Α & Β ΟΡΟΦ.-Α & Β ΥΠΟΓ. )                     875.128,10                        471.452,98                 403.675,12     
 11.00.00.07  ΑΘΗΝΑ  ΣΥΓΓΡΟΥ 72 & ΔΡΑΚΟΥ -Δ΄ΟΡΟΦ                     271.507,20                        157.247,92                 114.259,28     
 11.00.00.08  ΑΘΗΝΑ  ΣΥΓΓΡΟΥ 43 & ΠΕΤΜΕΖΑ-Γ΄ΟΡΟΦ                     384.352,38                        222.604,33                 161.748,05     
 11.00.00.09  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1                     796.138,30                        461.096,61                 335.041,69     
 11.00.00.10  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                     390.291,60                        226.043,94                 164.247,66     
 11.00.00.11  ΚΑΒΑΛΑ  ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2                     194.438,75                        112.612,24                   81.826,51     
 11.00.00.12  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Γ΄ΥΠ. 60 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚ.                     891.446,87                        516.296,06                 375.150,81     
 11.00.00.13  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Ε΄ΟΡΟΦΟΣ                  3.128.741,85                     1.812.062,98              1.316.678,87     
 11.00.00.14  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-ΣΤ΄ΟΡΟΦΟΣ                   3.111.386,25                     1.802.011,29              1.309.374,96     
 11.00.00.15  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62-Ζ΄ΟΡΟΦΟΣ                   2.923.630,18                     1.693.268,94              1.230.361,24     
 11.00.00.16  ΔΡΑΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 41 & ΗΠΕΙΡΟΥ                     318.172,50                        184.275,08                 133.897,42     
 11.00.00.17  ΑΛΙΜΟΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 48                     138.581,80                          80.261,93                   58.319,87     
 11.00.00.18  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56                     301.851,26                        167.442,93                 134.408,33     
 11.00.00.19  ΡΕΘΥΜΝΟ  Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 60                     273.628,34                        158.476,68                 115.151,66     
 11.00.00.20  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176                      341.505,15                        197.788,66                 143.716,49     
 11.00.00.21  ΚΙΛΚΙΣ  21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 97                     125.854,90                          72.891,06                   52.963,84     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια)
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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΥ 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

21/09/2009 
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

21/09/2009 
 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

21/09/09 
 11.00.00.23  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΕΡΜΟΥ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 135.753,60                      78.623,96                   57.129,64     
 11.00.00.24  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 212 289.890,50                    167.895,18                 121.995,32     
 11.00.00.25  Ν.ΣΜΥΡΝΗ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 398.069,15                    230.548,18                 167.520,97     
 11.00.00.26  ΝΙΚΑΙΑ  ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 3 156.258,05                      90.499,53                   65.758,52     
 11.00.00.27  Ν.ΨΥΧΙΚΟ  ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ & Κ.ΠΑΛΑΜΑ 859.065,75                    497.542,16                 361.523,59     
 11.00.00.28  ΑΘΗΝΑ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 143 146.783,58                      85.012,40                   61.771,18     
 11.00.00.29  ΣΕΡΡΕΣ  Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  524.505,88                    303.776,16                 220.729,72     
 11.00.00.30  ΣΕΡΡΕΣ  Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  524.505,88                    303.776,16                 220.729,72     
 11.00.00.31  ΣΕΡΡΕΣ  Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  411.813,64                    238.508,71                 173.304,93     
 11.00.00.32  ΣΕΡΡΕΣ  Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  329.927,91                    191.083,30                 138.844,61     
 11.00.00.33  ΣΕΡΡΕΣ  Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  196.764,24                    113.959,15                   82.805,09     
 11.00.00.34  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 1.049.969,25                    608.106,93                 441.862,32     
 11.00.00.35  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 16 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2 276.739,37                    160.278,12                 116.461,25     
 11.00.00.36  ΡΟΔΟΣ  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 83 327.010,63                    189.393,64                 137.616,99     
 11.00.00.39  ΞΑΝΘΗ  ΞΑΝΘΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ 1 171.459,63                      99.303,77                   72.155,86     
 11.00.00.41  ΕΛΕΥΣΙΝΑ  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 6  110.582,62                      64.045,64                   46.536,98     
 11.00.00.42  ΚΟΖΑΝΗ  ΔΡΙΖΗ 2  189.842,93                    109.950,47                   79.892,46     
 11.00.00.51  ΑΘΗΝΑ  ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 312.516,10                    180.998,85                 131.517,25     
 11.00.00.52  ΠΑΤΡΑ  ΜΕΖΩΝΟΣ 74-78 492.106,80                    285.011,91                 207.094,89     
 11.00.00.53  ΜΑΡΟΥΣΙ  Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 3.422.122,00                 1.981.978,76              1.440.143,24     
 11.00.00.54  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 138 265.143,75                    153.562,54                 111.581,21     
 11.00.00.56  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 282.112,95                    163.390,33                 118.722,62     
 11.00.00.57  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45- 222.720,75                    128.992,30                   93.728,45     
 11.00.00.58  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ68 214.236,15                    124.078,35                   90.157,80     
 11.00.00.59  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 252.770,38                    146.396,19                 106.374,19     
 11.00.00.60  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 4.999.991,40                 2.895.828,66              2.104.162,74     
 11.00.00.61  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 Β΄ΥΠ. 20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚ. 722.624,19                    418.519,81                 304.104,38     
 11.00.00.64  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2.872,20                            667,31                      2.204,89     
 11.00.00.65  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47.857,49                      11.119,02                   36.738,47     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια)
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
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21/09/2009 21/09/2009 21/09/09 
 11.00.00.66  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 8ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1.053.326,69                      92.166,06                 961.160,63     
 11.00.00.67  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173 385.890,92                      27.333,96                 358.556,96     
 11.00.00.68  Π.ΦΑΛΗΡΟ  ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 89 717.862,51                      44.866,35                 672.996,16     
 11.00.00.69  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 302 1.664.029,07                    104.001,81              1.560.027,26     
 11.00.00.70  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΕΡΜΟΥ 25 138.908,54                         8.681,85                 130.226,69     
 11.00.00.71  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 536.603,07                      33.537,75                 503.065,32     
 11.00.00.72  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 33 11.771.969,90                    735.748,14           11.036.221,76     
 11.00.00.73  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 31 901.305,40                                     -                   901.305,40     
 11.00.00.74  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17-19 308.564,45                         2.571,38                 305.993,07     

 11.00.00.101  ΑΘΗΝΑ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 10 2.135.477,66                 1.241.005,73                 894.471,93     
 11.00.00.102  ΑΘΗΝΑ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86 636.345,00                    368.550,12                 267.794,88     
 11.00.00.104  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΝΙΚΗΣ 1 174.005,01                    100.777,78                   73.227,23     
 11.00.00.106  ΛΑΡΙΣΑ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33Α 137.874,75                      79.852,72                   58.022,03     
 11.00.00.108  ΠΑΤΡΑ  ΚΑΝΑΚΑΡΗ 136                 191.019,12                      97.296,48                   93.722,64     
 11.00.00.111  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    18/12/02 784.825,50                    454.544,95                 330.280,55     
 11.00.00.112  ΘΗΒΑ   ΕΛΕΟΝΑΣ                         28/11/02 99.552,64                      57.657,39                   41.895,25     
 11.00.00.128  ΒΟΙΩΤΙΑ  ΚΤΙΣΜΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17.812,06                         3.562,56                   14.249,50     
 11.00.201.01  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΔΙΑΜ. Κ1Γ 291.738,81                      69.040,36                 222.698,45     
 11.00.201.02  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΔΙΑΜ. Κ2Γ 277.631,22                      65.701,62                 211.929,60     
 11.00.201.03  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΔΙΑΜ. Κ3Γ 284.954,19                      67.434,80                 217.519,39     
 11.00.201.04  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΔΙΑΜ. Κ3Δ 330.513,86                      78.216,58                 252.297,28     
 11.00.201.05  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΜΑΙΖ. ΚΜ1 935.141,45                    221.302,22                 713.839,23     
 11.00.201.06  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΜΑΙΖ. ΚΜ2 735.867,09                    174.143,70                 561.723,39     
 11.00.201.07  KEΦΑΛΑΡΙ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 ΠΑΡΚΙΝ 11 131.516,94                      31.123,62                 100.393,32     

     ΣΥΝΟΛΟ 59.229.394,32              24.121.607,83           35.107.786,49     
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Α.2            ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί  παρουσιάζεται  στο σύνολο της   η ακίνητη περιουσία 
όλων  των  κλάδων  ασφαλιστικής  τοποθέτησης.  Ο  τρόπος  αποτίμησης,  ως  ο  πλέον 
ασφαλής, έχει υπολογιστεί  στην αντικειμενική αξία των ακινήτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τετραγωνικά 
μέτρα Αντικειμενική αξία

(α) Ακίνητο/κτίσμα-Διεύθυνση -όροφος
ΛΑΡΙΣΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33Α ΑΚΙΝΗΤΟ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 65,00 115.171,14
Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ &  Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 284,00 608.328,00
ΠΑΤΡΑ, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 136 ΑΚΙΝΗΤΟ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 154,00 185.895,00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 138 & ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 Α  ΑΚΙΝΗΤΟ (6ος ΟΡΟΦΟΣ) 150,00 165.337,20
ΠΑΤΡΑ, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 74-78 ΑΚΙΝΗΤΟ (5ος ΟΡΟΦΟΣ) 224,00 250.614,00
ΡΟΔΟΣ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 83 ΑΚΙΝΗΤΟ(3ος ΟΡΟΦΟΣ) 241,00 383.547,94
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 ΑΚΙΝΗΤΟ (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 297,00 624.700,15
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α.  6 ΑΚΙΝΗΤΟ (1 ΠΑΡΚΙΝΓΚ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ) 98,00 74.190,60
ΑΛΙΜΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  48 ΑΚΙΝΗΤΟ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 70 ΤΜ) 70,00 56.700,00
ΚΟΖΑΝΗ, ΔΡΙΖΗ  2 ΑΚΙΝΗΤΟ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 121,00 121.086,90
ΚΙΛΚΙΣ, 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 97 ΑΚΙΝΗΤΟ (5ος ΟΡΟΦΟΣ) 109,00 114.714,42
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 10 (ΥΠ., ΙΣ., 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος & 7ος ΟΡΟΦ.) ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.504.148,77
ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 2  (Γ΄& Δ΄ ΟΡΟΦ.) 147,00 286.269,55
ΑΘΗΝΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 43 & ΠΕΤΜΕΖΑ  (Γ΄ΟΡΟΦ.) 145,00 328.660,25
ΑΘΗΝΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 72 & ΔΡΑΚΟΥ (Δ΄ ΟΡΟΦ.) 128,00 262.020,10
ΑΘΗΝΑ, ΟΘΩΝΟΣ 4 (Ζ, Η ΟΡΟΦΟΣ 8ος, ΔΩΜΑ) 590,00 3.104.690,27
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΗΣ 10 ( ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β ΟΡΟΦ.-Α & Β ΥΠΟΓ. )  873,00 779.226,36
ΔΡΑΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 41 & ΗΠΕΙΡΟΥ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 218,00 200.253,69
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 233,00 531.904,72
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 199,00 456.973,65
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΡΜΟΥ 20 (ΕΡΜΟΥ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23)   (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 77,00 150.032,29
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110  (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 159,00 241.141,32
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56 ΚΑΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 158,00 300.420,90
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45  (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 132,00 195.150,38
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1  (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 461,00 682.183,65
ΚΑΒΑΛΑ, Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  6  (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 110,00 141.775,92
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 68  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 293,00 613.186,88
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ 26 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 114,00 179.347,95
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 12  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 106,00 98.700,52
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΘΗΣΕΩΣ) 212 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 164,00 194.527,27
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 16 (ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 16 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2) (4ος 
ΟΡ.) 156,00 151.182,72
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 ( ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β ΟΡΟΦ.) 343,00 232.590,53
ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 & ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ( ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β 
ΟΡ.) 1.419,00 3.887.432,82
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 143 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 92,00 98.284,73
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 - (ΥΠΟΓΕΙΟ, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ & Z´ ΟΡΟΦΟΣ) 4.299,00 10.290.174,34

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια)
Τετραγωνικά 
μέτρα Αντικειμενική αξία

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 - (8ος ΟΡΟΦΟΣ) 547,00 1.059.606,60
ΜΑΡΟΥΣΙ -ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 (5ος ΟΡΟΦΟΣ) 979,00 2.037.860,83
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18  (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 188,00 341.330,06
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 3 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 108,00 116.082,50
ΞΑΝΘΗ, ΣΜΥΡΝΗΣ 3 & ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 119,00 135.069,99
ΣΕΡΡΕΣ, Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 1.187,00 1.355.174,34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8827 2.449,74 12.540.336,58
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8829 97,79 405.607,12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8830 88,49 370.232,50
ΑΘΗΝΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86 (1ος ΟΡΟΦΟΣ)   302,00 526.592,43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ, ΝΙΚΗΣ 1 (7ος ΟΡΟΦΟΣ)  70,00 283.536,68
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ, Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 60 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 150,00 249.203,18
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33   (ΣΥΜΒ.8828) 898,83 4.108.322,10
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173 977,70 1.132.657,47
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 302 ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ 1.384,91 2.908.592,56
ΑΤΤΙΚΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 89 ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 665,68 898.857,03
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΡΜΟΥ 25 146,00 234.154,80
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 & ΕΛΕΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 823,71 1.731.571,98
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 31  1.422,00 1.223.607,43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17-19 & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 4 820,00 469.550,13
ΒΟΙΩΤΙΑ, ΧΩΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ, ΚΤΙΣΜΑ 110,00 24.404,38
ΒΟΙΩΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΣΜΑ 101,32 17.812,06

Σύνολο (α)  59.780.727,68
(β) Οικόπεδο/Αγροτεμάχιο-Διεύθυνση   
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΓΑΛΟΤΑ-ΝΤΑΜΑΡΙΑ (OT 30,OT35) Σ/Ο 31832 6.791,00 3.599.389,00



Α.  2α      AKINHTH   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ  

Σύμφωνα με το τελευταίο Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης της 30.6.2009 που είχε 
υποβληθεί από την εταιρία στην Εποπτική Αρχή, αλλά και σύμφωνα με τα Βιβλία και 
Στοιχεία της εταιρίας η ακίνητη περιουσία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. εμφανίζεται ως 
αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  ΑΞΙΑ
α) ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΙΣΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΟΡΟΦΟΣ
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 10 (Υπό κατασκευή) 1.504.148,77

ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 2  (Γ΄& Δ΄ ΟΡΟΦ.) 147 286.269,55

ΑΘΗΝΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 43 & ΠΕΤΜΕΖΑ  (Γ΄ΟΡΟΦ.) 145 328.660,25

ΑΘΗΝΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 72 & ΔΡΑΚΟΥ (Δ΄ ΟΡΟΦ.) 128 262.020,10

ΑΘΗΝΑ, ΟΘΩΝΟΣ 4 (Ζ, Η ΟΡΟΦΟΣ 8ος, ΔΩΜΑ) 590 3.104.690,27

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΗΣ 10 ( ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β ΟΡΟΦ.-Α & Β ΥΠΟΓ. )  873 779.226,36

ΔΡΑΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 41 & ΗΠΕΙΡΟΥ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 218 200.253,69

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 233 531.904,72

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 199 456.973,65

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΡΜΟΥ 20 (ΕΡΜΟΥ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23)   (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 77 150.032,29

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110  (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 159 241.141,32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56 ΚΑΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 158 300.420,90

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45  (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 132 195.150,38

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1  (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 461 682.183,65

ΚΑΒΑΛΑ, Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  6  (4ος ΟΡΟΦΟΣ) 110 141.775,92

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 68  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 293 613.186,88

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ 26 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 114 179.347,95

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 12  (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 106 98.700,52

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΘΗΣΕΩΣ) 212 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 164 194.527,27
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 16 (ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 16 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
2) (4ος ΟΡ.) 156 151.182,72

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 ( ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β ΟΡΟΦ.) 343 232.590,53

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 27 & ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ( ΥΠ, ΙΣ., Α & Β ΟΡ.) 1419 3.887.432,82

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 143 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 92 98.284,73

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 - (ΥΠΟΓΕΙΟ, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ & Z´ ΟΡΟΦΟΣ) 4299 10.290.174,34

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 - (8ος ΟΡΟΦΟΣ) 547 1.059.606,60

ΜΑΡΟΥΣΙ -ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 (5ος ΟΡΟΦΟΣ) 979 2.037.860,83
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  ΑΞΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18  (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 188 341.330,06

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 3 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 108 116.082,50

ΞΑΝΘΗ, ΣΜΥΡΝΗΣ 3 & ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) 119 135.069,99

ΣΕΡΡΕΣ, Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 1187 1.355.174,34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8827 2.449,74 12.540.336,58

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8829 97,79 405.607,12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 ΣΥΜΒ.8830 88,49 370.232,50

ΑΘΗΝΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86 (1ος ΟΡΟΦΟΣ)   302 526.592,43

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΙΚΗΣ 1 (7ος ΟΡΟΦΟΣ)  70 283.536,68

ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ, Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 60 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 150 249.203,18

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33   (ΣΥΜΒ.8828) 898,83 4.108.322,10

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173 978 1.132.657,47

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΣΥΓΓΡΟΥ 302 ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ 1385 2.908.592,56

ΑΤΤΙΚΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 89 ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 666 898.857,03

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΡΜΟΥ 25 146 234.154,80

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 & ΕΛΕΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 824 1.731.571,98

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 31  1422 1.223.607,43

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17-19 & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 4 820 469.550,13

ΣΥΝΟΛΟ (α):  
57.038.225,89 €

β) ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΓΑΛΟΤΑ-ΝΤΑΜΑΡΙΑ (οικόπεδο στο O.T 
.30, οικόπεδο στο O.T. 35) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 31832 6791 3.599.389,00
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΟΥΤΡA
1ΚΙ  -ΑΣΠΡΑ  ΧΩΜΑΤΑ  (οικόπεδο  στο  O.T.  1,  οικόπεδο  στο  O.T.  3, 
οικόπεδο στο O.T. 12) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 31686 8604 4.560.077,60
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ,  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ  (Ο.Τ.  543,  Ο.Τ.  542,  Ο.Τ.  545) 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4446 16282 6.187.285,40
ΙΣΘΜΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  (Ο.Τ.  5,  οικόπεδο  στο  Ο.Τ.  26) 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4728 7791 4.908.330,00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΙΣΘΜΙΑ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ  (Οικόπεδο στο Ο.Τ. 22, Ο.Τ. 23, Ο.Τ.24, 
Ο.Τ.25) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4854  40064 25.240.320,00

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ - 408 246.125,92

ΣΥΝΟΛΟ β):  
44.741.527,92

ΣΥΝΟΛΟ (α & β):  101.779.753,81

Περαιτέρω  από  τον  έως  σήμερα  διενεργηθέντα  έλεγχο  επί  των  κάτωθι 
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αναφερομένων ακινήτων έχουν προκύψει ειδικώς οι κάτωθι διαπιστώσεις. 

1.  Ακίνητο επί της οδού Μαυρομιχάλη 10, Αθήνα. 

Το ακίνητο αυτό αναφερόταν στην Ασφαλιστική τοποθέτηση ως “υπό κατασκευή” με 

αντικειμενική αξία 1.504.148,77€.

Η  αξία  αυτή  προφανώς  ήταν  βασισμένη  σε  εκτίμηση  ιδιώτη  εκτιμητή,  μετά  από 

αυτοψία της 4 Ιανουαρίου 2008 όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση. (Συνημμ.1) Στην 

εν λόγω εκτίμηση μεταξύ άλλων αναφέρεται επί λέξει: 

«Εκτίμηση  Ακινήτου:  Μέ  βάση  τα  παραπάνω  η  μεγίστη  δόμηση  στο  οικόπεδο  

υπολογίζεται σε: 270,75*4,2=1.137,15τμ.

Η  δόμηση  αυτή  μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  ισόγειο  ύψους  6  μέτρα,  που  μπορεί  να  

περιλαμβάνει μεσοπάτωμα, τρεις πλήρεις ορόφους και τρεις ακόμη ορόφους σε εσοχή,  

δηλαδή  συνολικά  σε  8  επίπεδα.  Επίσης  οι  υποχρεωτικές  από  το  νόμο  θέσεις  

στάθμευσης μπορούν να υλοποιηθούν στα υπόγεια της οικοδομής. Θεωρείται ότι το  

κόστος κατασκευής των υπογείων, συμπεριλαμβανομένων του εργολαβικού οφέλους  

και  του χρηματοοικονομικού κόστους είναι  περίπου το ίδιο με την  αξία των χώρων 

στάθμευσης και  των  βοηθητικών χώρων που υλοποιούνται  στα  υπόγεια,  γι  αυτό  ο  

υπολογισμός  των  υπογείων  δεν  συμπεριλαμβάνεται,  αφού  οι  υπολογισμοί  

αλληλοαναιρούνται. Για τους υπέργειους χώρους εκτιμάται ότι η μέση τιμή πώλησης  

για όλους τους χώρους του έτοιμου  ακινήτου είναι  4.000ευρώ/τμ.  Αρα η αξία του  

έτοιμου ακινήτου υπολογίζεται σε: 1.137,15*4.000ευρώ/τμ.=4.548.600ευρώ.

Το κόστος κατασκευής των υπεργείων χώρων υπολογίζεται σε:

1.137,15*1.000ευρώ/τμ.=1.137.150ευρώ.

Το εργολαβικό όφελος και το χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται σε ποσοστό 25%  

επί του κόστους κατασκευής και της τιμής αγοράς του οικοπέδου και υπολογίζεται ως:  

4.548.600-4.548.600/1,25=909.720ευρώ. Άρα η τιμή πώλησης του οικοπέδου είναι η  

διαφορά της τιμής πώλησης του ετοίμου κτιρίου μείον το κόστος κατασκευής μείον το  

εργολαβικό όφελος και χρηματοοινομικό κόστος, δηλαδή:

Αξία οικοπέδου: 4.548.600-1.137.150-909.720=2.501.730ευρώ.

Τελικός προσδιορισμός αξίας: 2.500.000ευρώ.»
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Στην  πραγματικότητα  και  δεδομένης  της  αντικειμενικής  αξίας  του  οικοπέδου 

ανερχομένης σε 582.000€, φρονούμε ότι αυτή ακριβώς είναι η ασφαλής εκτίμηση της 

αξίας  του  εν  λόγω  ακινήτου.   Τούτο  καθόσον  πρόκειται  για  έργο  του  οποίου  η 

κατασκευή έχει διακοπεί από το 2008.  Τα στάδια που έχουν ολοκληρωθεί είναι α) 

εκσκαφές  και  έργα  προσωρινής  αντιστήριξης  και  β)  φέρων  οργανισμός  των  δύο 

υπογείων  του  κτιρίου.   (Στο  έργο  αυτό  θα  αναφερθούμε  και  στο  κεφάλαιο 

«Απαιτήσεις»).  

Σχετικά  με  το  συγκεκριμένο  έργο,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  στις  25.11.2010 

κοινοποιήθηκε  στην  Εκκαθάριση  Εξώδικο  από  την  Αttica Bank (όμορη  ιδιοκτήτρια 

πολυώροφου κτιρίου) η οποία ζήτησε βεβαίωση επάρκειας των αντιστηρίξεων για την 

κατάσταση  στην  οποία  ευρίσκονται  σήμερα  και  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει 

προοπτική άμεσης ανέγερσης κτιρίου, την άμεση επιχωμάτωση (μπάζωμα) αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι σε εξέλιξη οι ακόλουθες εργασίες: 

α)  νομικός  έλεγχος  των  συμβάσεων  με  Εργολάβους  (ΕΔΡΑΣΗ   Χ.  ΨΑΛΙΔΑΣ  Α.Τ.Ε. 

Κατεδάφιση – Εκσκαφές – Έργα Αντιστήριξης,  WAGKON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.   – 

Κατασκευή) και  αναζήτηση τυχόν συμβατικών ευθυνών.

β) διορισμός τεχνικού συμβούλου προκειμένου να εκθέσει  τις  απόψεις του επί  των 

τεχνικών  ζητημάτων  αντιστήριξης,  καθώς  και  να  προβεί  σε  έλεγχο  του  ήδη 

πραγματοποιηθέντος έργου σύμφωνα με την σύμβαση της 27.8.2007 με την εταιρία 

ΕΔΡΑΣΗ  Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.  

γ)  Έρευνα περί  των έργων αντιστήριξης που τυχόν έχουν ήδη υλοποιηθεί  από τους 

ιδιοκτήτες του όμορου ακινήτου

δ) εκτίμηση του ακινήτου από την Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 9 του 

Ν.2190/1920) με σκοπό την εκποίησή του, δεδομένου ότι στα πλαίσια της Εκκαθάρισης 

δεν είναι εφικτή η συνέχιση του έργου της  ανοικοδόμησή του.

2.    Ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη  

Προβληματισμός ανακύπτει για τον ορθό υπολογισμό της αναφερομένης στους τίτλους 

κτίσεως αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, το οποίο αποτελείται από 46 διαμερίσματα 

και  40  θέσεις  στάθμευσης.  Η  αναφερόμενη  αντικειμενική  αξία  των  οριζόντιών 

ιδιοκτησιών  στα  τέσσερα  συμβόλαια  (με  αριθμούς  8827,  8829,  8830  και  8828  του 
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έτους 2009)  (Συνημμ.2) ανέρχεται συνολικά σε 17.424.698,30€. 

Επειδή η αναφερόμενη στα άνω συμβόλαια αντικειμενική αξία εμφανίζεται υψηλότερη 

της συνήθους, ανατέθηκε σε Συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης η επιβεβαίωσή της. 

Σύμφωνα με τον εκ νέου υπολογισμό (Ιανουάριος 2011) βάσει των τίτλων κτήσεως, 

υπολογισμένης ορθώς της καθαρής επιφάνειας του εν λ

όγω ακινήτου, η αντικειμενική αξία των οριζόντιων ιδιοκτησιών υπολογίζεται σε ποσό 

10.399.842,46€.  (Συνημ. 3-.Φύλλα υπολογισμού)

Από την διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι ο υπολογισμός της αντικειμενικής 

αξίας  των  ακινήτων  έχει  γίνει  βάσει  της  μικτής  επιφάνειας  (καθαρή επιφάνεια  και 

κοινόχρηστα), πλέον της επιφάνειας των ημιυπαιθρίων χώρων όπως κι αν δηλώνονται. 

Δεδομένης  της  σημαντικής  απόκλισης  εκκρεμεί  ο  υπολογισμός  των  κλειστών 

ημιυπαιθρίων χώρων, προκειμένου να υπολογισθεί ορθά η αντικειμενική αξία και για 

τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. 

3.  Οικόπεδα στα Ίσθμια και στην Ποσειδωνία Κορινθίας  

Ο  υπολογισμός  των  αντικειμενικών  αξιών  και  η  καταχώρησή  τους  στο  μητρώο 

ασφαλιστικής  τοποθέτηση  είναι  βασισμένες  στο  αναγραφόμενο  τίμημα   των 

συμβολαίων  αγοράς.   Από  τον  διενεργηθέντα  έλεγχο  προέκυψε  ότι  πρόκειται  για 

μεγάλες  εκτάσεις  ενταγμένες  σε  σχέδιο  πόλεως,  το  οποίο  όμως  δεν  έχει  ακόμα 

υλοποιηθεί.

Οι αναφερόμενες αντικειμενικές αξίες εμφανίζονται πολύ υψηλότερες, σε σχέση με την 

εκτίμηση της ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 9 του Ν.2190/1920). 

Ενδεικτικώς αναφέρεται,  έκταση ευρισκομένη στα Ίσθμια Κορινθίας Λουτρακίου στη 

θέση  Γαλότα-Νταμάρια  στα  οικοδομικά  τετράγωνα  30  και  35,  επιφάνειας  6.791 

τετραγωνικών μέτρων, με τίμημα αγοράς  στο συμβόλαιο το ποσό των  3.599.389€.

Στο  σημείο  τούτο  αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  ακίνητο  στο  ίδιο  οικοδομικό  τετράγωνο 

επιφανείας 4.701,25 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε ασφαλιστική 

τοποθέτηση  του  κλάδου  αυτοκινήτων  και  κατά  νόμον  διοικεί  και  διαθέτει  το 

Επικουρικό  Κεφάλαιο  Αυτοκινήτων,  εκτίθεται  σε  πλειοδοτικό  διαγωνισμό   με  τιμή 

εκκίνησης το ποσό των  426.181€  (ως αυτό προσδιορίσθηκε με εκτίμηση της ειδικής 

επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 9 του Ν.2190/1920) (Συνημ.4)
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Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, η εκτίμηση της εν λόγω έκτασης δεν φαίνεται 

να  ξεπερνά  το  ποσό  των  615.622,48€  έναντι  του  αναφερόμενου  στα  συμβόλαια 

αγοράς ποσού των 3.599.389€.

Κατ’  αναλογία  και  υπό  συγκεκριμένες  παραδοχές,  η  συνολική  αξία  όλων  των 

εκτάσεων στα Ίσθμια και στην Ποσειδωνία Κορινθίας  δεν ξεπερνά τα 8.000.000 € 

έναντι  των  44.159.527,92  €  που  αναφέρονται  στην  ασφαλιστική  τοποθέτηση  του 

Κλάδου Ζωής βάσει των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εκτάσεων αυτών είχε αγοραστεί από εταιρία 

του  ίδιου  Ομίλου με  την  επωνυμία ΑΣΠΙΣ  ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε.  στην  οποία  αναφερόμαστε 

αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Απαιτήσεις».  Η εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. 

είχε αγοράσει τις εκτάσεις αυτές 15 ημέρες προ της αγοραπωλησίας των εκτάσεων από 

την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (και από την θυγατρική της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑ Ζημιών) 

και συγκεκριμένα στις 14.6.2006, με το Συμβόλαιο με αριθμό 32.358/2009  (Συνημ.5). 

Το αναφερόμενο στο συμβόλαιο αυτής της αγοραπωλησίας τίμημα ανέρχεται στο ποσό 

των 43.098.300€. 

Η αγοραπωλησία των συγκεκριμένων εκτάσεων από και προς την ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΕ 

αποτελεί  αντικείμενο  ελέγχου  από  τις  ανακριτικές  αρχές,  σε  συνεργασία  με  την 

Εκκαθάριση.

4. Ακίνητο στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Συγγρού 302 & Ομήρου

Το ακίνητο (αντικειμενικής αξίας 2.908.592,56€) ετέθη από την εταιρία σε Ασφαλιστική 

Τοποθέτηση του  κλάδου Ζωής σύμφωνα με το  Μητρώο Ασφαλιστικής  τοποθέτησης 

30.06.2009.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο βαρών του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο Καλλιθέας 

σε βάρος της εταιρίας :

-Την  12.06.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας  υπέρ ΔΑΝΑΗΣ ΞΑΝΘΙΔΟΥ κλπ για ποσό 316.405,10 € (ΦΘ -46389)

-Την  12.06.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας υπέρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΛΗ για ποσό 201.721,04 € (ΦΘ -46390)

-Την  16.06.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας υπέρ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ για ποσό 183.596,03 € (ΦΘ -46391)
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-Την  12.06.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας υπέρ ΓΑΙΑ ΕΠΕ για ποσό 131.118,82 € (ΦΘ -46392)

-Την  2.07.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας υπέρ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΗ κλπ για ποσό 570.770,23 € (ΦΘ -46432)

-Την  12.06.2009  ενεγράφη  υποθήκη  στα  βιβλία  βαρών  του  Υποθηκοφυλακείου 

Καλλιθέας υπέρ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΗ για ποσό 175.484,18 € (ΦΘ -46433)

Οι  ως  άνω  εγγραφές  υποθήκης  έγιναν  σε  χρόνο  προγενέστερο  της  ανάκλησης  της 

αδείας και θέσης της εταιρίας σε ασφαλιστική εκκαθάρισης (21.9.2009), πλην όμως σε 

χρόνο που το σύνολο της περιουσίας τελούσε σε καθεστώς δέσμευσης βάσει της υπ’ 

αριθ.  125/29-7-2008  (ΦΕΚ  Β΄  1586)  απόφασης  του  ΔΣ  της  Επιτροπής  Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). 

Γίνονται  ήδη νομικές  ενέργειες   προκειμένου να  εξαλειφθούν  οι  ως  άνω εγγραφές 

υποθήκης.
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Συμπέρασμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Αντικειμενική 
Αξία με βάση 
το Μητρώο 
Ασφαλιστικής 
Τοποθέτησης

Αμφισβητούμενες 
Αξίες

Αξία 
(Εκτίμηση)

Ακίνητα 38.355.504,74  38.355.504,74

Ίσθμια Λουτρακίου 44.495.402,00 34.239.276,08 10.256.125,92

Οικόπεδο (Μαυρομιχάλη 10) 1.504.148,77 924.148,77 580.000,00

Θεσ/νικη, Εθν. Αντιστάσεως 33 17.424.698,30 7.024.855,84 10.399.842,46
Σύνολα 101.779.753,81 42.188.280,69 59.591.473,12

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 και σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας η 

συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων συμπεριλαμβανομένων και των οικοπέδων, 

που  αναφέρεται  στην  ασφαλιστική  τοποθέτηση  της  21.9.2009  του  Κλάδου  Ζωής 

ανέρχεται στο ποσό των 101.779.753,81€. 

Η εκτιμώμενη από τον έως τώρα έλεγχο συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων, 

συμπεριλαμβανομένης  και  της  αυτής  των  οικοπέδων,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

59.591.473,12€.  Η διαφορά των  42.188.280,69€  οφείλεται α) στην διαφορά τρόπου 

υπολογισμού  της  αντικειμενικής  αξίας  του  ακινήτου  στην  Θεσσαλονίκη  (Εθν. 

Αντιστάσεως  33)  και  β)  σε  υπολογισμό  της  αξίας  των  εκτάσεων  στα  Ίσθμια,  στην 

Ποσειδωνία  Κορινθίας,   στην  Αθήνα  (Μαυρομιχάλη  10)  με  διάφορες  παραδοχές  οι 

οποίες προφανώς δεν προέρχονται από την σημερινή αξία των ακινήτων, αλλά ίσως 

από  την  αξιοποίησή  τους  με  επενδυτική  λογική.  Και  αυτό  όμως  τίθεται  υπό 

αμφισβήτηση και αντέχει σε σοβαρή αντίθετη επιχειρηματολογία.

Σημειώνεται  ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αποτίμηση της  
ακίνητης  περιουσίας  της  εταιρείας  εμφανιζόταν  στην  ασφαλιστική  τοποθέτηση  
προσαυξημένη κατά ποσοστό 55% σε σχέση με την αντικειμενική αξία αυτής
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Α.2  β            ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  

Σύμφωνα με το Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης της 30.6.2009 που είχε υποβληθεί 
από την εταιρία στην Εποπτική Αρχή, αλλά και σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της 
εταιρίας η ακίνητη περιουσία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.  η οποία είχε δεσμευτεί σε 
ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου Λοιπών Ζημιών εμφανίζεται ως αναφέρεται στον 
ακόλουθο πίνακα 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

m™
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

Α) ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
α) ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΙΣΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΟΡΟΦΟΣ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α.  6 ΑΚΙΝΗΤΟ ( 1ος ΟΡΟΦΟΣ) 98 74.190,60 €
ΑΛΙΜΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  48 ΑΚΙΝΗΤΟ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 70 ΤΜ) 70 56.700,00 €
ΚΟΖΑΝΗ, ΔΡΙΖΗ  2 ΑΚΙΝΗΤΟ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) 121 121.086,90 €
ΚΙΛΚΙΣ, 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 97 ΑΚΙΝΗΤΟ (5ος ΟΡΟΦΟΣ) 109 114.714,42 €

ΣΥΝΟΛΟ :  366.691,92 €

Περαιτέρω  από  τον  έως  σήμερα  διενεργηθέντα  έλεγχο  επί  των  κάτωθι 

αναφερομένων ακινήτων έχουν προκύψει ειδικώς οι κάτωθι διαπιστώσεις.:

Μετά από έλεγχο στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια που 

αναγράφεται στο Μητρώο Ασφαλιστικής τοποθέτησης για τα ακίνητα  που βρίσκονται 

στην Κοζάνη (Δρίζη 2) και στο Κιλκίς (21ης Ιουνίου 97) είναι η μικτή.Το καθαρό εμβαδόν 

των ακινήτων σύμφωνα με τα συμβόλαια αγοραπωλησίας  είναι  109 τ.μ και 89 τ.μ 

αντίστοιχα.

.
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Α.  2γ            ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ  

Η ακίνητη περιουσία που δεν είχε τοποθετηθεί σε κανένα από τους Κλάδους κατά την 

21.9.2009 – ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας, σύμφωνα με το Μητρώο 

Ασφαλιστικής Τοποθέτησης και τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Οικόπεδο 
τ.μ.

Κτίσμα
τ.μ.

Αντικειμενική 
Αξία 

Βοιωτία, Χωριό Ελαιώνας 200 110,00 24.404,38

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 781,32 101,32 17.812,06

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 727,17  11.522,94

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 781,32  14.668,0

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 5.000  5.110,0 (αγρός)

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 1.482,7  1.082,37

Βοιωτία, Κορώνεια, Αγ.Παρασκευή 4.000  4.088,0 (αγρός)

Βοιωτία, Χωριό Ελαιώνας 5.000  19.620,62

Εύβοια, Σίμια Ιστιαίας 17.262.000  30.802.506,45

Εύβοια, Αυλίδα 69 χλμ ΠΑΘΕ 4.000  7.825,69

Ιωάννινα, ΔΔ Αμφιθέας, Πέραμα 857,20  89.149,0

Χαλκιδική, Στρατώνι, Αποστολάδικα 5.000  206.300,0

Συνολική αξία 31.204.089,51

Περαιτέρω  από  τον  έως  σήμερα  διενεργηθέντα  έλεγχο  επί  των  κάτωθι 

αναφερομένων ακινήτων έχουν προκύψει ειδικώς οι κάτωθι διαπιστώσεις. 

Δασοαγρόκτημα στα Σίμια της Ευβοίας.

Το  Δασοαγρόκτημα,  εκτάσεως  17.262.300  τετραγωνικών  μέτρων,  αγοράστηκε   την 

28.11.2005  δυνάμει  του  υπ’  αριθ.27205/28.11.2005  συμβολαίου  του 

Συμβολαιογράφου  Ν.  Παπατριανταφύλλου   (Συνημ.6).   Η  αντικειμενική  αξία  που 

αναφέρεται  στο  εν  λόγω  συμβόλαιο  είναι  30.802.506,45€,  ποσό  επί  του  οποίου 

υπολογίσθηκε και καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης σύμφωνα με τα σχετικά φύλλα 
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υπολογισμού (Συνημ.7).

Το τίμημα της αγοραπωλησίας που αναφέρεται στο συμβόλαιο είναι 7.750.000€.

Πρέπει δε να επισημανθεί, ότι ως προκύπτει και ως ισχυρίζονται οι πωλητές το τίμημα 

της αγοραπωλησίας δεν έχει μέχρι τούδε εξοφληθεί πλήρως αφού η εταιρία φέρεται να 

οφείλει  ποσό  συνολικώς  60.000€  ως  υπόλοιπο  τιμήματος.  Το  υπόλοιπο  αυτό 

εμφανίζεται  ως  καταβεβλημένο  στα  Βιβλία  της  εταιρίας,  καθόσον  είχε  δοθεί 

μεταχρονολογημένη επιταγή, η οποία δεν εξοφλήθηκε.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Οίκου ΔΕΚΑΘΛΟΝ με ημερομηνία Ιανουαρίου 2006 (στον 

οποίο  την  είχε  αναθέσει  με  εντολή  της  η  εταιρεία),   η  αξία  της  εν  λόγω  έκτασης 

ανέρχεται  σε  54.097.260€,  εκτίμηση  βασισμένη  στα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα 

(Συνημ.8).

Το εν λόγω ακίνητο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Ν.400/1975 για να τεθεί σε 

ασφαλιστική τοποθέτηση γι’ αυτό παρέμεινε στην ελεύθερη περιουσία.

Με  βάση  Συμφωνητικό  Μισθώσεως  της  27  Σεπτεμβρίου  2007,  η  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ 

Α.Ε.Γ.Α.  (Συνημ.9)  έχει  εκμισθώσει  το  Δασοαγρόκτημα  στην  Κυπριακή  εταιρία 

«Panderbrook Enterprises Ltd», κοινών συμφερόντων τινών εκ των μετόχων του Ομίλου 

ΑΣΠΙΣ  μέχρι  το  2057,  έναντι  του  συνολικού μισθώματος  ποσού των 35.750.000€.  Η 

εταιρία  «Panderbrook»,  έναντι  των  οφειλομένων  μισθωμάτων  δεν  κατέβαλε  το 

συμφωνηθέν  ποσό  σε  μετρητά,  αλλά  παραχώρησε  το  ισόποσο  σε  μετοχές  της 

εισηγμένης  τότε  στο  Χρηματιστήριο  Κύπρου  εταιρίας  LEDA INVESTMENTS,  επίσης 

κοινών  συμφερόντων  τινών  εκ  των  μετόχων  του  Ομίλου  ΑΣΠΙΣ.  Οι  μετοχές  αυτές 

απετέλεσαν  ασφαλιστική  τοποθέτηση  των  διαφόρων  κλάδων  της  εταιρίας,  ύψους 

35.750.000€.  Επί  του  ζητήματος  υφίσταται  η  από  27.7.2009  απάντηση  από  την 

αρμόδια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) αναφορικά με α) 

παροχές  που  εξαρτώνται  από  την  αξία  μετοχών,  β)  μισθώσεις  και  γ)  μέθοδο 

επιμέτρησης  αξίας  μετοχών  μισθώτριας  με  βάση  τα  ΔΠΧΑ/ΔΛΠ,  κατόπιν  σχετικού 

ερωτήματος που τέθηκε από την εταιρία (Συνημ10) .   

Δι’  αυτού του τρόπου και  ενώ ως ακίνητο (αξίας 30.802.506,45€) δεν μπορούσε να 

υπαχθεί  σε  ασφαλιστική  τοποθέτηση  αλλά  υποχρεωτικά  στην  ελεύθερη  περιουσία 

όπου και συμπεριελήφθη, ταυτόχρονα, οι μετοχές (αξίας 35.750.000€) ως τίμημα της 

μίσθωσης  του  εν  λόγω  ακινήτου,  υπήχθησαν  στη  ασφαλιστική  τοποθέτηση  των 

διαφόρων ασφαλιστικών Κλάδων.
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Παρατηρείται  κατά  τα  άνω  προβληματισμός  σχετικά  με  την  πραγματική  αξία  του 

ακινήτου.   Ο  προβληματισμός  αυτός  δικαιολογείται  και  από  το  γεγονός  ότι  η 

αντικειμενική  αξία  έχει  υπολογισθεί  με  συγκριτικά  στοιχεία  κι  όχι  με  πίνακες 

αντικειμενικού  προσδιορισμού,  οι  οποίοι  θα  αποτελούσαν  ασφαλέστερο  κριτήριο. 

Εκείνο που μπορεί όμως να διαγνώσει κάποιος είναι το υπερβολικό του υπολογισμού, 

ώστε να εμφανίζεται με αξία δυσθεώρητη, σε κάθε περίπτωση, κι αν ακόμη θεωρηθεί 

ότι υπάρχει  επενδυτικό μελλοντικό ενδιαφέρον.

Εκτιμάται ότι το Δασοαγρόκτημα στα Σίμια Ευβοίας πρέπει να υπολογισθεί στην αξία 

αγοράς του, και πάλι με κάθε επιφύλαξη, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του ακινήτου (περιορισμοί Δασικής και Αγροτικής 

Νομοθεσίας) και υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, επιβαρυμένο όμως με την μίσθωση, 

η οποία εξετάζεται σε κάθε επίπεδο.

Συμπέρασμα:  Το  ύψος  της  ελεύθερης  περιουσίας  που  αναφέρεται  στο  Μητρώο 

Ελεύθερης Περιουσίας, όπως υπεβλήθη στην Εποπτική Αρχή, μόνο λόγω της εξαιρετικά 

υψηλής  αναφερόμενης  αξίας  του  Δασοαγροκτήματος  φαίνεται  να  ανέρχεται  σε 

31.204.688.   Μια  καθόλου  ασφαλής  εκτίμηση  του  Δασοαγροκτήματος  είναι  η  τιμή 

αγοράς  του  που αναφέρεται  στο  συμβόλαιο,  ήτοι  7.750.000€.   Με  βάση αυτή  την 

παραδοχή,  η  εκτιμώμενη  αξία  της  Ελεύθερης  Περιουσίας  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

8.152.182,18€.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αντικειμενική  Αξία 

με βάση το Μητρώο 

Ασφ. Τοποθέτησης

Αμφισβητούμενες 

Αξίες
Αξία (Εκτίμηση)

Ακίνητα 402.182,18 402.182,18€
Εύβοια, Σίμια 30.802.506,45 23.052.506,45€ 7.750.000,00€
Σύνολα 31.204.688,63 23.052.506,45€ 8.152.182,18€
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Α.3             ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

Α)  Από  τον  έως  σήμερα  διενεργηθέντα  έλεγχο  έχουν  προκύψει  οι  κάτωθι 

αναφερόμενες διαπιστώσεις. 

1. Δυνάμει  της  υπ’  αριθ.  125/29-7-2008  (ΦΕΚ  Β΄  1586)  απόφασης  του  ΔΣ  της 

Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), για τους λόγους που αναφέρονται 

στο  σκεπτικό  της  αποφάσεως,  απαγορεύτηκε  η  ελεύθερη  διάθεση  (δέσμευση)  του 

συνόλου των, κατά την έκδοση της απόφασης, υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων 

(των διατεθειμένων σε ασφαλιστική τοποθέτηση και μη) της εταιρείας ασφαλιστικής 

εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», νομίμως δε έχει καταχωρηθεί η ως άνω σημείωση 

δέσμευσης στα κατά τόπον αρμόδια Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγια. 

2. Δυνάμει  της  υπ’  αριθ.  156/21.9.2009  απόφασης  του  ΔΣ  της  Επιτροπής 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) (ΦΕΚ 2028/Β/2009) με την οποία ανακλήθηκε 

οριστικά  η  άδεια σύστασης  και  λειτουργίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ»  χαρακτηρίσθηκε  ως  ασφαλιστική  τοποθέτηση  και  δεσμεύθηκε  το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τέθηκε δε αυτή σε ασφαλιστική 

εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 400/1970 όπως ισχύει. Νομίμως δε έχει 

καταχωρηθεί  η  ως  άνω  σημείωση  δέσμευσης  στα  κατά  τόπον  αρμόδια 

Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγια.

3. Η  ΔΟΥ  ΦΑΕΕ  Αθηνών  (ως  ανωτέρω  ειδικώς  αναφέρεται  στην  αναλυτική 

παρουσίαση των ακινήτων) για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρίας προς το Δημόσιο 

προέβη  σε  χρόνο  μεταγενέστερο  της  ανάκλησης  της  αδείας  και  δέσμευσης  της 

περιουσίας σε αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και σε εγγραφή υποθηκών.   Ως έχει 

κριθεί και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γνωμ. ΝΣΚ 179/2002) είναι άκυρη η 

οποιαδήποτε  επιβολή  βάρους  από  τις  αρμόδιες  ΔΟΥ  σε  ακίνητα  ασφαλιστικής 

τοποθέτησης  για  οφειλές  των  ασφαλιστικών  εταιρειών  προς  το  Δημόσιο.  Με  τα 

δεδομένα αυτά έχει ξεκινήσει ήδη κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια για την άρση των 

κατασχέσεων και εξάλειψη των υποθηκών εγγεγραμμένων ως άνω. 

4. Κατόπιν  ελέγχου των τίτλων κτήσεως των ακινήτων και  των προσαρτώμενων 

δηλώσεων  φόρου  μεταβίβασης  που  υποβλήθηκαν  στις  κατά  τόπο  αρμόδιες  ΔΟΥ, 

διαπιστώνεται  σε  αρκετές  περιπτώσεις  (Θεσσαλονίκη-  Εθνικής  Αντιστάσεως  33, 
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Μαρούσι –Κηφισίας 62, Κιλκίς κλπ) ότι  ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των 

ακινήτων  γίνεται  εσφαλμένα  βάσει  της  μικτής  επιφάνειας  του  ακινήτου  (καθαρή 

επιφάνεια  και  κοινόχρηστοι  χώροι)  αντί  της  καθαρής  που  ορίζει  ο  νόμος,  με 

αποτέλεσμα  η  αντικειμενική  αξία  να  εμφανίζεται  μεγαλύτερη  της  πραγματικής. 

Συνεπώς διεξάγεται προϊόντων των εργασιών εκκαθάρισης διασταύρωση των σχετικών 

στοιχείων και  ο εκ νέου ορθός υπολογισμός της  αντικειμενικής αξίας των ακινήτων 

συνταχθησομένων αντίστοιχων φύλλων υπολογισμού. 

Νομικός  προβληματισμός  γεννάται  περί  του  τυχόν  αδικαιολογήτως  καταβληθέντος 

φόρου μεταβίβασης.

Β. ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(Λογ/μοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με Κ.Α 13-14)

Β.1         ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  
(Λογ/μος  με Κ.Α 13 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)
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Στον εν θέματι λογαριασμό απεικονίζονται και περιγράφονται μεταφορικά μέσα που 
κυριεύει η υπό εκκαθάριση εταιρία.
Συγκεκριμένα στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα της 
εταιρίας, τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 1 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
21.09.2009

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
21.9.2009

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 21.9.2009

1 MERCEDES E 200  CC 1800  (18/11)   ZHY-8051 71.613,00 53.874,00 17.739,00
2 VOLKS WAGEN POLO  (2/12/02)   ZZA-7843 5.974,86 4.494,87 1.479,99
3 MOT/TA  KYMCO  XZZ 460 1.290,00 520,76 769,24
4 MOT/TA  KYMCO  XZZ 461 1.290,00 520,76 769,24
5 MOT/YA  KYMCO  XZZ  462 1.290,00 520,76 769,24
6 MOT/TA  KYMCO  XZZ 463 1.290,00 520,76 769,24
7 MOT/TA  KYMCO 1.290,00 485,25 804,75
8 ΑΥΤ/ΤΟ  AUDI A3                                YPH-7215 29.635,67 29.635,67 0
9 AYT/TO TOYOTA STARLET               ΥΒΜ-4966    397,49 397,49 0

10 MOT/TA KAWASAKI MAX 100           YZN-0958 1.041,82 1.041,82 0
11 MOT/TA PEUGEOT  ST-50                 YT-8644 704,32 704,32 0
12 MOT/TA SUZUKI FB 100                   YXA-0661 1.170,94 1.170,94 0
13 MOT/TA  HONDA                               TIE-3866 229,93 229,93 0

     
 ΣΥΝΟΛΟ 117.218,03 94.117,33 23.100,70

Από  την  απογραφή των  κινητών  της  εταιρίας  και  μεταξύ  αυτών  ως  περιουσία  της 
εταιρίας  σχετική  με  τον  ανωτέρω  λογαριασμό  περιγράφονται  τα  εφ  ’εξής  οχήματα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΔΙΚΥΚΛΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Α/Α ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TYΠΟΣ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΣ Α' ΑΔΕΙΑΣ

1 MERCEDES E 200 COMPRESSOR ZHY 8051 2002

2 VOLKSWAGEN POLO ZZA 7843 2000

3 AUDI AG AUDI A3 YRH 7215 1997

4 TOYOTA STARLET YBM 4966 1991

ΔΙΚΥΚΛΑ
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3 CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ 0460 2006

4 CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ 0462 2006

5 CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ 0461 2006

6 CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZK 0200 2006

Από την ενδεχόμενη εκποίηση των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και αφ’ενός μεν 

σύμφωνα με την αξία που έχουν εκτιμηθεί από τους διορισθέντες πραγματογνώμονες 

στις σχετικές εκθέσεις απογραφής αλλά και αφετέρου υπολογιζομένης της 

συνεχιζόμενης απομείωσης της αξίας τους και των δυσμενέστατων συνθηκών που 

επικρατούν κατά κοινή ομολογία στην αγορά το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί 

ανέρχεται  περίπου σε €  15.000,00.

Β.2         ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
(Λογαριασμός 14 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)

Ο Λογαριασμός αυτός αναφέρεται στην αναπόσβεστη αξία  επίπλων, Η/Υ, ηλεκτρικών 
συσκευών  κ.λ.π  τα  οποία  ευρίσκοντο  τόσο  στα  κεντρικά  γραφεία  όσο  και  στα 
υποκαταστήματα της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Γ.Α.  

Σχετικά  με  την  εκτίμηση  της  αξίας  των  επίπλων  και  λοιπού  εξοπλισμού  από 
πραγματογνώμονες καθώς και στη διαδικασία εκποίησης αυτών, αναφερόμαστε στη 
συνέχεια της παρούσης.

Σύμφωνα με  το  Μητρώο Παγίων  της  εταιρίας  το  ύψος  της  επένδυσης  στον  Κινητό 
εξοπλισμό της εταιρίας (έπιπλα – τεχνικός εξοπλισμός) ανήρχετο στο ποσό των 2,78 
εκατομμυρίων  €.  Η  αναπόσβεστη  αξία  του  εξοπλισμού  κατά  την  ημερομηνία 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ανήρχετο σε  760.338,47 €, .

(α) Δυνάμει  της   υπ’  αριθμ.  1286/2009  απόφασης  (Συνημ..1)  του  Ειρηνοδικείου 
Αμαρουσίου έγινε η απογραφή και εκτίμηση του εξοπλισμού του Κτιρίου Διοίκησης της 
εταιρίας. 
Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  των  διορισθέντων  με  την  άνω  απόφαση 
πραγματογνωμόνων, η εκτιμηθείσα αξία του κινητού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου 
διοικητικών υπηρεσιών ανήρθε στο ποσό των 162.104€ περίπου. Λόγω των συνθηκών 
της  αγοράς,  της  παρέλευσης  ικανού  χρονικού  διαστήματος  από  την  διενεργηθείσα 
απογραφή αλλά και  καθόσον καθίσταται  πλέον ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη η 
περαιτέρω εκποίηση με τις δεδομένες αξίες οι οποίες δεν απέχουν πολύ από την αξία 
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καινούργιων  ομοειδών  πραγμάτων,  ζητήθηκε  από  τους  πραγματογνώμονες  η 
επανεκτίμηση  του απογραφέντος  εξοπλισμού.  Στην  εκτίμηση αυτή περιλαμβάνονται 
σταθερές κατασκευές που δεν είναι δυνατόν να εκποιηθούν αλλά και κατεστραμμένα ή 
πολύ φθαρμένα έπιπλα και καθίσματα.  
Για την εκποίηση του εξοπλισμού καταβάλλονται προσπάθειες ρευστοποίησης με τιμές 
μονάδος ενός εκάστου αντικειμένου σε τιμή κατά 30% υψηλότερη κατά περίπτωση και 
κατά  κανόνα  της  εκτιμηθείσας  από  τους  πραγματογνώμονες.    Η  εκποίηση  του 
εξοπλισμού  γίνεται  με  γραπτές  προσφορές  από  τους  ενδιαφερόμενους.   Για  την 
έγκριση των γραπτών προσφορών, ορίσθηκε τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχει 
ο Επόπτης Εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής και ένας Σύμβουλος.
Μέχρι στιγμής, από τον εξοπλισμό του Κτιρίου Διοίκησης έχει εκποιηθεί ποσοστό 8% 
περίπου και έχει εισπραχθεί το ποσό των 24.000 € περίπου.

(β) Με  την  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» που γνωστοποιήθηκε στην Επ.Ε.Ι.Α. (Συνημ.2) έγινε η καταγραφή και 
εκποίηση  των  Παγίων  των  Εκατόν  δέκα  (110)  Καταστημάτων  ανά  την  Ελλάδα  με 
ταυτόχρονη αποδέσμευση των μισθίων ακινήτων.  Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία σε διάστημα δύο μηνών, απαλλάσσοντας την υπό εκκαθάριση εταιρία από 
επιπλέον  διάφορης  φύσεως  υψηλότατες  δαπάνες  (π.χ  δαπάνες  καταβολή  επιπλέον 
μισθωμάτων, κοινοχρήστων κλπ)
Από το σύνολο των 79 μισθωμένων καταστημάτων ανά την Ελλάδα, τα οποία διέθεταν 
εξοπλισμό. Η αξία του εξοπλισμού εκτιμήθηκε σύμφωνα με τα ως άνω στο ποσό των 
169.959€ και εκποιήθηκε ο εξοπλισμός 43 Καταστημάτων και εισπράχθηκε το ποσό των 
123.000 €.  Εξ αυτών 22 καταστήματα δεν είχαν εξοπλισμό, ενώ σε 14 το τίμημα της 
πωλήσεως του  ήδη μεταχειρισμένου και  ιδιαίτερα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που 
διέθεταν,  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση  θα  ήταν  πολύ  δύσκολο  να  εκποιηθεί, 
συμψηφίσθηκε με τρόπο απολύτως συμφέροντα για την εκκαθάριση με οφειλόμενα 
μισθώματα αρκετά υψηλότερα καθ’ ομολογία της αξίας του και κατά συμβιβασμό με 
τους  εκμισθωτές  κατά  περίπτωση,   προκειμένου  να  μην  επιβαρυνθεί  επιπλέον  η 
εκκαθάριση. 

(γ) Από το σύνολο των 31 ιδιόκτητων καταστημάτων, με εκτιμηθέντα εξοπλισμό αξίας 
87.486€, εκποιήθηκε μέχρι στιγμής ο εξοπλισμός έξι εξ αυτών και εισπράχθηκε το ποσό 
των 26.640€.   Εκ των 31 καταστημάτων, 7 δεν είχαν εξοπλισμό.  Η διαδικασία για την 
εκποίηση του εξοπλισμού των υπολοίπων 18 καταστημάτων συνεχίζεται.

Συμπέρασμα:   Εκτιμάται ότι από το σύνολο της εκτιμηθείσας αξίας του εξοπλισμού 
συνολικού  ύψους  419.549€  (162.104€  εξοπλισμός  κεντρικού  κτιρίου,  87.486€ 
εξοπλισμός  ιδιόκτητων  καταστημάτων,  169.959€  εξοπλισμός  μισθωμένων 
καταστημάτων)   λόγω  της  πολύ  μικρής  ζήτησης  πεπαλαιωμένου  εξοπλισμού 
(υπολογιστές περασμένη γενιάς, έπιπλα φθαρμένα ή πλημμελώς διατηρημένα και με 
βάση  την  μέχρι  σήμερα  εμπειρία,  το  τελικό  ποσό  από  την  εκποίησή  του  δεν  θα 
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ξεπεράσει τα 300.000€, εκ των οποίων έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των 173.640€.

Γ.            ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού σχεδίου 15)

Το Λογιστικό υπόλοιπο την 21.09.2009 ανέρχεται σε €1.532.496,95

Ανάλυση Λογαριασμού (Πίνακας 3):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
15090011000020 Προκαταβολές  κτήσεως 

ακινήτου Καστοριάς
€ 164.343,36

15090011000038 Εθν.  Αντιστάσεως  33, 
Θεσσαλονίκη

€ 486.195.86

15090011000039 Αθήνα, Μαυρομιχάλη 10 € 881.957,73

Σχετικά σημειώνεται :
α) το υπόλοιπο του πρώτου λογαριασμού προέρχεται από προηγούμενη χρήση και 
δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμη.
β) το  υπόλοιπο  του  δεύτερου  λογαριασμού  προκύπτει  από  μεγάλο  πλήθος 
χορηγηθεισών  και  επιστραφείσων  επιταγών  κυρίως  από  την  εταιρία  «ΑΨΙΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  –  ΓΡ.  ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε»  εδρεύουσα  στην  Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης (οδός Αριστοτέλους αρ. 3Β), και τον  Γρ. Ισοκράτους. Δεδομένου ότι η 
διερεύνηση του ζητήματος είναι σε εξέλιξη, αλλά και ότι η πρώτη εικόνα καταδεικνύει 
ότι  δεν  έχουν  δοθεί  ως  αντάλλαγμα για  εκτέλεση  συγκεκριμένου έργου,  τηρούνται 
επιφυλάξεις μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου. 
γ) το υπόλοιπο του τρίτου λογαριασμού αφορά κυρίως χρεώσεις που έγιναν κατά 
τη  διάρκεια  του  έτους  2008  που  στο  μεγαλύτερο  μέρος  τους  χαρακτηρίζονται 
τουλάχιστον  ασυνήθεις και γι’αυτό τελούν υπό διερεύνηση. 
Εκτιμάται   ότι  το  χρεωστικό  υπόλοιπο  της  21.09.2009  ύψους  €  1.532.496,95  δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο.

Δ.           ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  
(Λογ/μος του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 16)
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Το Λογιστικό υπόλοιπο την 21.09.2009 ανέρχεται σε € 7.643.799,73.
Πρόκειται  για  το  αναπόσβεστο  υπόλοιπο  εξόδων  που  πραγματοποιήθηκαν  στην 
παρούσα και σε προηγούμενες χρήσεις, κυρίως για:

• Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α

• Αμοιβές Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού

• Συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα απόκτησης ακινήτων

• Λογισμικά προγράμματα Η/Υ

Επειδή  πρόκειται  για  έξοδα  τα  οποία  θα  επιβάρυναν  τις  επόμενες  χρήσεις,  η 
περιουσιακή τους αξία είναι μηδενική.
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Ε.           ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 (Λογ/μοι του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 17 , 18 και 18.11)

Ε1.         ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 17, 18 & 18.11)  

Ανάλυση των λογαριασμών αυτών παρατίθεται  στον κατωτέρω πίνακα 3 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΩΔ. 
ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1700 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 27.410.202,67 18.745.001,22 8.665.201,45
1707 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜ. 10.359.393,67 3.210.762,58 7.148.631,09
1710 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.337.378,00 301.684,00 1.035.691,00
1740 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ASPIS BOND 31.336.393,60 0 31.336.393,60
1740 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΣΠΙΔΑ 1.693.622,93 0 1.693.622,93
1740 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8.347.505,51 0 8.347.505,51
1740 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΧΡΥΣΟΣ 2.422.034,73 0 2.422.034,73
1740 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 1.197.820,00 0 1.197.820,00
1791 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΖΩΗ) 131.424,40 0 131.424,40
1793 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΖΩΗΣ) 16.003.640,86 6.265.212,07 9.738.428,79
1793 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ 350.346,14 0 350.346,14

     
 ΣΥΝΟΛΟ 100.589.762,51 28.522.659,87 72.067.099,64
     

1800000
0 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 29.449.944,74 7.408.230,05 22.041.714,69

1800000
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ 64.000.213,34 24.355.132,84 39.645.080,50

1800000
4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.358.871,85 23.974.867,38 18.384.004,47

     
 ΣΥΝΟΛΟ 135.809.029,93 55.738.230,27 80.070.799,66
ΚΩΔ. 
ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
     

1811000
0 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΛ. ΖΩΗΣ 250.641,15 0 250.641,15

1811000
1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ 19.156,95 0 19.156,95

1811001
0 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.044,42 0 5.044,42

1811000
4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 6.728,02 0 6.728,02

1811000
6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΕ 6.603,08 0 6.603,08

1811000
9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦ. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 41.971,07 0 41.971,07
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 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ 57.907,69 0 57.907,69
     
 ΣΥΝΟΛΟ 388.052,38 0 388.052,38
     

ΣΗΜΕΙ  Ω  ΣΕΙΣ :  

Θα επιδιωχθεί η επιστροφή των εγγυήσεων. Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν 
οφειλές της εταιρίας προς εκμισθωτές ακινήτων και μεταφορικών μέσων, ΔΕΚΟ, 
Γραφείο Συμψηφισμού κλπ., εκτιμάται ότι η προσπάθεια επιστροφής των 
εγγυήσεων θα αποβεί άκαρπη.  

33/93



Ε.  2α         ΜΕΤΟΧΕΣ  

Παρατίθεται  κατωτέρω  πίνακας  του  συνόλου  των  μετοχών  του  χαρτοφυλακίου  της 
εταιρίας   (Πίνακας 4)  
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   Ε.2 α.  i  .  Μετοχές χαρτοφυλακίου Ζωής & Ομαδικών  

Σύμφωνα με το Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης, οι μετοχικοί τίτλοι του κλάδου Ι & 
κλάδου Ομαδικών παρουσιάζονται στoν Πίνακα 5 που ακολουθεί.  Οι αναφερόμενες 
αξίες είναι:

• Τιμές κτήσης και αξία αποτίμησης του χαρτοφυλακίου

• Τιμές και αξία αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία ανάκλησης 
της άδειας λειτουργίας της εταιρίας, ήτοι 21.9.2009

• Τιμές και αξία αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου κατά την 18.3.2010

• Τιμές και αξία αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου την 31.12.2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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α.   Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  5  η  αξία  κτήσης  του  συνόλου  των  μετοχών  του 
Χαρτοφυλακίου Ζωής & Ομαδικών της εταιρίας ήταν 153.372.602,76€ 

β.   Την  21.9.2009  –  ημερομηνία  ανάκλησης  της  αδείας  της  εταιρίας  –  η  αξία 
αποτίμησης  του  Χαρτοφυλακίου  ανήρχετο  σε  57.787.538,73€.   Η  μείωση  κατά 
95.585.064,04€  σε σχέση με την συνολική αξία κτήσης προήλθε:

• από τον μηδενισμό της συμμετοχής της εταιρίας στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., 
(ποσό  27.221.443,79)  λόγω  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  της  την 
21.9.2009.

• από την μεγάλη πτώση της αξίας της τιμής της μετοχής της ΑSPIS BANK (ποσό 
22.935.971,82€)

• από  την  μεγάλη  πτώση  των  κυπριακών  εταιριών  Aspis Holdings και  Leda 
Investments στις  οποίες  είχε  μεγάλη  συμμετοχή  η  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α. 
(ποσό 19.146.135,07€)

• και από την γενικότερη πτώση των αξιών των Χρηματιστηρίων Αξιών Αθηνών 
και Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου σε μετοχές του Ομίλου 
ΑΣΠΙΣ, που ξεπερνούσε το 80%, γεγονός που αποτελούσε εξ αρχής συστημικό κίνδυνο. 

γ.  Την  18.3.2010  η  αξία  αποτίμησης  του  Χαρτοφυλακίου  του  Κλάδου  Ι  Ζωής  & 
Ομαδικών  ανήρχετο  στο  ποσό  των  31.672.117,29€.   Η  περαιτέρω  μείωση  κατά 
26.115.121,44€ οφείλεται, 

• στον  μηδενισμό της  μετοχής  της  Commercial Value λόγω της  ανάκλησης  της 
αδείας της την 26.2.2010 (ποσό 13.090.176,66€ Κλάδος Ζωής, 9.459.000€ DAF) 
και

• στην γενικότερη πτώση των χρηματιστηριακών αξιών

δ.  Την 31.12.2010 η αξία αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Ζωής & Ομαδικών ανήλθε 
στο  ποσό των  24.992.035,35€.  Η  περαιτέρω μείωση της  αξίας του  χαρτοφυλακίου 
προήλθε  από  την  ρευστοποίηση  των  μετοχών  των  εταιριών  ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ,  και 
INFORMER, λόγω αναγκαστικής δημόσιας πρότασης, προκειμένου να αποσυρθούν από 
το Χ.Α.Α.  Το προϊόν της ρευστοποίησης το οποίο ανήλθε στο ποσό των 1.733.698,10€ 
τοποθετήθηκε σε λογαριασμό ρευστών διαθεσίμων που διατηρεί  η υπό εκκαθάριση 
εταιρία  στην  Aspis Bank με  αριθμό  102-03-0000898.  (Σύμφωνα  με  απόφαση  της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α με αρ. 178/24.03.2010 και την από 05.08.2010 επιστολή γνωστοποίησης της 
Aspis Bank προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α  αντίστοιχα)
Στην 31.12.2010 στην αξία του Χαρτοφυλακίου Ζωής& Ομαδικών που αναφέρθηκε πιο 
πάνω, ύψους  24.992.035,35€.  περιλαμβάνεται η κατά  19.208.513,60€ επένδυση της 
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εταιρίας σε μετοχές των εταιριών  ASPIS HOLDINGS  και  LEDA INVESTMENTS η οποία 
αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα στην στήλη «ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ».  

Και οι δύο αυτές εταιρίες είναι συμφερόντων του ιδίου Ομίλου.  Ειδικότερα:

Η Κυπριακή εταιρία  Aspis Holdings Plc (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε  Advantage 
Capital Holdings plc)  είναι  εταιρία  συμμετοχών,  εισηγμένη  μέχρι  πρόσφατα  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με κύριους μετόχους εταιρίες του ίδιου Ομίλου ή άτομα 
άμεσα  ή  έμμεσα  συνδεδεμένα  με  τον  Όμιλο.   Το  ποσοστό  συμμετοχής  της  ΑΣΠΙΣ 
Α.Ε.Γ.Α.  στην  συγκεκριμένη  εταιρία  στις  21.9.2009  ανήρχετο  σε  23,079%.   Η 
αναφερόμενη τιμή των 0,02€ ανά μετοχή αφορά την τελευταία διαπραγμάτευση προ 
της  διαγραφής  της  από το  ΧΑΚ την  19.11.2010  λόγω μη τήρησης  των προθεσμιών 
υποβολής οικονομικών καταστάσεων.

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου της 4ης Φεβρουαρίου 2011:  “………
Δίδεται  ειδοποίηση  ότι  η  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΚΥΠΡΟΥ)  ΛΤΔ,  από  τη  Λευκωσία,  
καταχώρησε στις 22 Οκτωβρίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με  
την  οποία  εξαιτείται  Διάταγμα  του  Δικαστηρίου  για  τη  διάλυση  της  εταιρίας  
ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC (σ.σ.  πρώην  ASPIS HOLDINGS PLC)  από  το  
Δικαστήριο......».

Νομικές Ενέργειες: Με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α., ανατέθηκε στην Δικηγορική εταιρεία της Κύπρου ΚΙΝΑΝΗΣ η διερεύνηση της 
δυνατότητος  ασκήσεως  οικονομικών  ελέγχων  στην  εν  λόγω  εταιρεία.   Τα 
συμπεράσματα είναι:  

1. Δεδομένου ότι η εταιρεία ήταν μέχρι πρόσφατα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, ήταν αδύνατο να προσδιορισθεί η μετοχική σύνθεσή της.

2. Σύμφωνα  με  την  Κυπριακή  νομοθεσία,  η  αντικατάσταση  της  Διοίκησης 
συνεπάγεται ευθύνη των νέων διοικούντων και για παρελθόντα οικονομικά έτη, 
με  αποτέλεσμα να  μην  μπορούμε  επί  του  παρόντος  να  συμμετάσχουμε  στη 
Διοίκηση προκειμένου να ζητήσουμε τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

3. Σε συνέχεια της αίτησης διάλυσης που αναφέρθηκε πιο πάνω, δόθηκε εντολή 
παράστασης στην Δικηγορική εταιρεία, με πρόθεση να αναγγελθεί η απαίτηση 
της  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α.  κατά  της  εν  λόγω  εταιρίας,  σύμφωνα  με  το 
Κυπριακό δίκαιο.

Η  Κυπριακή  εταιρία  Leda Investments ήταν  επίσης  μέχρι  πρόσφατα  εισηγμένη  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κύριους μετόχους εταιρίες του ιδίου Ομίλου ή άτομα 
έμμεσα ή άμεσα συνδεδεμένα με τον Όμιλο.  Η συμμετοχή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 
στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 38,61%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι για την 
αγορά των μετοχών της εν λόγω εταιρίας δεν είχαν καταβληθεί μετρητά.  Οι μετοχές 
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της  εταιρίας  περιήλθαν  στο  Χαρτοφυλάκιο  της  εταιρίας  ως  αντάλλαγμα  για  την 
εκμίσθωση  του  Δασοαγροκτήματος  στα  Σίμια  της  Ευβοίας  στην  κυπριακή  εταιρία 
“Panderbrook”,  η οποία φέρεται ως θυγατρική της εν λόγω εταιρίας υπό την επωνυμία 
Leda Investments  Public Co (βλ. παραπάνω υπό Β παρατήρηση 2).

Η αναφερόμενη τιμή της μετοχής ήταν αυτή της τελευταίας διαπραγμάτευσής της στο 
ΧΑΚ, στις 18 Νοεμβρίου 2010, προ της διαγραφής της από τον ΧΑΚ στις 19.11.2010.   

Νομικές Ενέργειες:  Με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α., ανατέθηκε στην Δικηγορική εταιρεία της Κύπρου ΚΙΝΑΝΗΣ η διερεύνηση της 
δυνατότητος  ασκήσεως  οικονομικών  ελέγχων  στην  εν  λόγω  εταιρεία.   Τα 
συμπεράσματα είναι:  

1. Δεδομένου ότι η εταιρεία ήταν μέχρι πρόσφατα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, ήταν αδύνατο να προσδιορισθεί η μετοχική σύνθεσή της.

2. Σύμφωνα  με  την  Κυπριακή  νομοθεσία,  η  αντικατάσταση  της  Διοίκησης 
συνεπάγεται ευθύνη των νέων διοικούντων και για παρελθόντα οικονομικά έτη, 
με  αποτέλεσμα να  μην  μπορούμε  επί  του  παρόντος  να  συμμετάσχουμε  στη 
Διοίκηση προκειμένου να ζητήσουμε τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Συμπέρασμα

Η Αξία Αποτίμησης των αξιών των δύο αυτών εταιριών, στην συνημμένη κατάσταση 
των μετοχών του Χαρτοφυλακίου Ζωής, αναφέρονται στην στήλη «Αμφισβητούμενης 
Αξίας».   Οι  μετοχές  δεν  διαπραγματεύονται  πλέον  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  της 
Κύπρου. Ως εκ τούτου η τρέχουσα αξία αποτίμησης των μετοχών που βρίσκονται στην 
ασφαλιστική τοποθέτηση του Κλάδου Ζωής ανέρχεται σε 5.783.521,75€.

Σημείωση:  Ο Επόπτης Εκκαθάρισης είχε ενημερωθεί για την προοπτική διαγραφής των 
εταιριών  από  το  ΧΑΚ  και  απευθύνθηκε  τόσο  στο  ΧΑΚ  όσο  και  στην  Επιτροπή 
Κεφαλαιγοράς Κύπρου με αίτημα την αναστολή της απόφασης διαγραφής το οποίο και 
έγινε  δεκτό.  Παρ΄όλα  αυτά  λόγω  των  ιδιαιτεροτήτων  του  θεσμικού  πλαισίου  της 
Κύπρου που διέπει το καθεστώς των εταιριών, η προσπάθεια άσκησης οποιασδήποτε 
μορφής  διακρίβωσης  της  οικονομικής  κατάστασης  των  δύο  εταιριών  και 
διαμεσολάβησης  για  την  τήρηση  των  υποχρεώσεών  τους  έναντι  του  ΧΑΚ,  δεν 
τελεσφόρησε, οπότε 19 Νοεμβρίου 2010 διεγράφησαν από το ΧΑΚ.
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Ε  . 2.α.  ii  . Μετοχές χαρτοφυλακίου Κλάδου ΙΙΙ Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων (  Unit   
Linked  )  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

α.  Όπως εμφαίνεται στον ανωτέρω πίνακα 6 η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών 
του Χαρτοφυλακίου Unit Linked της εταιρίας ήταν 36.682.861,05€.

β.   Την  21.9.2009  –  ημερομηνία  ανάκλησης  της  αδείας  της  εταιρίας  –  η  αξία 
αποτίμησης  του  Χαρτοφυλακίου  ανήρχετο  σε  25.622.683,49€.   Η  μείωση  κατά 
11.060.177,56€ προήλθε:

• από την μεγάλη πτώση της αξίας των μετοχών των κυπριακών εταιριών  Aspis 
Holdings και  Leda Investments στις  οποίες  είχε  μεγάλη  συμμετοχή  η  ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.  (ποσό 11.409.125,44€).

• από  την  ρευστοποίηση  των  μετοχών  της  εταιρείας  ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ  λόγω 
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (ποσό 30.778,02€).

• Όπως  φαίνεται  από  τον  πιο  πάνω  πίνακα,  κάποιες  από  τις  μετοχές  του 
χαρτοφυλακίου  παρουσίασαν  μικρή  άνοδο  με  αποτέλεσμα  η  ζημία  από  την 
πτώση των μετοχών της  Aspis Holdings και  Leda Investments να μειωθεί κατά 
340.000€ περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί στην περίπτωση των Unit Linked παρουσιάζεται συγκέντρωση του 
χαρτοφυλακίου σε μετοχές του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, της τάξεως του 70% περίπου.
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γ. Την 18.3.2010, η περαιτέρω μείωση κατά 4.522.813,86€ οφείλεται στην μεγάλη 
πτώση της αξίας της μετοχής της  ASPIS BANK (ποσό 1.415.436,75€) και στην  
γενικότερη πτώση των αξιών.   

δ. Στις  31.12.2010,  η  αξία  αποτίμησης  του  Χαρτοφυλακίου  των  Εσωτερικών 
Μεταβλητών Κεφαλαίων ήταν  16.979.663,02€.  Ως αμφισβητούμενης αξίας και πάλι 
αναφέρουμε τις μετοχές των Aspis Holdings και Leda Investments.  

Συμπέρασμα
Εξαιρουμένης  της  αξίας  των  μετοχών  Aspis Holdings και  Leda Investments η  αξία 
αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων περιορίζεται στο 
ποσό των 3.930.873,91€.

Ε.  2.α.  iii                 Μετοχές Χαρτοφυλακίου Κλάδου Λοιπών Ζημιών  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Η  αξία  κτήσης  των  μετοχών  του  χαρτοφυλακίου  λοιπών  ζημιών  ήταν  403.997,43€ 
σύμφωνα με τα Βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Η  σημερινή  αξία  του  χαρτοφυλακίου  ανέρχεται  σε  87.155,90€.   Εξ  αυτών,  ποσό 
37.891,08€  αφορά  τις  μετοχές  της   Leda Investments και  ποσό  433,39€  της  Aspis 
Holdings.

Η πτώση της αξίας του χαρτοφυλακίου στις 31.12.2010 οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
μηδενισμό της  αξίας της μετοχής της  Commercial Value, εξαιτίας της ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας της,  στη μεγάλη πτώση της αξίας της μετοχής της Aspis Bank (νυν Τ-
ΒΑΝΚ) και στη μείωση κατά το ήμισυ σε σχέση με την μέση τιμή κτήσης  της τελευταίας 
τιμής διαπραγμάτευσης της Leda Investments στις 18 Νοεμβρίου 2010 .

Εξαιρουμένων των μετοχών των δύο εταιριών  Aspis Holdings και Leda Investments, η 
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αξία του χαρτοφυλακίου την 31.12.2010 ανέρχεται σε 48.811,43€.

Ε.2.  α.  iv                   ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ  
Στο χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπάρχουν επίσης οι κάτωθι μη εισηγμένες 
εταιρείες:

• ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ

•  Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ :  η  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.  κατέχει  177.498 μτχ.  ήτοι 
33,2% του μετοχικού κεφαλαίου :  Εκτίμηση της αξίας της εταιρίας υπό της ΣΟΛ 
Α.Ε.Ο.Ε– Μάρτιος 2008) (Συνημ. 4α).  Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία 
συμμετέχει  στη  ανάπτυξη  και  επιχειρηματική  εκμετάλλευση  του  «Πρώην 
εργοστασίου  Αιγαίο»   (Συνημ.  4β)  στην  περιοχή  λιμένος  Λαυρίου,  το  οποίο 
απαρτίζεται από: 
α. συγκρότημα κατοικιών στο οποίο εντάσσεται και ξενοδοχειακό συγκρότημα 
τεσσάρων αστέρων,
β. δύο συγκροτήματα με χώρους αναψυχής, ψυχαγωγίας και εμπορίου καθώς  
και κτήρια γραφείων-διοίκησης,
γ. εμπορικό κέντρο στο οποίο θα στεγαστούν μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις,
δ. μεγάλοι χώροι στάθμευσης.
Δεν υπάρχουν στοιχεία αξιολόγησης της εν λόγω επένδυσης.

• ΝΕΑ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ : η Ασπίς έχει 12 μετοχές της εν λόγω εταιρείας.

• ΑΣΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε: Βλ. κεφάλαιο ΙΕ.7
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Ε  .2.β        ΟΜΟΛΟΓΑ  

Ε.2.α        Ομόλογα Χαρτοφυλακίου Κλάδου   Ι Ζωής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Α.  Η αξία κτήσης του συνόλου των Ομολόγων σε ασφαλιστική τοποθέτηση του Κλάδου 
Ζωής  της  εταιρίας,  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  8  ανήρχετο  στο  ποσό  των 
16.485.411,40€.

Β.  Η αξία αποτίμησης των Ομολόγων αυτών στις 21.9.2009 ανήρχετο στο ποσό των 
11.714.545,67€.  Η πτώση της αξίας των οφείλεται στον μηδενισμό της  LEHMAN και 
στην γενικότερη πτώση των αξιών των Ομολόγων.
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Γ.  Η αξία αποτίμησης στις 31.12.2010 ανήλθε στο ποσό των 8.328.133,00€.  Η διαφορά 
των 3.386.412,67€ μεταξύ της αξίας των Ομολόγων στις 21.9.2009 και της αποτίμησης 
της 31.12.2010 προήλθε,

• από τον μηδενισμό των ομολόγων των εταιριών  ANGLOIRISH και  LANDSBANK, 
(ποσό  1.714.079,71€)  οι  οποίες  βρίσκονται  «υπό  καθεστώς  εγγραφής 
απαιτήσεων» σύμφωνα με τον Θεματοφύλακα Τ-ΒΑΝΚ.

• από την αδυναμία υπολογισμού της αξίας του Ομολόγου  ALITALIA,  το οποίο 
σύμφωνα με τον Θεματοφύλακα είναι στη διαδικασία αντικατάστασής του από 
Ομόλογο του Ιταλικού κράτους.

• από  τον  μηδενισμό  του  ομολόγου  της  ASPIS CAPITAL (ποσό  750.000€).   Το 
Ομόλογο  αυτό  ήταν  5ετούς  διάρκειας  ,  είχε  εκδοθεί  απο  την  εταιρία  ASPIS 
CAPITAL A.E.  συμφερόντων του κ. Π. Ψωμιάδη.  Το σώμα του ομολόγου δεν 
ανευρέθη  και  γίνονται  ενέργειες  για  την  εξεύρεσή  του.  Η  είσπραξη  του 
ομολόγου είναι αμφίβολη. 

• από υποχρεωτική εκ μέρους της Τραπέζης, σύμφωνα με ρητό συμβατικό όρο 
που τις παρείχε το σχετικό δικαίωμα,  πρόωρη λήξη, του Ομολόγου της PIRAEUS 
(ποσό  2.000.000€),  το  προϊόν  της  ρευστοποίησης  του  οποίου  τοποθετήθηκε 
στον  τραπεζικό  λογαριασμό  που  είναι  δεσμευμένος  στα  Μαθηματικά 
Αποθέματα του Κλάδου Ζωής.

• από  λήξη του  Ομολόγου  της  Τράπεζας  ΕΓΝΑΤΙΑ  τον  05/2010,  το  προϊόν  της 
ρευστοποίησης του οποίου κατετέθη σε δεσμευμένο λογαριασμό με αρ., 102-
03-0000898  που τηρεί η υπό εκκαθάριση εταιρία στην Aspis Bank

• από  εξαγορά  του  Ομολόγου  της  ATTICA Bank ,  το  προϊόν  του  οποίου 
χρησιμοποιήθηκε,  μετά  από  σχετική  έγκριση  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α  (Απόφαση 
166/4/03.12.09) για την πληρωμή έναντι των δεδουλευμένων των εργαζομένων, 
τα οποία αφορούσαν περίοδο μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
εταιρίας (δηλ. μέχρι την 21.9.2009). 

• από τις μεταβολές των αξιών των λοιπών ομολόγων.

Σημείωση: Ανακοινώθηκε στον Τύπο ότι η Citibank αποζημιώνει τους πελάτες της που 
επένδυσαν, μέσω της συγκεκριμένης Τράπεζας, σε Ομόλογα LEHMAN.   Διερευνήθηκε 
το  θέμα,  αλλά  αφορούσε  σε  ιδιώτες  που  είχαν  επενδύσει  σε  προϊόντα  της 
συγκεκριμένης  Τράπεζας  που  περιλάμβαναν  επενδυτικά  προϊόντα  της  Lehman 
Brothers.  H εταιρία είχε επενδύσει σε επιχειρηματικά ομόλογα μέσω διεθνούς οίκου. 
Το θέμα παρακολουθείται ως προς το ενδεχόμενο αποζημιώσεως.
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   Ε.2.γ   ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
ΠΙΝΑΚΑΣ 9

(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ)
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Ε.  2.γ.  i      Αμοιβαία Κεφάλαια Χαρτοφυλακίου Κλάδου Ι Ζωής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ε.  2.γ  ii      Αμοιβαία Κεφάλαια Χαρτοφυλακίου Κλάδου ΙΙΙ    Unit     Linked  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
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Τα σχόλια που ακολουθούν αφορούν αθροιστικά τους Πίνακες 10 και 11

Α. Η αξία κτήσης του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Χαρτοφυλακίου Ζωής και 
Unit Linked της εταιρίας ανήρχετο στο ποσό των 11.335.258,47€ 

Β.  Η αξία αποτίμησης  Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Κλάδου Ζωής και  Unit Linked στις 
21.9.2009 ανήρχετο σε 8.737.192,70€. 

Γ.  Η αξία αποτίμησης στις 31.12.2010 ανήλθε στο ποσό των 6.421.134,35€.  Η διαφορά 
των 4.914.124,13€ μεταξύ αρχικής αξίας κτήσης και  της  αποτίμησης της 31.12.2010 
προήλθε,

• από  την  εξαγορά  στις  15.12.2009  του  ΑΚ  ΑΑΑΒ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, μετά από σχετική έγκριση της Ε.Π.Ε.Ι.Α (απόφαση 166/03.12.2009) 
(Συνημ. 4). Το προϊόν της εξαγοράς ανήλθε σε  457.694,03€ και κατατέθηκε σε 
δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό της εκκαθάρισης. 

• από την μεγάλη μείωση της αξίας του ΑΚ  INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ποσό 663.137,21€),

• από την μεγάλη μείωση της αξίας του ΑΚ ΑΑΑΒ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ποσό 993.827,65€)

• από  την  μεγάλη  μείωση της  αξίας  του  ΑΚ  ΑΑΑΒ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ   ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6444 (ποσό 758.523,30€)

• και από την γενικότερη πτώση των αξιών.
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Ε.  2.γ.  iii  .                Αμοιβαία Κεφάλαια Χαρτοφυλακίου Κλάδου Λοιπών Ζημιών  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Η αξία κτήσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου Λοιπών Ζημιών ήταν 
35.186,15€ σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Η αξία αποτίμησης του Α/Κ στις 21.09.2009 ήταν 10.283,73€.

Ο μηδενισμός  της  αξίας  του  χαρτοφυλακίου   που εμφανίζεται  στην  αποτίμηση  της 
31.12.2010  προήλθε  από  την  εξαγορά  του  Α/Κ  στις  15.12.2009,   μετά  από  σχετική 
έγκριση  της  Ε.Π.Ε.Ι.Α  (απόφαση  166/03.12.2009).  Το  προϊόν  της  εξαγοράς  αξίας 
€9.513,20 κατατέθηκε σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό της εκκαθάρισης.

Επισυνάπτεται έγγραφο με ημερομηνία 11/01/2011 του θεματοφύλακα Τ-Βank (πρώην 
Aspis Bank)  όπου  εμφαίνονται  οι  αποτιμήσεις  μετοχών,  ομολόγων  και  αμοιβαίων 
κεφαλαίων με ημερομηνία 31.12.2010 (Συνημ. 3)
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ΣΤ.          Χρεώστες Ασφαλίστρων  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 30)

Το Χρεωστικό υπόλοιπο την 21.09.2009 ανέρχεται σε € 17.169.982,58
Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

30. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 21/09/2009   € 17.169.982,58

Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναλύεται: 

30.00 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Ζωής 11.551.245,39 ³
30.01 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Κεφαλαιοποίησης 11.544,47 ¹
30.04 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Ομαδικών 1.415.028,98 ³
30.05 Χρεώστες Ασφαλ.Unit Linked 3.534.848,71 ³
30.16 Χρεώστες Ασφαλ. Μεταφορών 0,00

30.17 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Πυρκαγιάς 803,37 ¹
30.18 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Λοιπών Ζημιών  -493,35 ¹
30.19 Χρεώστες Ασφαλ. Αστικής Ευθύνης -5.973,41 ¹
30.22 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Γεν. Αστικής Ευθύνης -995,25 ¹
30.26 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Νομικής Προστασίας 0,00

30.27 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Βοηθείας 664.392,64 ²
30.99 Χρεώστες Ασφαλ. Κλ. Υποκ/τα -418,97 ¹

17.169.982,58

Σχετικά σημειώνεται:
α)  Τα  παραπάνω  ποσά  παρακολουθούνται  κατά  ασφαλιστήρια  συμβόλαια.  Τα 
ασφάλιστρα που αφορούν Πράκτορες μεταφέρονται  συγκεντρωτικά στη χρέωση του 
οικείου λογαριασμού του Πράκτορα στον περιληπτικό  λογ/μο 57.00.0101.
Συνεπώς, εκτός λάθους,  εδώ παραμένουν απαιτήσεις  από  ασφαλιστήρια συμβόλαια 
που διαμεσολάβησαν συνεργάτες της εταιρείας.
β) Για τους ανωτέρω λογαριασμούς με την ένδειξη ¹, λόγω ποσού δεν έγινε έλεγχος.

γ) Όπως δηλώθηκε στην εκκαθάριση, η είσπραξη των ασφαλίστρων του λογαριασμού 
με την ένδειξη ² , (υπόλοιπο 21/09/2009 € 664.392,64) γινόταν από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΕΑΖ  και  στο  τέλος  της  κάθε  χρονιάς  γινόταν  απόδοση  των  εισπραχθέντων 
ασφαλίστρων από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. 
Στα βιβλία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και στο λογαριασμό με κωδ. 30.27.0501.000001 
“X.A. Κλ. Οδικής Βοηθείας”, εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο την 21/09/2009 ποσού  € 
633.031,79, που αφορά εισπράξεις ασφαλίστρων για λογαριασμό της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΕΓΑ. Συνεπώς το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού ποσού  € 664.392,64 ουσιαστικά 
αφορά απαιτήσεις από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, στην οποία όμως η εταιρεία έχει 
πολύ μεγάλη οφειλή. 
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δ)  Τα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  με  ένδειξη ³  συνολικού  ποσού  €  16.501.123,08 
αφορούν  απαιτήσεις  από  ασφάλιστρα  κλάδου ζωής.  Οι  απαιτήσεις  αυτές  αφορούν 
35.170 ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
Ο κλάδος ζωής κατά νόμον ευρίσκεται υπό το ιδιότυπο καθεστώς της εκκαθάρισης «εν 
λειτουργία».  Κατά συνέπεια όλα τα ασφαλιστήρια  συμβόλαια  είναι  σε  ισχύ.  Για τα 
ποσά αυτά των ανείσπρακτων απαιτήσεων από ασφάλιστρα δεν έχει επί του παρόντος 
αντικείμενο οιαδήποτε πρόβλεψη και ο υπολογισμός ως εισπρακτέας απαιτήσεως από 
την εταιρία, δεδομένου ότι η όποια εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την τυχόν ανάληψη του 
χαρτοφυλακίου  ζωής  από  ανάδοχη  ασφαλιστική  εταιρία,  ως  ο  νόμος  προβλέπει 
διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. 

ε) Για τα παραπάνω ασφαλιστήρια συμβόλαια, έχουν γίνει προκαταβολές μικροποσών, 
συνολικού ποσού € 145.383, που αφορούν 14.500 ασφαλιστήρια συμβόλαια, και είναι 
πιστωμένες  στο  λογαριασμό  53.90.0001.000001  “Προκαταβολές  Ασφαλίστρων  Κλ. 
Ζωής ”,
Επίσης από το σύστημα φαίνεται ότι ορισμένα υποκ/τα έχουν εισπράξει ασφάλιστρα 
συνολικού ποσού € 82.647,71, για τα οποία δεν έχουν ακόμη αποδώσει λογαριασμό.

στ)  Με βάση τις  ανωτέρω παραδοχές  εκτιμάται  ότι  το  ποσό που είναι  δυνατόν  να 
εισπραχθεί  από  την  εταιρία  εκ  της  οφειλής  που  περιγράφεται  στον  ανωτέρω 
λογαριασμό των ανείσπρακτων ασφαλίστρων εξ € 17.169.982,58 δεν θα υπερβεί το 
ποσό του €1.000.000 περίπου.  Αντίστοιχα μερικά ή ολικά θα μειωθεί η ασφαλιστική 
υποχρέωση έναντι των κατά περίπτωση συγκεκριμένων ασφαλισμένων.
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Ζ  .           ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 31)

Το υπόλοιπο του λογαριασμού την 21.09.2009 ανέρχεται σε € 7.577.501,94
Παρατίθεται κατωτέρω αναλυτικός πίνακας του πρωτοβάθμιου λογαριασμού.

31. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ        ΥΠΟΛΟΙΠΟ 21/09/2009   € 7.577.501,94
 
 

31.20.0000.000001  
Επιταγές Εισπρακτέες 
μεταχρονολογημένες 857.791,97

31.20.0000.000090
Επιταγές Εισπρακτέες υπό 
εκκαθάριση 33.976,43

31.22.0000.000001
Επιταγές σε Εγγύηση/Χορήγ. 
ATTIKHΣ 109.613,23

31.22.0004.000001 Επιταγές σε Εγγύηση/Χορήγ. ΑΣΠΙΣ 5.838.400,89

31.22.0005.000001
Επιταγές σε Εγγύηση/Χορήγ. 
EUROBANK 2.966,93

31.22.0006.000001
Επιταγές σε Εγγύηση/Χορήγ. 
MARFIN 35.000,00

31.23.0000.000001
Επιταγές σε Καθυστέρηση 
(σφραγισμένες) 31.681,23

31.24.0000.000001 Επιταγές σε Δικαστική Διεκδίκηση 668.070,56
31.98.0001.000001 Διακίνηση Επιταγών Εισπρακτέων 0,70
  7.577.501,94

Σχετικά σημειώνεται:
α) Μόνο  στον  λογαριασμό  31.20.0000.000001   «Επιταγές  εισπρακτέες 
μεταχρονολογημένες»  υπάρχει  αναλυτική  κατάσταση  (ληξιάριο)  των  επιταγών.  Οι  επιταγές 
αυτές δεν βρέθηκαν  στα γραφεία (ταμείο)  της  εταιρίας κατά την απογραφή που έγινε  στις 
28.09.2009.  Ανάλυση των επιταγών  και  σχετικά  σχόλια  παρατίθενται  στον  επισυναπτόμενο 
πίνακα (Συνημ. 5)

β) για  όλες  τις  άλλες  επιταγές  δεν  κατέστη  δυνατό  να  βρεθούν  αναλυτικές 
καταστάσεις (ληξιάρια) αυτών.
γ) από τα έγγραφα που ελήφθησαν από την τράπεζα Aspis Bank, κατόπιν σχετικών 
αιτήσεων  των  οργάνων  της  εκκαθάρισης,   προκύπτει  ότι  στο  χαρτοφυλάκιο  της 
Τράπεζας υπάρχουν 102 σφραγισμένες επιταγές, συνολικού ποσού €1.438.551,33 και 
10  μεταχρονολογημένες  επιταγές  συνολικού  ποσού  €  53.311,96  των  οποίων  η 
ημερομηνία πληρωμής ανάγεται σε μελλοντικό χρόνο. Επίσης προκύπτει ότι από την 
Τράπεζα  στο  χρονικό  διάστημα  από  22.09.2009  έως  02.10.2010  είχαν  εισπραχθεί 
επιταγές συνολικού ύψους € 3.101.000 περίπου. Για το ποσό € 3.101.0000 περίπου που 
έχει εισπραχθεί από την  Aspis Bank σε μείωση χορηγήσεων προς την  AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α,  μετά  όμως  από  την  ημερομηνία  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  της 
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εταιρίας. Υπό την προϋπόθεση ότι ορθώς η Τράπεζα εισέπραξε τις ανωτέρω επιταγές 
και μείωσε αντίστοιχα το σχετικό δάνειο, εκτιμάται ότι από τις εισπρακτέες επιταγές 
δεν αναμένεται να εισπραχθεί κάποιο αξιόλογο ποσό. 
δ) παρότι υπεβλήθη σχετικό αίτημα και σε άλλες Τράπεζες, μέχρι τώρα δεν έχει 
απαντηθεί, ώστε να γνωρίζουμε την τύχη των λοιπών επιταγών. 

Συμπέρασμα:
Ασφαλής εκτίμηση για το τυχόν ποσό που θα εισπραχθεί δεν είναι επί του παρόντος 
εφικτή και θα κριθεί κατά περίπτωση από: α) τη δυνατότητα της δικαστικής είσπραξής 
τους με αξιολόγηση του συνακόλουθου κόστους για την εταιρεία, β) την έκδοση των 
σχετικών  δικαστικών  αποφάσεων  εναντίον  των  κατά  περίπτωση  υπόχρεων,  της 
αδικοπραξίας  συμπεριλαμβανομένης,  γ)  της  κρίσης  για  τη  μη  νόμιμη  ή  αναίτια 
κυκλοφορία και είσπραξή τους και την ενδεχόμενη έγερση και ποινικών ευθυνών και δ) 
την  έρευνα  περί  της  υπάρξεως  ή  μη  ικανών  περιουσιακών  στοιχείων  για  την 
ικανοποίηση εκάστης οφειλής. Εκτιμάται ότι από το σύνολο της κατά άνω απαίτησης 
θα εισπραχθεί ποσοστό της τάξεως του 4,35%, ήτοι περίπου 330.000€.
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Η.           ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 32)

Ο  λογαριασμός  αυτός  διερευνάται  και  ελέγχεται  μαζί  με  τους  λογαριασμούς  50.00 
«Αντασφαλιστές» και 50.99 «Επίδικες απαιτήσεις αντασφαλιστών».
Εκτίμηση  για  το  αποτέλεσμα  τόσο  από  τον  έλεγχο  όσο  και  από  πιθανή  δικαστική 
διεκδίκηση δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση.

Θ.           ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 33)

Θ.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Λογαριασμοί Γενικού Λογ.Σχεδίου 33.13 
& 33.14)

Το  Ελληνικό  Δημόσιο  φέρεται  χρεωστικό  έναντι  της  Εταιρίας από  τους  ως  άνω 
λογαριασμούς, όσο και από τον λογαριασμό με Κ.Α 54.16 ύψους € 3.616.918,29.
Πρόκειται  για  παρακρατημένους  φόρους  τόσο  κατά  την  τρέχουσα,  όσο  και  σε 
προηγούμενες χρήσεις.
Το ως άνω ποσό θα αναζητηθεί με κάθε νόμιμη ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, ώστε να 
εισπραχθεί στο βαθμό που είναι επιδιώξιμο. 
Σημειώνεται βεβαίως ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία εμφανίζει κατά την 21.09.2009 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους άνω των 35.000.000€. 
Σε κάθε περίπτωση υφιστάμενης της ανταπαιτήσεως αυτής, εμφανίζεται εξαιρετικώς 
αμφίβολη η είσπραξη οιουδήποτε ποσού.
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Θ.2 ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (Λογαριασμός Γενικού Λογ. Σχεδίου 33.16)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους € 1.401.493,45
Πρόκειται  για  6  ενυπόθηκα  δάνεια.  Εκτιμάται  ότι  θα  εισπραχθεί  ποσό  €  800.000 
περίπου. Η σχετική Έκθεση της Εταιρείας  Baker Tilly Hellas S.A. «Λογιστική Εκτίμηση 
των  Λογαριασμών  των  Διαμεσολαβούντων  κατά  την  21.09.2009»  περιλαμβάνει 
λεπτομερή αναφορά των κονδυλίων. 

Θ.3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Λογαριασμός Γενικού Λογ. Σχεδίου 33.17)

Στις 21.09.2009 ο Λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο € 135.850,76

Θ.4  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Λογαριασμός 
Γεν. Λογ. Σχεδίου 33.22)

Το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  ύψους  €  129.348,18  αφορά  απαίτηση  από  την 
Σουηδική Aspis Liv Forsakrings AB. 

ASPIS LIV Forsakringsaktiebolag :  Πρόκειται για σουηδική ασφαλιστική εταιρεία στην 
οποία η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.  κατέχει 28.550 μετοχές,  ως καταδεικνύεται από το 
χαρτοφυλάκιο  της  ASPIS LIV Forsakringsaktiebolag.   Τονίζεται  όμως  ότι  οι 
συγκεκριμένες μετοχές δεν υφίστανται  στους λογαριασμούς της  εταιρίας,  αφού δεν 
έχει γίνει σχετική εγγραφή, με αποτέλεσμα να τηρείται επιφύλαξη και το ζήτημα να 
ερευνάται.   Σε  κάθε  περίπτωση  η  εταιρεία  αυτή  τέθηκε  υπό  εκκαθάριση  στις 
26.11.2009,  σε  συνέχεια  αποφάσεως  της  Σουηδικής  Εποπτικής  Αρχής,  (Συνημ.  6)  η 
οποία  έκρινε  ότι  η  εν  λόγω  εταιρία  δεν  πληρούσε  τις  προϋποθέσεις  διενέργειας 
ασφαλιστικών  ενεργειών.  Μεταξύ  των  προβλημάτων  που  εντόπισε  η  Σουηδική 
Εποπτική Αρχή ήταν η μεταφορά τον Απρίλιο 2009 ποσού 30.000.000€ σε λογαριασμό 
της  εταιρίας  στην  Credit Suisse,  ποσό  το  οποίο  αμέσως  μετά  μεταφέρθηκε  σε 
λογαριασμό της εταιρίας Hestiun.  Με το ποσό αυτό ως ενέχυρο, εκδόθηκε δάνειο υπέρ 
της Hestiun, και παρά την έγγραφη διαβεβαίωση της Credit Suisse ότι τα κεφάλαια θα 
επέστρεφαν  στους  λογαριασμούς  της  εταιρίας  στην  Σουηδία  το  αργότερο  μέχρι 
25.11.2009,  κάτι  τέτοιο  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  μέχρι  σήμερα.   Από  τους 
εκκαθαριστές της  Aspis Liv επιχειρείται  κάποιας μορφής συμβιβασμός με την  Credit 
Suisse.  Στην προσπάθεια διασφάλισης των συμφερόντων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 
οι  εκπρόσωποι  της  Εκκαθάρισης,  είναι  σε  επαφή με  τις  Ελβετικές  Αρχές  (οι  οποίες 
διερευνούν το θέμα) και με τους Σουηδούς Εκκαθαριστές. 
Σημείωση :      Υπάρχει ανταπαίτηση από την εταιρία Aspis Liv  (Συνημ.6α) για ποσό ύψους 
€980.000 νομίμως εντόκως από την ημερομηνία επίδοσης της αναγγελίας απαίτησης. 
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Στα βιβλία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α,  υπάρχει  ως παραστατικό σύμβαση παροχής 
συμβουλευτικών  υπηρεσιών  της  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ  προς  την  Aspis Liv με 
ημερομηνία  01/08/08  ύψους  €  1.000.000  ,  αντίστοιχο  τιμολόγιο  (Αρ.  Τιμ/γιου 
101/01.09.08)  και  φύλλο  συμψηφιστικών  εγγραφών  με  ημερομηνία  16/09/2008 
(Συνημ.7)

Θ.5 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 33.92)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους € 4.846.142,28
Πρόκειται για 107 μη ενυπόθηκα δάνεια. 
Ασφαλής εκτίμηση για το τυχόν ποσό που θα εισπραχθεί δεν είναι επί του παρόντος 
εφικτή και θα κριθεί κατά περίπτωση από: α) τη δυνατότητα της δικαστικής είσπραξής 
τους με αξιολόγηση του συνακόλουθου κόστους για την εταιρεία, β) την έκδοση των 
σχετικών  δικαστικών  αποφάσεων  εναντίον  των  κατά  περίπτωση  υπόχρεων,  της 
αδικοπραξίας συμπεριλαμβανομένης, και γ) την έρευνα περί της υπάρξεως ή μη ικανών 
περιουσιακών στοιχείων για την ικανοποίηση εκάστης οφειλής. Εκτιμάται ότι από το 
σύνολο της κατά άνω απαίτησης θα εισπραχθεί ποσό 970.000 € περίπου. Η σχετική 
Έκθεση της Εταιρείας Baker Tilly Hellas S.A. «Λογιστική Εκτίμηση των Λογαριασμών των 
Διαμεσολαβούντων  κατά  την  21.09.2009»  περιλαμβάνει  λεπτομερή  αναφορά  των 
κονδυλίων.

Θ.6 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 33.95)

Το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  την  21.09.2009  παρουσιάζει  χρεωστικό  υπόλοιπο 
€22.372.961

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

33.95  Ποσό σε €
33.95.0000.000001 ΑΣΠΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΙΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ 2.329,08
33.95.0000.000110 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 28.056,76
33.95.0000.000170 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 12.895,08
33.95.0000.000205 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 20.000,00
33.95.0000.000213 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60.496,05
33.95.0000.000232 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 4.815,03
33.95.0000.000239 ΣΠΑΝΑΚΗΣ 18.537,69
33.95.0000.000276 ASPIS HOLDING PUBLIC LTD 1.460.585,36
33.95.0000.000281 FAWSLEY HOLDINGS LTD 11.418.612,12
33.95.0000.000282 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.817.978,31
33.95.0000.000283 ΑΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.510.000,00
33.95.0000.000285 ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1.585.000,00
33.95.0000.000361 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 16.200,00
33.95.0000.000365 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.000,00
33.95.0000.000366 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 185.000,00
33.95.0000.000367 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 85.493,70
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33.95.0000.000500 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΒΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ 142.199,53
33.95.0003.000001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΛ ΖΩΗΣ 3.762,50
 ΣΥΝΟΛΟ 22.372.961,21

Το  ποσό  αυτό  αφορά  κυρίως  απαιτήσεις  από  πωλήσεις  μετοχών  από  την  ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.  Οι  απαιτήσεις  αυτές δημιουργήθηκαν στα έτη 2007 και  2008 και 
αφορούσαν  σε  πωλήσεις  μετοχών  των  ανωνύμων  εταιριών  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΑΖ, 
ADVANTAGE CAPITAL (πρώην ΑSPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED) και  LEDA 
INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD.

Η  Εκκαθάριση  θα  καταβάλλει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  και  θα  επιδιώξει  με  κάθε 
νόμιμο τρόπο  την  είσπραξη  όσο το  δυνατόν  μεγαλυτέρου ποσού προς  όφελος  των 
ασφαλισμένων.

Παρατηρήσεις:

ADVANTAGE CAPITAL (πρώην Aspis Holdings): Σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας το 
υπόλοιπο του λογαριασμού προς την Advantage Capital  στις 21.9.2009 ανέρχεται στο 
ποσό των € 1.460.585,36. Με την επιφύλαξη της ορθότητας των εγγραφών στις χρήσεις 
2007, 2008, και 2009 υπάρχει πληθώρα ταμειακών εγγράφων χωρίς αιτία (ταμειακή 
διευκόλυνση)  με  μεταφορά  χρημάτων  ύψους  €  22.650.114,11 με  αντίστοιχους 
συμψηφισμούς  από  διάφορες  πωλήσεις-μεταβιβάσεις  μετοχών  εκ  μέρους  της 
ADVANTAGE CAPITAL. Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός μετά από τους συμψηφισμούς 
παρουσιάζει το υπόλοιπο € 1.460.585,36

Επιπρόσθετα και προς αποφυγή παλιλλογιών εν σχέσει με τις διενεργηθείσες νομικές 
κινήσεις που αφορούν την εταιρία αυτή αναφερόμαστε και πάλι σε όσα ανωτέρω 
αναλυτικά εξετέθησαν στο οικείο κεφάλαιο των κινητών αξιών.

FAWSLEY HOLDINGS LTD  : Από  έρευνα  που  πραγματοποίησε  για  λογαριασμό  της 
εκκαθάρισης δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο (Συνημ.8α) , διαπιστώθηκε ότι πρόκειται 
για κυπριακή εταιρία  που εδρεύει  στην  Λεμεσό της  Κύπρου και  της  οποίας  κύριος 
μέτοχος  και  εκπρόσωπος  από  17/12/2007  είναι  ο  κ.  Δανιήλ  Ψωμιάδης.    Όπως 
προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών της 17/12/2007  (Συνημ 
8β) και το πρακτικό Δ.Σ υπ’ αριθμ. 914/17.12.2007 (Συνημ. 8γ) της εταιρίας,  η ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή 1.146.447  κοινές 
ονομαστικές  μετοχές  μετά  ψήφου  της  εταιρείας  «ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Α.Ζ»  έναντι 
ποσού 11.418.612,12. Σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω συμφωνητικού, το τίμημα 
έπρεπε να καταβληθεί σε μετρητά σε δυο έτη από την υπογραφή του. Το τίμημα δεν 
έχει αποπληρωθεί και δεν βρέθηκε πληρωμή φόρου μεταβίβασης μετοχών. Εκτιμάται 
ότι , η εν λόγω εγγραφή είχε σαν αποτέλεσμα να «δημιουργηθούν» έσοδα χρήσεως 

55/93



2007 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ύψους 7.027.720,11€ (βελτίωση Ιδίων Κεφαλαίων) 

Νομικές Ενέργειες:  Η προσπάθεια δικαστικής πλέον επιδίωξης της είσπραξης της 
απαίτησης αυτής έχει ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία ΚΙΝΑΝΗΣ της Κύπρου.  Η εν 
λόγω  δικηγορική  εταιρεία  πραγματοποιεί  σχετική  έρευνα  και  μέχρι  στιγμής 
πληροφορεί ότι βασικός μέτοχος της εταιρείας FAWSLEY HOLDINGS LTD, σύμφωνα με 
έγγραφο του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου είναι ο Δανιήλ Ψωμιάδης.  Η εκκαθάριση 
σχηματίζει πλήρη φάκελο για την διεκδίκησης του οφειλόμενου ποσού.

Απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΔΗΣ:   Σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας παρουσιάζεται 
χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 3.510.000€.  Το ποσό αυτό αφορά Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
της 30.11.2007 μεταξύ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και του κ.Β.Αυδή και αφορά την 
μεταβίβαση 5.400.000 μετοχών της εταιρίας LEDA INVESTMENTS χωρίς να καταβληθεί 
το συμβατικό τίμημα μέχρι σήμερα.

Νομικές ενέργειες: Κατά του Βασιλείου Αυδή έχει κατατεθεί η από 6.9.2010 και με  αρ. 
καταθ. δικογράφου 157635/9331/2010 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ημερομηνία δικασίμου την 28/3/2012 (ΣΤ3/9) ως και η 
από 8.9.2010 συναφής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει αναβληθεί για τις 
17/5/2011, με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του  καθ’ού  μέχρι  του  ποσού των  4.500.000€.  Το  αίτημα περί  έκδοσης  προσωρινής 
διαταγής  για τη  μη μεταβολή της  περιουσιακής  του  κατάστασης  έχει  γίνει  μερικώς 
δεκτό, με την από 1.12.2010 προσωρινή διάταξη του Προέδρου Υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ:  Σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας παρουσιάζεται 
χρεωστικό  υπόλοιπο  ύψους  3.817.978,31€.   Το  ποσό  αυτό  αφορά  Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό της 30.11.2007 μεταξύ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και του κ. Χ.Τσιρίκου 
και αφορά την μεταβίβαση 6.600.000 μετοχών της εταιρίας LEDA INVESTMENTS χωρίς 
να καταβληθεί το συμβατικό τίμημα μέχρι σήμερα.

Νομικές Ενέργειες: Κατά του Χρήστου Τσιρίκου έχει κατατεθεί  η από 6.9.2010 με αρ. 
κατ.  δικογράφου  157630/9329/2010  τακτική  αγωγή  ενώπιον  του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου  Αθηνών με  ημερομηνία  δικασίμου την  28/3/2012(ΣΤ3/10)  και  αίτηση 
ασφαλιστικών  μέτρων  με  ημερομηνία  συζήτησης  την  15/4/2011  για  συντηρητική 
κατάσχεση  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  του  καθ’ού  μέχρι  του  ποσού  των 
4.290.000€.  Η  αίτηση  έκδοσης  της  προσωρινής  διαταγής  περί  μη  μεταβολής  της 
περιουσιακής του κατάστασης απερρίφθη διότι ο καθ’ ού προσκόμισε έγγραφο εκ του 
οποίου προέκυπτε ότι η ως άνω οφειλή έχει εκχωρηθεί από τον Χρήστο Τσιρίκο στην 
εταιρεία Aspis Holdings (νυν Advantage Capital Holdings).

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ:  Η νομική εκπροσώπηση για την δικαστική επιδίωξη της είσπραξης 
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της απαίτησης της εταιρίας ποσού 1.585.000€ κατά του  Σπύρου Σπύρου  έχει ανατεθεί 
στην  δικηγορική  εταιρεία  ΚΙΝΑΝΗΣ  στην  Κύπρο  η  οποία  συνεργάζεται  άμεσα  και 
καθημερινά  με  τους  δικηγόρους  της  Εκκαθάρισης.  Το  ποσό  αυτό  αφορά  ιδιωτικό 
συμφωνητικό  αγοράς  της  29  Δεκεμβρίου  2008  και  αφορά  μεταβίβαση  3.170.000 
μετοχών της εταιρείας ASPIS HOLDINGS χωρίς να έχει καταβληθεί το συνολικό τίμημα 
μέχρι σήμερα. 

Θ.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Σ.Α.Π (Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου Κ.Α 33.96)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους € 53.420,99

Το ποσό αυτό προέκυψε από Φιλικό Διακανονισμό Ζημιών αυτοκινήτων μέσω Σ.Α.Π και 
το τελικό υπόλοιπο θα προκύψει μετά από τελικό έλεγχο και συμφωνία με το Σ.Α.Π.

Θ.8 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ (Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 33.99)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους € 4.780.992,72

Πρόκειται για 

α) 166  Δάνεια  προς  διαμεσολαβούντες  συνολικού  ποσού  €2.227.813,33  για  τα 
οποία επιδιώκεται η δικαστική είσπραξή τους. Η σχετική Έκθεση της Εταιρείας  Baker 
Tilly Hellas S.A. «Λογιστική Εκτίμηση των Λογαριασμών των Διαμεσολαβούντων κατά 
την 21.09.2009» περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά των κονδυλίων.

β) απαιτήσεις  ποσού  €2.163.850,51  από  394  διαμεσολαβούντες  οι  οποίες 
διεκδικούνται δικαστικώς.

γ) απαιτήσεις από τρίτους συνολικού ποσού € 389.328,88. 

Η δικαστική επιδίωξη εισπράξεως των ανωτέρω απαιτήσεων, που θα είναι χρονοβόρα, 
εκτιμούμε , με πολλές επιφυλάξεις, ότι θα είναι περίπου το 15% αυτών δηλ. € 700.000 
περίπου.

Ι.            ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ  
(Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 35.01)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους € 25.014,84.

Πρόκειται  για ποσά που είχαν δοθεί  σε συνεργάτες της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Γ.Α επί αποδόσει 
λογαριασμού. (υποβολή δικαιολογητικών εκτός έδρας, πληρωμή δαπανών της εταιρίας 
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κλπ). Εκτιμάται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν θα επανεισπραχθεί.

Ι.Α  .1      ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)  
(Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 36.03, 36.05)

Στις 21.09.2009 ο λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €9.371.686,34.

Πρόκειται  για προμήθειες  που αφορούν  ασφάλιστρα επομένων χρήσεων.  Τα  έξοδα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφαλιστικής τοποθέτησης, επειδή για τα 
αντίστοιχα ασφάλιστρα, έχει υπολογιστεί απόθεμα.  Την επόμενη χρήση τα ποσά του 
λογαριασμού αυτού επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της. Κατά συνέπεια, πρόκειται για 
δαπάνες και όχι περιουσιακό στοιχείο (απαίτηση)

Ι.Α.2      ΖΗΜΙΑ Ν. 2874/2000 ΑΡΘΡ. 37  
(Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 36.10)
Πρόκειται για Ζημία από Υποτίμηση Συμμετοχών και χρεογράφων που προέκυψε σε 
προηγούμενη  χρήση  και  σε  εφαρμογή  του  ανωτέρω  νόμου δεν  επιβάρυνε  τα 
αποτελέσματα και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό αυτό. Κατά συνέπεια το υπόλοιπο 
της  21.09.2009  ποσού  €37.435.771,69  δεν  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  αλλά 
δαπάνη. 

Ι.Α.3.     ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ   
(Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 36.11)

Πρόκειται  για  δεδουλευμένους  τόκους  ομολόγων  κατά  την  21.09.09 ύψους 
€100.720,67.   Θα  επιδιωχθεί  κατά  περίπτωση  και  εκτιμάται  ότι  θα  επιτευχθεί  η 
είσπραξη ποσοστού γύρω στο 70%

Ι.Β          ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
(Λογαριασμός Γεν. Λογ. Σχεδίου 38)

Πρόκειται για Ταμείο και Καταθέσεις όψεως. 
Από τις Τράπεζες μας βεβαιώθηκαν καταθέσεις συνολικού ποσού 13.908.940€ και στο 
Ταμείο κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν μετρητά € 337,16.
Δεν  λάβαμε  απαντήσεις/βεβαιώσεις  από  τις  Τράπεζες  για  λογιστικά  υπόλοιπα  με 
ημερομηνία 21.09.2009 καταθέσεων όψεως ποσού € 173.566
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Εκτιμάται ότι το πραγματικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων θα είναι €14.000.000 
περίπου.

Το αρνητικό λογιστικό υπόλοιπο της 21.09.09 ποσού € 14.414.322,55 που εμφανίζουν 
οι καταθέσεις όψεως στον λογαριασμό 38.03 οφείλεται στο ότι  επιταγές πληρωτέες 
ακάλυπτες  που  είχε  παραδώσει  η  εταιρία  σε  τρίτους,  πιστώθηκαν  σε  λογαριασμό 
καταθέσεως όψεως αντί να πιστωθούν σε σχετικό λογαριασμό του παθητικού

Παρατηρήσεις επί των Χρηματικών διαθεσίμων

Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο

1. Την 21.9.2009 – ημερομηνία ανάκλησης της αδείας της εταιρίας – τα χρηματικά διαθέσιμα 
που είναι δεσμευμένα υπέρ του Κλάδου Ζωής (εκτός UL)  ήταν 6.650.000 €. Τα ποσά αυτά ήταν 
κατατεθειμένα στις κάτωθι τράπεζες

ASPIS BANK   5.637.880,53 € 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     394.443,55 € 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ          157.287,84 € 
DRESNDER BANK 237.910,48€
ALPHA BANK 219.171,83€

  6.646.694,23 € 

Σημείωση: Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την Φόρμα Αναφοράς που έχει υποβληθεί στην ΕΠΕΙΑ 
αλλά και από το Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης. 

Τα  ρευστά  διαθέσιμα  στις  14/04/2010  κατατεθημένα  σε  διάφορους  λογαριασμούς  ήταν 
8.562.440,76€. 

Στην  Aspis Bank,  ξεκίνησε  η  επένδυση  των  χρημάτων  σε  προθεσμιακή  κατάθεση  από  τις 
16.4.2010 σε ημερήσια βάση αρχικά, και στη συνέχεια σε μηνιαία, με επιτόκιο 4,25%. Επίσης, 
μετά από αίτημα του επόπτη εκκαθάρισης και επόπτη χαρτοφυλακίου Ζωής, η ΕΠ.Ε.Ι.Α έδωσε 
έγκριση  στις  14-4-2010  για  την  μεταφορά  κεφαλαίων  συνολικού  ποσού  1.700.000  €  στον 
λογαριασμό 101 03 0000898 της  Aspis Bank από διάφορες τράπεζες με σκοπό την καλύτερη 
απόδοση των καταθέσεων.

2. Την 31.12.2010 τα χρηματικά διαθέσιμα που προορίζονται για την κάλυψη Χαρτοφυλακίου 
Ζωής  ανήλθαν στο ποσό των  4.860.000 €.  Το ποσό αυτό παραμένει  δεσμευμένο  υπέρ του 
Κλάδου Ζωής στην Aspis Bank. 
Η μεταβολή οφείλεται αφενός στην αποδέσμευση ποσών για την πληρωμή των αποζημιώσεων 
των υπαλλήλων ποσού 4.374.069,34€  και των εξόδων εκκαθάρισης ποσού 3.405.150,18 και 
αφετέρου στην  

• Υποχρεωτική Λήξη Ομολόγου Πειραιώς Ονομ. Αξίας 2.000.000,00€ /16-12-09
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• Λήξη Ομολόγου Εγνατίας Ονομ. Αξίας 200.000,00€ /4-5-10 

• Δημόσια  πρόταση  εξαγοράς  μετοχών  Μπενρουμπή  αξίας  1.536.128,21€  /1-4-10 
(Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α 178/24.03.2010)

• Δημόσια  πρόταση  εξαγοράς  μετοχών  Informer αξίας  197.569,94€  /3-8-10 
(Ενημερωτική επιστολή της Aspis Bank 05/08/2010) (Συνημ.9)

• Πώληση Ομολόγου Bank of Attica αξίας 273.051,03€ (Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α 166/03.12.09)

• Πώληση  Α/Κ  Επιλεγμένων  μτχ  εσωτερικού  αξίας  457.694,03€  (Απόφαση  ΕΠ.Ε.Ι.Α 
166/03.12.09)

Unit     Linked  

Τράπεζα Λογαριασμός 21/9/2009 31/12/2010 Χαρτοφυλάκιο

ASPIS BANK
102-03-
0001281 89.786,82 136.468,47

ASPIS BOND - UL

ASPIS BANK
102-03-
0003760 1.118.367,00 1.144.031,37

ASPIS ΑΚΙΝΗΤΩΝ - UL

ASPIS BANK
102-03-
0003772 2.245.938,48 2.297.475,15

ASPIS ΧΡΥΣΟΣ - UL

ASPIS BANK
102-03-
0003784 3.166.773,26 3.311.802,17

ASPIS ΕΝΕΡΓΕΙΑ - UL

6.620.865,56 6.889.777,16

1. Την 21.9.2009 – ημερομηνία ανάκλησης της αδείας της εταιρίας – τα χρηματικά διαθέσιμα 
που  είναι  δεσμευμένα  υπέρ  των  Unit Linked ήταν  6.620.856,56€.  Τα  ποσά  αυτά  είναι 
κατατεθειμένα σε επενδυτικούς λογαριασμούς της Aspis Bank για λογαριασμό ασφαλιστηρίων 
προγραμμάτων της εταιρείας.
Η επένδυση των χρημάτων σε προθεσμιακή κατάθεση ξεκίνησε στις 16.4.2010 σε ημερήσια 
βάση αρχικά και στη συνέχεια σε μηνιαία με επιτόκιο 4,25%.

2.  Την  31.12.2010  τα  χρηματικά  διαθέσιμα  των  Unit linked ανήλθαν  στο  ποσό  των 
6.889.779,16€. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των τόκων.

Ι  Γ            ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 50.00, και 50.99)

Το  λογιστικό  υπόλοιπο  των  λογαριασμών  την  21.09.09  ανέρχεται  στο  ποσό  των  € 
1.044.986,37
Για τους  λογαριασμούς αυτούς  αναφερθήκαμε στο  σημείο Η (Λογαριασμός  Γενικού 
Λογ. Σχεδίου με Κ.Α 32 «Αντασφαλιζόμενοι».
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ΙΔ           ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 52)

Ο λογαριασμός παρουσιάζει την 21.09.09 χρεωστικό υπόλοιπο ποσού  €792.500,55. 
Πρόκειται  για  πληθώρα  μικροποσών  που  αφορούν  σε  χρεωστικά  υπόλοιπα 
συνεργατών της εταιρίας. Εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά σχεδόν εξ’ ολοκλήρου δεν θα 
εισπραχθούν.  
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Ι  Ε.1        ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 53.00)

Το οφειλόμενο από το προσωπικό ποσά παρακρατήθηκαν ή θα παρακρατηθουν από 
την αποζημίωση λόγω  καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους.  Το υπόλοιπο της 
31.12.2010 ποσού €13.500 αφορά απαίτηση από Διευθυντή της Εταιρίας, ο οποίος δεν 
είχε εισπράξει αποζημίωση λόγω απόλυσης.

Ι  Ε.2        ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 53.08)

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι € 
309.789,04

53.08 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  ΠΟΣΟ
   
53 08 0000 000562 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (PROMEDICA)IAΤΡ 116,66 
53 08 0000 002342 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 56,00 
53 08 0000 004109 ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           (ΙΑΤΡΟΣ) 216,00 
53 08 0000 004339 ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ) 30,00 
53 08 0000 004377 ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             (ΙΑΤΡΟΣ) 392,70 
53 08 0000 004383 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0,01 
53 08 0000 005523 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΠΑΛΜΥΡΑ       ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 3.145,20 
53 08 0000 005956 ΧΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ            ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 8.615,61 
53 08 0000 007032 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ             (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 47.247,56 
53 08 0000 007142 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 795,34 
53 08 0000 007941 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗΣ          ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 127.359,80 
53 08 0000 008088 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.269,50 
53 08 0000 008155 ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 396,48 
53 08 0000 009278 JOHN ANTHONY O' SHEA & ΣΙΑ ΕΕ 1.596,17 
53 08 0000 009410 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 14,00 
53 08 0000 009417 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8.551,79 
53 08 0000 009516 ΝΤΟΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 297,00 
53 08 0000 009541 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50,88 
53 08 0000 009729 ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 500,00 
53 08 0000 009830 ΤΕΡΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 26,14 
53 08 0000 009934 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20,00 
53 08 0000 010105 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 464,00 
53 08 0000 010558 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ           ( ΔΗΜ/ΦΟΣ) 3.712,50 
53 08 0000 010667 ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΚΙΟΛΕΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 314,14 
53 08 0000 010672 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0,02 
53 08 0000 010927 ΝΤΟΝΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 916,80 
53 08 0000 011935 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ            (ΙΑΤΡΟΣ) 656,00 
53 08 0009 000002 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 382,49 
53 08 0009 000017 ΛΗΤΩ ΓΥΝΑΙΚ.ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 650,25 
53 08 0009 000075 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ 243,02 
53 08 0009 000102 PROHEALTH MEDICAL HOLDINGS SA 47.981,19 
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53 08 0009 010381 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  Α.Ε. 48.904,25 
53 08 0009 013391 EUROSOS ASSISTANCE SA (ΠΡΑΓΜ/ΜΩΝ) 1.007,51 
53 08 0009 013425 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3.860,03 
 ΣΥΝΟΛΟ 309.789,04 

Ο  λογαριασμός  αυτός  αφορά  σε  δικηγόρους,  ιατρούς,  πραγματογνώμονες  και 
νοσηλευτικά  ιδρύματα.  Εκτιμάται  ότι  πρόκειται  για  δαπάνες,  τα  παραστατικά  των 
οποίων δεν έχουν παραδοθεί  στην εταιρία ή δεν έχουν λογιστικοποιηθεί.

Ι  Ε.3        ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με Κ.Α. 53.19)

Ο λογαριασμός παρουσιάζει στις 21.09.09 χρεωστικό υπόλοιπο € 379.066,71
Πρόκειται  για  χορηγήσεις  από  3  τράπεζες  με  εγγύηση  επιταγών.  Οι  τράπεζες,  σε 
σχετική  επιστολή  της  εκκαθάρισης,  δεν  επιβεβαίωσαν  εισέτι  το  ως  άνω  ποσό. 
Πιθανολογείται ότι η ως άνω απαίτηση δεν ανταποκρίνεται σε περιουσιακή αξία.  

Ι  Ε.4        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 53.20)

Στον πίνακα που ακολουθεί  αναφέρονται  τα χρεωστικά υπόλοιπα συνολικού ποσού 
6.734.564,11

53.20 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΠΟΣΟ €
   
53 20 0000 000016 ASPIS 102-03-0000014 2.952.252,09 
53 20 0000 010212 ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε 44.386,83 
53 20 0000 010215 ΑΛΦΑ ΘΗΤΑ ΜΙ Α.Ε. 10.000,00 
53 20 0000 010444 ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΕΓΑ) 428.289,52 
53 20 0000 010446 ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4.782,57 
53 20 0000 010447 ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 89 Π.ΦΑΛΗΡΟ 4.767,78 
53 20 0000 010453 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ 46.000,00 
53 20 0000 010521 ΓΚΙΝΗΣ ΑΕ (ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΤΑΞΙΔ.ΑΣΦΑΛ.) 639.204,48 
53 20 0000 010541 ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67.850,00 
53 20 0000 010604 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 12.000,00 
53 20 0000 010642 ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 75.000,00 
53 20 0000 010771 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΥΣΗ &ΣΙΑ 25.500,00 
53 20 0000 010841 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ 0,96 
53 20 0000 010870 ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΕΠΕ 45,93 
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53 20 0000 010894 ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.000,00 
53 20 0000 010949 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠ.ΠΕΛΑΤΩΝ 3.608,88 
53 20 0000 010955 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ 9.166,88 
53 20 0000 010960 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛ.ΣΠΟΥΔΩΝ 7.043,41 
53 20 0000 010968 ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 952,00 
53 20 0000 010970 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1.590,07 
53 20 0000 010971 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1.739,89 
53 20 0000 010973 ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 130,00 
53 20 0000 010978 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡ.ΚΟΙΝ.ΕΥΘ. 1.050,00 
53 20 0000 011049 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ 600,00 
53 20 0000 011188 ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΛΑ 7.000,00 
53 20 0000 011202 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 13,90 
53 20 0000 011203 ΚΕΑ/ΕΕΕΚΕ 8.300,00 
53 20 0000 011204 ΚΕΑ/ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 6.400,00 
53 20 0000 011214 ΙΔΡΥΜΑ Ν.ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ 1.150,00 
53 20 0000 011235 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 768,00 
53 20 0000 011313 ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΕ 14.175,00 
53 20 0000 011372 ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 270,00 
53 20 0000 011474 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜ.(RADIO STAR ) 552,42 
53 20 0000 011571 ΛΥΡΟΥ ΟΛΓΑ 10.000,00 
53 20 0000 011851 ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. 79,40 
53 20 0000 012000 Ο.Α.Ε.Δ 12.399,00 
53 20 0000 012149 ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΔ.ΑΣΦΑΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Π.Σ.Α.Σ 2.600,00 
53 20 0000 012157 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ &ΣΙΑ ΟΕ 160,65 
53 20 0000 012187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Τ.Ε.Ε 131,82 
53 20 0000 012192 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Λ.&ΣΙΑ (ΔΙΚ.&ΝΟΜ.ΣΥΜΒ) 87.833,08 
53 20 0000 012335 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 100.000,00 
53 20 0000 012437 ΣΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.300,00 
53 20 0000 012459 ΣΕΜΑ 8.340,00 
53 20 0000 012473 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25.088,04 
53 20 0000 012753 ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ Δ. & ΣΑΒΒΑΣ Ι. Ο.Ε. 15.874,60 
53 20 0000 012971 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 585,48 
53 20 0000 013142 BESTEND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2.975,00 
53 20 0000 013221 CLERIDES CHARALAMBIDES&ASSOCIAT.LTD 3.220,00 
53 20 0000 013350 DINERS CLUB 9.410,63 
53 20 0000 013355 DIVANI PALACE ACROPOLIS 450,00 
53 20 0000 013366 E-CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (ΤΣΟΓΗΣ Ε 7.002,37 
53 20 0000 013377 ERNST & YOUNG 119,00 
53 20 0000 013380 ESPERIA PALACE HOTEL 90,00 
53 20 0000 013441 HANDELSZEITUNG 0,01 
53 20 0000 013529 KPMG BULGARIA OOD 25.200,00 
53 20 0000 013531 KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ 1.460,00 
53 20 0000 013671 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 35.700,00 
53 20 0000 013702 NEXUS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD 2.895,35 
53 20 0000 013704 NATIONAL COMMUNICATION 0,60 
53 20 0000 013884 PRIMUS BUSINESS& IT TRAINING 800,00 
53 20 0000 013886 PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E  (PWC) 1.267,50 
53 20 0000 014106 TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ 0,10 
53 20 0000 014150 TRANSAMERICA EΠΕ 8.083,69 
53 20 0000 014168 UNIGLOBAL RESEARCH 1.341,00 
53 20 0000 014489 YES A.E. 18.231,63 
53 20 0000 014516 FORUM ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 250,00 
53 20 0000 014542 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ Σ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 20.000,00 
53 20 0000 014600 ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 50.410,74 
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53 20 0000 014605 ΜΑΚΡΗΣ Α. Α.Ε. 1.477,12 
53 20 0000 014613 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 420,00 
53 20 0000 014626 ΒΑΓΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ 1.216.873,44 
53 20 0000 014641 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ Γ. ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡ 35.700,00 
53 20 0000 014648 ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. 20.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 6.104.360,86 

Σχετικά σημειώνεται :
(α) Ο  λογαριασμός  53  20  0000  000016  με  την  ονομασία  ASPIS  102-03-0000014 
παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο € 2.952.252,09. Το εν λόγω ποσό προέκυψε κυρίως 
από μεταφορά ποσού €2.990.129,26 από τον λογαριασμό 15.09.00.11.0000.38 (Εθν. 
Αντιστάσεως 33, Θες/νικη) εγγραφή 7371/7.05.2009.
Στον  λογαριασμό  αυτό  αναγράφεται  ως  αιτιολογία  «εκκρεμείς  εγγραφές  ως 
κατάσταση».  Δεν  βρέθηκαν  τα  παραστατικά  της  εγγραφής  για  να  διαπιστωθεί  η 
αιτιολογία  αυτής  της  μεταφοράς.  Ο  τίτλος  του  λογαριασμού  διαπιστούται  ότι  δεν 
ανταποκρίνεται και σε κάθε περίπτωση δεν αντιστοιχεί με το περιεχόμενο αυτού. 
Ερευνάται  αν το ποσό αυτό αποτελεί καταβολή χρημάτων έναντι εργασιών που δεν 
πραγματοποιήθηκαν  ή  έναντι  εργασιών  για  τις  οποίες  δεν  εκδόθηκαν  τα  νόμιμα 
παραστατικά
(β)  Ο  λογαριασμός  53  20  0000  014626  αναφέρεται  σε  καταβολές  χρημάτων  και 
επιταγών συνολικού ποσού € 1.216.873,44. 

Παρατήρηση:

WAGKON ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕ: Δυνάμει  του  από  30.07.2008.  Ιδιωτικού  
Συμφωνητικού (εργολαβικό) συναφθέντος μεταξύ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α & 
WAGKON Tεχνική Εταιρία Ε.Π.Ε, είχε ανατεθεί στην εταιρία «WAGKON Τεχνική 
Εταιρία ΕΠΕ” η εργολαβία του έργου της κατασκευής πολυώροφου κτιρίου επί 
της οδού Μαυρομιχάλη 10 αντί του ποσού των 3.000.000€. (Συνημ.10) Η εν  
λόγω εταιρία έχει εισπράξει σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας το 
ποσό  των  1.216.873,44  € χωρίς  καμιά  πιστοποίηση  προόδου  εργασιών.  Η  
προσπάθεια  εντοπισμού  των  υπευθύνων  της  εταιρίας  έχει  καταστεί  μέχρι  
στιγμής άκαρπη.

(γ)  Το  υπόλοιπο  €  1.935.235,33  αφορά  κυρίως  σε  ποσά  που  καταβλήθηκαν  και 
αφορούν  δαπάνες  για  τις  οποίες  δεν  έχουν  εκδοθεί  τα  νόμιμα  παραστατικά. 
Διερευνάται αν τα ποσά αυτά απεικονίζουν την πραγματικότητα ή έχουν καταβληθεί 
χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές συναλλαγές. Εκτιμάται ότι το εισπρακτέο 
ποσό ενδέχεται να ανέλθει σε € 1.000.000 περίπου. 

ΙΕ.5        ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 53.90)
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α) Προκαταβολές Aspis Bond

Ο  λογαριασμός  αυτός  την  21.09.09  παρουσιάζει  χρεωστικό  υπόλοιπο  ύψους  € 
8.622.560,75

Σχεδόν ολόκληρο το ως άνω αναφερόμενο ποσό αφορά προκαταβολές κλάδου Ζωής 
και  εσφαλμένα  χρεώθηκε  στον  λογαριασμό  αυτό,  ενώ  έπρεπε  να  χρεωθεί  στους 
οικείους  λογαριασμούς  του  κλάδου  ζωής  και  να  συμψηφιστεί  με  τα  πιστωτικά 
υπόλοιπα  που  εμφανίζουν  οι  λογαριασμοί  αυτοί.  Συνεπώς  το  ποσό  αυτό,  σχεδόν 
εξ’ολοκλήρου,  δεν  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο-απαίτηση.  Διερευνάται  η  ορθή 
τακτοποίησή του. 

β) Λοιπές Προκαταβολές

Ο  λογαριασμός  αυτός  την  21.09.09  παρουσιάζει  χρεωστικό  υπόλοιπο  ύψους  € 
19.554,38

ΙΕ.6        ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 53.91)

Ο λογαριασμός την 21.09.09 παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €2.247.680,76

Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για να συμφωνούνται τα λογιστικά υπόλοιπα 
των καταθέσεων όψεως με τα αντίστοιχα υπόλοιπα που βεβαιώνουν οι Τράπεζες. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα λογιστικά υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως, πιστώθηκαν 
(μειώθηκαν) και χρεώθηκε ο παρών λογαριασμός, προκειμένου να συμφωνήσουν τα 
βιβλία  της  εταιρίας  με  τα  βιβλία  των  Τραπεζών.  Παρατηρείται  ότι  τα  βιβλία  της 
εταιρίας  εμφανίζουν  καταθέσεις  υψηλότερες  από αυτές  των  Τραπεζών.  Το  ως  άνω 
αναφερόμενο  ποσό δεν απεικονίζει περιουσιακή αξία άρα απαίτηση, δεδομένου ότι 
από την εταιρία δεν γινόταν παρακολούθηση-διερεύνηση και τακτοποίηση των εν λόγω 
διαφορών.

ΙΕ.7        ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με Κ.Α. 53.93)

Ο λογαριασμός παρουσιάζει την 21.09.09 χρεωστικό υπόλοιπο ποσού € 34.069.060,49

Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού παρουσιάζεται  στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

66/93



53.93  Ποσό σε €
53.93.0000.010203 ΑΣΠΙΣ KAΡΝΤ ΕΠΕ 5.641,25
53.93.0000.010204 ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΕ 16.947,82
53.93.0000.010209 ΑΣΠΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 9.925,99
53.93.0000.010211 ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΕ 9.686.375,12
53.93.0000.010212 ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 7.945.708,49
53.93.0000.010888 ΔΩΡΟΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.372.849,65
53.93.0000.011463 ΚΥΒΕΛΗ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΕ 44.068,19
53.93.0000.011811 ΜΠΡΑΙΤ ΑΕ 12.517.709,73
53.93.0000.012265 ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ ΑΕ 152.954,54
53.93.0000.012278 ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΕ 530.283,23
53.93.0000.012285 ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕ 7.883,50
53.93.0000.012295 ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 213.783,21
53.93.0000.013000 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 564.929,77

 ΣΥΝΟΛΟ 34.069.060,49

Σχεδόν όλα τα ποσά αποτελούν ταμειακές διευκολύνσεις,  οι οποίες έγιναν χωρίς να 
αντιστοιχούν σε συναλλαγές και χωρίς αιτιολόγηση. 

Παρατηρήσεις :

ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:   Το Καταστατικό της εταιρείας 
δημοσιεύθηκε  στο   ΦΕΚ  11093/17.10.2003.  (Συνημ.11α)  Σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ 
1645/21.3.2008  (Συνημ. 11 β) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 
τους:  Παύλος  Ψωμιάδης,  Μαρία  Ψωμιάδη,  Κωνσταντίνος  Λουλουδάκης.   Η 
δραστηριότητα της εταιρίας αυτής σύμφωνα το ως άνω ΦΕΚ, είναι α) η συμμετοχή της 
εταιρείας  στο  κεφάλαιο  εταιριών,  εισηγμένων  ή  όχι  στο  χρηματιστήριο,  του 
χρηματοοικονομικού,  εμπορικού  και  βιομηχανικού  τομέα,  β)  η  συμμετοχή  της 
εταιρείας σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε 
νομική μορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για 
την παροχή υπηρεσιών και γ) η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρών στο κεφάλαιο των 
οποίων συμμετέχει. Σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. το 
χρεωστικό  υπόλοιπο της  εταιρίας  ΑΣΠΙΣ  ΚΑΠΙΤΑΛ  Α.Ε.  ανέρχεται  την  21.9.2009  στο 
ποσό των  9.686.375,12€ και με την επιφύλαξη της ορθότητος των σχετικών λογιστικών 
εγγραφών.

Νομικές ενέργειες:  Κατά της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. έχει κατατεθεί η από 5.1.2011  και με 
αρ. κατ. δικογράφου 13645/679/2011 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ημερομηνία δικασίμου την  19.12.2012 (ΣΤ5/1) ως και 
η από 5.1.2011 συναφής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με ημερομηνία  δικασίμου την 
4.3.2011, με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του καθ’ού μέχρι του ποσού των 11.000.000€. Το αίτημα περί έκδοσης προσωρινής 
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διαταγής για τη μη μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης έχει γίνει δεκτό, με την 
από 25.1.2011 προσωρινή διάταξη της Προέδρου Υπηρεσίας. (Συνημ.11γ)

ΜΠΡΑΪΤ  Α.Ε.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ με  τον  διακριτικό  τίτλο  «BRIGHT CONSUNTANCY AND PROPERTIES S.A.» 
(κατά 100% θυγατρική της ΑΣΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε . η οποία είναι κατά 100% θυγατρική 
της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.)

Το Καταστατικό της ΜΠΡΑΙΤ Α.Ε. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10679/18.12.2002 (Συνημ.12α) 
όπου  περιγράφεται  αναλυτικά  στο   δραστηριότητα  της  εταιρίας.   Το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  σύμφωνα με  το  ΦΕΚ  5930/28.6.2005  (Συνημ.  12β)  απαρτίζετο  από τους 
εξής:  Ανέστης Γιαννούσης, Μαρία Ψωμιάδου, Παναγιώτης Παλαιολόγος. Το χρεωστικό 
υπόλοιπο της  εταιρία αυτής  στην ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α.  ανέρχεται  στο  ποσό των 
12.517.709,73€. και  με  την επιφύλαξη  της  ορθότητος  των  σχετικών  λογιστικών 
εγγραφών.Σύμφωνα με τον δοσοληπτικό λογαριασμό μεταξύ των δύο εταιριών ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΜΠΡΑΪΤ, το χρεωστικό υπόλοιπο της δεύτερης προς την πρώτη, η 
εταιρία  ΜΠΡΑΪΤ  εισέπραττε  μέσω  ενταλμάτων  και  επιταγών  διάφορα  ποσά  χωρίς 
νόμιμη αιτία ή “έναντι λογαριασμού” Κατόπιν της από 18.10.2010 αιτήσεως (786 επ. 
ΚΠΟΛΔ) και του σχετικού περί τούτου αιτήματος, την προσωρινή Διοίκηση της εταιρίας 
ανέλαβαν σύμφωνα με την από 26.11.2010 Προσωρινή Διαταγή  της Προέδρου του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Χρυσούλας Φιλιππίδου και έως την μετ’ αναβολή 
δικάσιμο της 2.3.2011, ο Επόπτης Εκκαθάρισης κ. Κ. Βλαχογιάννης ως Πρόεδρος και οι 
κ.κ. Χ.Μπάρκας και Ι.Παντελίδης ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες υπό 
την ιδιότητά τους ως Επόπτης Εκκαθάρισης, Εκκαθαριστής και Επόπτης Χαρτοφυλακίου 
Ζωής αντιστοίχως.

Σύμφωνα  με  τον  Έλεγχο  της  Οικονομικής  Κατάστασης  της  εταιρίας  διαπιστώθηκαν 
μεταξύ άλλων τα εξής:  

Στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας ανήκει ακίνητο ευρισκόμενο στον Α’ όροφο του 
κτιρίου ΘΩΝ στη συμβολή των Λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας.  Το συγκεκριμένο 
κτίριο κτίσθηκε από την εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Διεθνής Τεχνική Α.Ε»  με βάση την 
Οικοδομική  Άδεια  141/02  του  Π.Γ.Αθηνών,  η  οποία  ακυρώθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 
3118/04 απόφαση του ΣτΕ, με την αιτιολογία ότι είχε προηγηθεί απόφαση του ΥΠ.ΠΟ 
για  την  οικοδόμηση  στην  ευρύτερη  έκταση  του  οικοπέδου,  χωρίς  σαφή  εγκριτική 
απόφαση για την  συγκεκριμένη θέση,  όπου τελικώς κατασκευάσθηκε το κτίριο.  Με 
βάση το άρθρο 22 του Ν.1577/1985 η Πολεοδομία χορήγησε την υπ’ αριθμ. 112/2007 
«Άδεια Νομιμοποίησης» του κτιρίου. Επί του ζητήματος έχει ζητηθεί γνωμοδότηση περί 
της νομικής κατάστασης που διαμορφώνεται και τις εν γένει συνέπειες αυτής. Το εν 
λόγω  ακίνητο  είναι  μισθωμένο  στην  Ανεξάρτητη  Αρχή  Προστασίας  Προσωπικών 
Δεδομένων με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 15.000€.  Το μίσθωμα αυτό κατατίθεται στην 
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.  

Το  ακίνητο  βαρύνεται  με  προσημείωση  υποθήκης  για  ποσό  5.040.000  €  υπέρ  της 
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PROTON BANK για  δάνειο  ύψους  4.200.000€   το  οποίο  έλαβε  η  ΜΠΡΑΪΤ  για  την 
«αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας και για επενδυτικούς σκοπούς». 
Δεδομένου ότι δεν εξυπηρετείτο το δάνειο, η Τράπεζα κατήγγειλε την σύμβαση και το 
κατέστησε απαιτητό εξ’ ολοκλήρου και προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής, 
αναγκαστικής κατάσχεσης του κτιρίου και προσδιορισμό διενέργειας πλειστηριασμού. 
Κατόπιν άσκησης ανακοπής του α.954ΚΠολΔ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών πετύχαμε την διόρθωση της εκτίμησης της αξίας του ακινήτου και της τιμής 
πρώτης  προσφοράς,  επαναπροσδιορισμένης  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
πλειστηριασμού για την 23.2.2011. 

Ο  Επόπτης  Εκκαθάρισης  και  ο  Εκκαθαριστής  σε  συνάντηση  που  είχαν  με  του 
εκπροσώπους της Τράπεζας επέτυχαν την συναινετική αναβολή του πλειστηριασμού 
μέχρι 3/5/2011 χρονικό περιθώριο που απαιτείται προκειμένου να διαπιστώσουν την 
οικονομική  κατάσταση  της  εταιρίας  και  να  προσδιορίσουν  τις  υποχρεώσεις  της, 
παράλληλα με την διερεύνηση που διενεργείται όσον αφορά την νομιμότητα ή μη του 
κτιρίου.

Για  την  εξακρίβωση  της  οικονομικής  και  περιουσιακής  κατάστασης  της  εταιρίας 
ΜΠΡΑΪΤ  έχει  ανατεθεί  στην  εταιρία  Συμβούλου  SCS,  η  σύνταξη  των  οικονομικών 
καταστάσεων των χρήσεων 2009 και 2010, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων κλπ. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι ποσό 402.000€ είναι καταβεβλημένο στη Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, 
το  οποίο  αποτελεί  καταβολή  μισθωμάτων  της  Αρχής  Προστασίας  Προσωπικών 
Δεδομένων. Τέλος διαπιστώθηκαν απαιτήσεις ύψους 6.500.000€  της κατά της εταιρίας 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ συμφερόντων της Οικογένειας Ψωμιάδη.

Νομικές Ενέργειες :
Η ΜΠΡΑΙΤ Α.Ε. κατά της ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΉ Α.Ε. έχει καταθέσει την από 10.2.2011 
και  με  αρ.  κατ.  δικογράφου  27443/1459/2011  αγωγή  ενώπιον  του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ημερομηνία δικασίμου την  9.1.2013 
(ΣΤ4/15) (Συνημ. 12 γ) ως και την από 10.2.2011 συναφή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 
με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ης 
μέχρι του ποσού των 8.000.000€. (Συνημ.12 δ)
ΠΡΟΝΟΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.:  Το  Καταστατικό  της  εταιρίας  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 
5488/26.6.2000  (Συνημ.  13α)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ 
2749/23.4.2010  (Συνημ.  13β)  και  απαρτίζεται  από  τους  Μαρία  Ψωμιάδη,  Παύλο 
Ψωμιάδη, Όλγα Ψωμιάδη.
Η δραστηριότητα της εταιρίας αυτής σύμφωνα  με το ως άνω ΦΕΚ είναι η διενέργεια 
εμπορικών πράξεων και ειδικότερα οι εξοπλισμοί γραφείου. 
Η εταιρία αυτή φέρεται ως αποκλειστικών συμφερόντων της οικογένειας Ψωμιάδη.  
Σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. το χρεωστικό υπόλοιπο 
της  εταιρίας  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ανέρχεται  κατά  την  21.9.2009  στο  ποσό  των 
530.283,23€ και με την επιφύλαξη της ορθότητος των σχετικών λογιστικών εγγραφών, 
ιδιοκτησία της οποίας είναι νεόδμητο πολυτελές κτίριο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 
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και Αιγινήτου. 

Νομικές ενέργειες: Κατά της ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει κατατεθεί η από 17.1.2011 
και με αρ. κατ. δικογράφου 13655/681/2011 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ημερομηνία δικασίμου την  12.12.2012 
(ΣΤ5/7) ως και η από 17.1.2011 συναφής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,  με ημερομηνία 
δικασίμου  την  9.3.2011,  με  αίτημα  την  συντηρητική  κατάσχεση  της  κινητής  και 
ακίνητης  περιουσίας  του  καθ’ού  μέχρι  του  ποσού  των  600.000€.  Το  αίτημα  περί 
έκδοσης προσωρινής διαταγής για τη μη μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης 
έχει γίνει δεκτό, με την από 1.2.2011  προσωρινή  διάταξη  της  Προέδρου  Υπηρεσίας. 
(Συνημ.13γ)

ΤΙΜΕ Α.Ε.:  Η εταιρία ΤΙΜΕ Α.Ε., συμφερόντων του ιδίου Ομίλου, έχει δύο θυγατρικές 
εταιρίες (ποσοστό 100%), τις εξής:

1. ΔΩΡΟΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Το Καταστατικό της εταιρίας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 245/19.01.1994.  (Συνημ. 14α) Το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρίας  σύμφωνα  με  ΦΕΚ  10817/19.9.2007  (Συνημ.14β) 
απαρτίζεται από τους Παύλο Ψωμιάδη, Όλγα Ψωμιάδη, Μαρία Ψωμιάδη.
Η δραστηριότητα της εταιρίας αυτής σύμφωνα με το ως άνω ΦΕΚ είναι κυρίως α) η 
εισαγωγή και εμπορία προϊόντων γραφικών τεχνών, υλικών μηχανογραφήσεως, ειδών 
εξοπλισμών γραφείων, ειδών δώρων πολυτελείας, υλικών συσκευασίας, χαρτικών και 
πάσης  φύσεως  ειδών  χαρτοπωλίου,  καθώς  και  η  αντιπροσώπευση  αλλοδαπών  ή 
παραγωγών ή εμπόρων συναφών αγαθών .
Το χρεωστικό υπόλοιπο της εταιρίας αυτής προς την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται 
στις  21.9.2009 στο ποσό των  2.372.849€.  και  με  την επιφύλαξη της  ορθότητος  των 
σχετικών λογιστικών εγγραφών. Η ΔΩΡΟΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει ακίνητα στις εξής 
περιοχές:

Θεσσαλονίκη:  Ρογκοτή 5 (1ος, 3ος, 4ος και 5ος όροφος)

• Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 10 και Βασ. Γεωργίου
Νομικές  Ενέργειες:   Έχει  διενεργηθεί  πλήρης  νομικός  έλεγχος  (βαρών  και 
διεκδικήσεων) 

2. ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Α.Ε.

Η  δραστηριότητα  της  εταιρίας  αυτής  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  245/19.01.1994  (Συνημ. 
14α)είναι κυρίως η παροχή με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσεως υπηρεσιών σε φυσικά, 
ή νομικά πρόσωπα και ιδιαίτερα η κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών, η ανάπτυξη 
της τεχνικής των πωλήσεων και συναφών υπηρεσιών με όλα τα πρόσφορα μέσα και 
ειδικότερα με την εκπαιδευση στελεχών επιχειρήσεων η μεσολάβηση για τη σύσταση, 
συγχώνευση και  οργάνωση επιχειρήσεων,  η  διαμεσολάβηση στην  κατάρτιση  πάσης 
φύσεως συμβάσεων.   Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρίας  σύμφωνα με  Δ.Σ.  ΦΕΚ 
12489/26.10,2007 (Συνημ. 15) απαρτίζεται από τους: Παύλο Ψωμιάδη, Όλγα Ψωμιάδη, 
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Μαρία  Ψωμιάδη.

Το χρεωστικό υπόλοιπο της εταιρίας αυτής προς την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ανέρχεται 
στις 21.9.2009 στο ποσό των  152.954,54€  και  με την επιφύλαξη της ορθότητος των 
σχετικών λογιστικών εγγραφών. 

Η ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Α.Ε. διαθέτει ακίνητα στις εξής περιοχές:

• Κηφισιά: Λεωφ. Κηφισίας 269

• Καλλιθέα: Ελ. Βενιζέλου 168 (μισθωμένο στην Τ-ΒΑΝΚ)

• Σέρρες:   Βασ.Βασιλείου και Βασ. Αλεξάνδρου

Δεδομένου ότι οι εργασίες εκκαθάρισης είναι σε εξέλιξη, καταβάλλεται προσπάθεια 
εξώδικης ή δικαστικής είσπραξης της απαίτησης.

ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε. :  Η δραστηριότητα της εταιρίας αυτής σύμφωνα με το 
ΦΕΚ  8923/8.11.1999  (Συνημ.16α)  είναι  κυρίως  α)  η  συμμετοχή  της  εταιρείας  το 
κεφάλαιο  εταιριών,  εισηγμένων  ή  όχι  στο  Χρηματιστήριο,  του  χρηματοικονομικού, 
εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, β) στη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, 
στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση, για 
την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών και 
γ)  στην  παροχή  εγγυήσεων υπέρ  εταιρειών,  στο  κεφάλαιο  των  οποίων  συμμετέχει. 
Πρόκειται για ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που φέρει αυτή την επωνυμία με βασικό 
μέτοχο  κατά  99,74%  τον  κ.  Π.  Ψωμιάδη.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρίας 
σύμφωνα  με  ΦΕΚ  3582/26.5.2010  (Συνημ.  16β)  απαρτίζεται  από  τους:  Τσιρίκο 
Βασίλειο,  Ψωμιάδη  Μαρία,  Ψωμιάδη  Παύλο.  Το  χρεωστικό  υπόλοιπο  της  εταιρίας 
αυτής  στην  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  Α.Ε.Γ.Α.  ανέρχεται  στις  21.9.2009  στο  ποσό  των 
7.329.710,32€  και  με  την επιφύλαξη  της  ορθότητος  των  σχετικών  λογιστικών 
εγγραφών.

Νομικές Ενέργειες: 
Κατά της ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε. έχει κατατεθεί η από 25.1.2011 και με αρ. κατ. 
δικογράφου  20548/1057/2011  αγωγή   (Συνημ.  16γ)  ενώπιον  του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ημερομηνία δικασίμου την  19.12.2012 
(ΣΤ5/9) ως και η από 25.1.2011 συναφής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την 
συντηρητική  κατάσχεση  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  του  καθ’ού  μέχρι  του 
ποσού των 10.000.000€ (Συνημ. 16δ). Το αίτημα περί έκδοσης προσωρινής διαταγής 
για τη μη μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης κατόπιν αναβολής συζητήθηκε 
στις 28.2.2011. 
 
ΠΡΟΣΠΕΚΤ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε.:  ΦΕΚ  σύστασης  512/9.2.1994.  (Συνημ.  17α)Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με ΦΕΚ Δ.Σ. 8929/24.12.1997 (Συνημ. 17β) 
απαρτίζεται  από  τους:   Χρήστο  Δημόπουλο,  Παύλο  Ψωμιάδη,  Δημήτριο  Δεσύπρη, 
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Μαρία Ψωμιάδη, Παναγιώτα Κωστοπούλου η θητεία του  οποίου έληγε 30.6.2002.  Δεν 
φέρεται να έχει ανανεωθεί το Δ.Σ. Το χρεωστικό υπόλοιπο της εταιρίας αυτής προς την 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. σύμφωνα με τα Βιβλία και Στοιχεία της εταιρίας ανέρχεται στις 
21.9.2009 στο ποσό των 213.783,21€ με την επιφύλαξη της ορθότητος των λογιστικών 
εγγραφών.  Εξετάζεται τρόπος είσπραξης της απαίτησης.

Απαιτήσεις από τον μέτοχο 

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  :  Σύμφωνα  με  τα  βιβλία  της  εταιρείας  υπάρχει  δοσοληπτικός 
λογαριασμός  με  τον  μέτοχο  κο  Ψωμιάδη  Παύλο  ο  οποίος  εμφανίζει  χρεωστικό 
υπόλοιπο ποσού 553.929,77€ ως απεικονίζεται στον λογαριασμό 53.20.0000.013000 .
Η  Εκκαθάριση  σχηματίζει  πλήρη  φάκελο  προκειμένου  να  εγερθούν  εναντίον  του 
αξιώσεις. 

 

Ι  ΣΤ         ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 54)

Για τον λογαριασμό αυτό γίνεται αναφορά στο σημείο Θ.1 (Λογαριασμοί 33.13 & 33.14)

Ι  Ζ           ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 55)

Επειδή η οφειλή της εταιρίας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 21.09.09 ήταν 
περίπου €3.000.000, εκτιμάται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού € 23.845,90 δεν θα 
εισπραχθεί.

ΙΗ           ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
(Λογαριασμός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 57)

Ο  λογαριασμός  «Δικαιούχοι  προμηθειών»  παρουσιάζει  την  21.09.09  χρεωστικό 
υπόλοιπο € 20.600.713,87 
Πρόκειται  για  2.248 ενεργούς  συνεργάτες  συνολικού ποσού  χρεωστικού υπολοίπου 
(απαιτήσεων) €15.949.253 και 1.213 συνεργάτες των οποίων η σύμβαση συνεργασίας 
είχε  καταγγελθεί  προ  της  ανακλήσεως  της  άδειας  λειτουργίας,  συνολικού  ποσού 
€4.651.460. Η σχετική Έκθεση της Εταιρείας Baker Tilly Hellas S.A. «Λογιστική Εκτίμηση 
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των  Λογαριασμών  των  Διαμεσολαβούντων  κατά  την  21.09.2009»  περιλαμβάνει 
λεπτομερή αναφορά των κονδυλίων.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι τα προαναφερόμενα χρεωστικά 
υπόλοιπα είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς που προέκυψε από την αφαίρεση των 
οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρίας από την  απαίτηση που αυτή είχε έναντι  των 
ίδιων συνεργατών. 
Τούτη  η  διεργασία  έγινε  και  μόνο  για  λογιστικούς  λόγους  και  προκειμένου  να 
υπολογισθεί  με  τη  μεγαλύτερη  δυνατή  προσέγγιση  και  ακρίβεια  το  χρεωστικό 
υπόλοιπο. 
Η επισήμανση αυτή γίνεται καθόσον τίθεται σοβαρό νομικό ζήτημα για το αν χωρεί υπό 
το καθεστώς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης συμψηφισμός υποχρεώσεων με οφειλές, 
δεδομένου ότι τέτοιος ίσως συμψηφισμός θα οδηγούσε στην κατά περίπτωση και με 
κάθε  επιφύλαξη  «ικανοποίηση»  των  όποιων  απαιτήσεων  των  συνεργατών  προ  της 
επαληθεύσεως της τυχόν αναγγελίας αυτών ως προς τις απαιτήσεις τους από την υπό 
εκκαθάριση εταιρία και της σύνταξης του σχετικού πίνακα κατατάξεως, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Νόμο.  Επιπρόσθετα ερευνητέο ως νομικό ζήτημα είναι και το γεγονός 
της φύσεως αφ’ ενός των απαιτήσεων και αφετέρου των υποχρεώσεων, αφού οι μεν 
απαιτήσεις της εταιρίας αφορούν ως επί το πλείστον ασφάλιστρα οι δε υποχρεώσεις 
αυτής προς τους συνεργάτες αφορούν τυχόν δικαιούμενη προμήθεια. Τούτο έχει ως 
αποτέλεσμα  τη  διάφορη  νομική  αντιμετώπιση  καθόσον  δεν  αποτελεί  ομοειδή 
απαίτηση  που σημαίνει ότι δεν είναι δεκτικοί συμψηφισμοί, αν κριθεί ως τέτοια.
Συμπερασματικά  και  στην  τελευταία  περίπτωση  οι  απαιτήσεις  προσδιορίζονται  σε 
υψηλότερα των ανωτέρω αναφερομένων ποσών. 
Επίσης έχουν επισημανθεί  καταβολές προμηθειών προς τους συνεργάτες συνολικού 
ποσού € 4.460.000 περίπου, οι οποίες δεν αφορούν σε διάθεση προϊόντων της ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ αλλά άλλων εταιριών του Ομίλου. Το ζήτημα τελεί υπό διερεύνηση και 
θα επιδιωχθεί  η είσπραξη από την  Εταιρία και  αυτών των ποσών ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων.
Εκτιμάται  μετά  ταύτα  ότι  το  ποσό  που  είναι  δυνατόν  να  εισπραχθεί  από  την 
εκκαθάριση ανέρχεται περίπου σε € 6.000.000 καθόσον η επιδίωξη είσπραξης αυτών 
των απαιτήσεων εμφανίζει γενικώς δυσκολίες εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους 
παράγοντες  από  την  δυσχερώς  διαπιστώσιμη  περιουσιακή  κατάσταση  εκάστου 
οφειλέτου και εν τέλει δεδομένου ότι η είσπραξη θα επιδιωχθεί ως επί το πλείστον 
μέσω της δικαστικής οδού, από την δυνατότητα που αντικειμενικώς θα κρίνεται κάθε 
φορά εκτελέσεως της τυχόν εκδοθησομένης δικαστικής αποφάσεως. 
Νομικές ενέργειες:
Εισαγωγικά και  σε πρώτη ζήτηση επισημαίνουμε ότι  πριν τη θέση της  εταιρείας σε 
εκκαθάριση  οι  εκκρεμείς  /  ανοιχτές  δικαστικές  υποθέσεις  με  τέως  συνεργάτες  – 
διαμεσολαβούντες, ενεργούς ή μη,  ξεπερνούσαν τις τετρακόσιες (400), συνιστώντας 
από μόνες τους ένα ιδιαίτερο και σημαντικό ποσοτικά αντικείμενο ενασχόλησης της 
τέως νομικής της υπηρεσίας. 
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Από  την  έναρξη  της  εκκαθάρισης,  διαπιστώθηκε  ότι  η  υπό  εκκαθάριση  εταιρεία 
διατηρούσε περί τους έντεκα χιλιάδες (11.000) κωδικούς συνεργατών και πρακτόρων, 
περί δε τους τρεις χιλιάδες (3.000) «ενεργούς», κατά την ανάκληση.
Για όλους αυτούς τους κωδικούς διενεργήθηκε, για ένα έκαστο εξ αυτών, ενδελεχής 
έλεγχος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων ξεχωριστά, ήτοι των απαιτήσεων 
και  των  αντίστοιχων  υποχρεώσεων  των  υποκείμενων,  όπως  αυτά  τηρούνταν  και 
απεικονίζονταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.    
Με τη  συνδρομή πλέον του  ελάχιστου δυνατού προσωπικού,  εντατικοποιήθηκε  και 
ολοκληρώθηκε εν τέλει η πλήρης μεν, ιδιαίτερα επίπονη δε αξιολόγηση, καταγραφή και 
μηχανογράφηση των πάσης φύσεως οφειλών και απαιτήσεων της εταιρείας έναντι των 
διαμεσολαβούντων – συνεργατών της και πρακτόρων, σε όλα τα επίπεδα. 
Και αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των μηχανογραφημένων βιβλίων και 
στοιχείων  της  εταιρείας  σε  ό,τι  αφορά τους  δοσοληπτικούς  εν  γένει  λογαριασμούς 
έκαστου συνεργάτη ατομικά (διευθυντές πωλήσεων, συντονιστές υποκαταστημάτων, 
«assistant managers»,  ασφαλιστές  κλπ.)  και,  εν  προκειμένω,  τις  οφειλές  έναντι  της 
εταιρείας.
Αυτές  προέρχονται  ενδεικτικά  από  προμήθειες,  εισπραχθείσες  προκαταβολές, 
προμήθειες προϊόντων «asset» αλλά και ομολόγων τρίτων εταιρειών (λ.χ. προμήθειες 
από πώληση ομολόγου «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ» κλπ.),  με ιδιαίτερη καταγραφή των επίσης 
σημαντικότατων οφειλών από κάθε είδους δανειακές, μεταξύ αυτών και της εταιρείας, 
συμβάσεις.
Διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο των διαμεσολαβούντων της υπό εκκαθάριση εταιρείας και 
συγκεκριμένως για τις χρήσεις 2005 -  2009 προέβαινε, μεταξύ άλλων, στην πώληση 
προς το κοινό του ομολόγου εκδόσεως των εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ» και «ΑΣΠΙΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»,  η  δε  προμήθεια  την  οποία  λάμβαναν οι  διαμεσολαβούντες  ή 
λογιζόταν  σε  αυτούς,  επιβάρυνε  την  «ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ»,  χωρίς  όμως  στην 
πραγματικότητα  να  αποτελεί  δική  της  υποχρέωση.  Οι  δε  καταβληθείσες  αυτές 
προμήθειες,  οι  οποίες  κακώς,  παρά  τον  νόμο  και  εκτός  των  όρων  της  συμβατικής 
συμφωνίας που είχαν αυτοί συνάψει με την εταιρεία έχουν καταβληθεί, και στο μέτρο 
και υπό την προϋπόθεση φυσικά της καταβολής τους, αναζητούνται ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσες.
Μετά ταύτα, ο έλεγχος αυτός κατέδειξε ότι η εταιρεία διεκδικεί οφειλές από περίπου 
1800 ήδη χρεωστικούς διαμεσολαβούντες.
Στο  σημείο  αυτό  επισημαίνεται  ότι  τα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  των 
διαμεσολαβούντων προκύπτουν σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της 
εκκαθάρισης  και  αφορούν  χρονικό  διάστημα  μέχρι  και  την  30.12.2010,  είναι  όμως 
δυνατόν να υφίστανται παραστατικά τα οποία δεν παραδόθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα 
στα όργανα της εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί επιφύλαξη ως προς την 
μεταβολή  κάποιων  μεγεθών,  ιδίως  όταν  δεν  γνωρίζουμε  ποσά  που  ενδεχομένως 
καταβλήθηκαν  κατά  καιρούς  από  ασφαλισμένους  προς  τους  διαμεσολαβούντες  και 
πράκτορες, αλλά δεν αποδόθηκαν ποτέ στην εταιρεία.
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Τέλος,  σχηματίζονται  διαρκώς  σε  συνεργασία  με  τους  νομικούς  παραστάτες  της 
εταιρείας  οι  σχετικοί  φάκελοι  με  τα  νομικά  και  λογιστικά  έγγραφα  (κανονισμός 
λειτουργίας,  συμβάσεις,  επιστολές/αλληλογραφία,  λογιστικές  καταστάσεις, 
περιουσιακή εικόνα οφειλετών κλπ.), ώστε αρχικά να επιχειρηθεί η κατά το δυνατόν 
συμφέρουσα για την εταιρεία διεκδίκηση των οφειλομένων ποσών – λαμβάνουν ήδη 
χώρα οι πρώτες συναντήσεις – άλλως να ακολουθήσουν οι νόμιμες ενέργειες με τη 
συνακόλουθη αξιολόγηση του πιθανού οφέλους αλλά και του αντίστοιχου κόστους για 
την εταιρεία.
Εντελώς  ενδεικτικά,  ασκήθηκαν  οι  πρώτες  δώδεκα  (12)  αγωγές  αφορώσες  οφειλές 
συνεργατών από δανειακές συμβάσεις με συνολικό αιτητικό το ποσό των 850.000 ΕΥΡΩ 
περίπου. 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

IBERDROLA RENOVABLES S.A.  :  Σύμφωνα με έγγραφο του Θεματοφύλακα της ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.,  στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διατηρούντο οι εξής μετοχές της 
εταιρίας  «ΜΕΤ.  ΑΡΚ.  ΡΟΚΑΣ  (ΚΟ)»:   31.3.2007  89.080  τεμάχια,  30.4.2007  89.080 
τεμάχια, 15.12.2008 116.880 τεμάχια.  Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ανταποκρινόμενη σε 
προαιρετική  δημόσια  πρόταση  διέθεσε  τις  μετοχές  αυτές  προς  16€  εκάστη.   Κατά 
συνέπεια καταγράφεται διαφορά στο τίμημα που θα εισπράττονταν κατά το νόμιμο 
χρόνο υποβολής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης ήτοι 21€ και στο εισπραχθέν 
κατά το χρόνο αποδοχής της προαιρετικής  σε  συνάρτηση  με  αριθμό  μετοχών  που 
κατείχε η εταιρεία κατά αντίστοιχα χρονικά σημεία ήτοι 16€.  
Η συνολική ζημία των μετόχων της μειοψηφίας της εταιρίας  Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των  47 εκατ. ευρώ και αφορά τους μετόχους μειοψηφίας 
της  από  την  κίνηση  της  Iberdrola  να  αποφύγει  υποχρεωτική  δημόσια  πρόταση 
αποκρύπτοντας ότι απέκτησε τον Μάρτιο του 2007 πακέτα που ξεπερνούσαν το 3% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 Συγκεκριμένα,  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  κατόπιν  ελέγχου,  διαπίστωσε  ότι  η 
Iberdrola απέκτησε τον Μάρτιο του 2007, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής (swaps),  τις 
οποίες σύναψε με τράπεζες του εξωτερικού, πακέτα που ξεπερνούσαν  το  3%  του 
μετοχικού κεφαλαίου της Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ. Επομένως, υποχρεούνταν  τότε  να 
υποβάλει δημόσια πρόταση στην τιμή στην οποία αγόρασε  τα  πακέτα  (πάνω  από  20 
ευρώ  ανά  μετοχή). Αντί  αυτού  η  Iberdrola  δεν  δημοσιοποίησε  τότε  την  έμμεση 
απόκτηση  επιπλέον  ποσοστού  άνω  του  3%  και  μετά  από  παρέλευση  ενός  χρόνου 
υπέβαλε δημόσια πρόταση τον Ιούλιο 2008 στα 16 ευρώ ανά μετοχή, αξιοποιώντας και 
την πτώση της τιμής της μετοχής που είχε, εν τω μεταξύ, επέλθει.  Με τα πακέτα που 
αγόρασε τον Μάρτιο του 2007 η Iberdrola  αύξησε τη συμμετοχή της στη Ρόκας στο 
52,7% των κοινών μετοχών και στο 47,3% των προνομιούχων. Αν υποχρεωνόταν τότε να 
υποβάλει δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες κοινές και προνομιούχες μετοχές της 
εταιρίας, η κίνηση αυτή θα της κόστιζε  πάνω  από  220  εκατ.  ευρώ  (στην 
περίπτωση που της προσφερόταν το 100%). 
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H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο στην Iberdrola ύψους 300.000€, η οποία 
προσέβαλε  το  πρόστιμο  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου.   Επί  της  προσφυγής 
εξεδόθη  η  υπ΄αριθμόν  1770/2010   απόφαση  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου 
Αθηνών  διά  της  οποίας  απερρίφθη  η  προσφυγή  και  επεκυρώθη  η  επιβολή  του 
προστίμου.   Την  άνω  απόφαση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών,  η  εταιρεία 
IBERDROLA προσέβαλε  με  αναίρεση  ενώπιον  του  ΣτΕ  και  εκκρεμεί.   Η  Εκκαθάριση 
μελετά σε νομικό επίπεδο το ζήτημα προκειμένου να ασκήσει τυχόν ένδικα δικαιώματά 
της κατά την ως άνω ανοιγείσα  δίκη,  καθόσον  θα  προκύψει  όφελος  για  την   υπό 
εκκαθάριση εταιρεία εκ της διαφοράς της τιμής διαθέσεως της μετοχής κατά τα άνω. 
Κατ’ εκτίμηση κα με κάθε επιφύλαξη, το όφελος αυτό είναι δυνατόν να ανέλθει στο 
ποσό των 1.500.000€.

 Λόγω της πολυπλοκότητος  των διασυνδέσεων των εταιριών,  καθίσταται  εξαιρετικά 
δυσχερής η προσπάθεια διεκδίκησης των απαιτήσεων και σε πολλές από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις  αμφίβολου  αποτελέσματος,  οπότε  εκάστη  ενέργεια  εκτιμάται  κατά 
περίπτωση μετά από ανάλυση δεδομένων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 21/09/2009 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΚΑΤΆ ΤΗΝ   31/12/2010
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Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

21.09.2009
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α 

31.12.2010
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Β 

31.12.2010

1 10 & 11 ΑΚΙΝΗΤΑ 139.937.471,98 68.110.347,22 68.110.347,22

2 13-14 ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

2.1 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23.100,70   

2.2 14
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 760.338,47   

   783.439,17   

3 15

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.532.496,95 0,00 0,00

4 16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΗΣ 7.643.799,73 0,00 0,00

5.1 17
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΓΙΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 72.067.099,64   

5.2 18.00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 80.070.799,66   

   152.137.899,30 24.512.474,44 57.052.353,13

5.3 18.11 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 388.052,38 0,00 0,00

   152.525.951,68   

6 30 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 17.169.982,58   

7.1 31.20
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 857.791,97   

7.2 31.98
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ 

ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΚΛΠ. 6.719.709,97   

   7.577.501,94   

8 32 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 28.662,55 0,00 0,00

9.1 33.13+33.14
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 1.105.169,83 0,00 0,00

9.2 33.16 ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1.401.793,45 800.000,00 800.000,00

9.3 33.17 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 135.850,76   

9.4 33.22

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 129.348,18   

9.5 33.92 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 4.846.142,28 970.000,00 970.000,00

9.6 33.95 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 22.372.961,21  ?

9.7 33.96 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΑΠ 53.420,99   

9.8 33.99 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ 4.843.080,79 800.000,00 800.000,00

   34.903.042,14   

10 35.01
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 25.014,84 0,00 0,00

11.1 36.03+36.05

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΚΤΙΣΗΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ) 9.371.686,34 0,00 0,00
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11.2 36.10 ΖΗΜΙΑ Ν. 2874/2000 ΑΡΘΡ. 37 37.435.771,69 0,00 0,00

11.3 36.11 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ 100.720,67   

   46.908.178,70   

12.1 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 337,16 337,16 337,16

12.2 38.03-38.06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 14.082.506,00   

   14.082.843,16 11.749.777,16 11.749.777,16

13.1 50.00 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 23.437,02   

13.2 50.99
ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 1.021.549,35   

   1.044.986,37   

14 52 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 792.500,55 0,00 0,00

15.1 53.00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 36.600,00   

15.2 53.08 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 309.789,04 0,00 0,00

15.3 53.19
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 379.066,71 0,00 0,00

15.4 53.20 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦ. ΕΙΔΩΝ 6.104.360,86 1.000.000,00 1.000.000,00

  β)ΑΝΤΑΙΟΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ    

15.5 53.90 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ    

  α) ASPIS ΒΟΝD 8.622.560,75 0,00 0,00

  β)ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 19.554,38 0,00 0,00

15.6 53.91
EKKΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΌ 

ΛΟΓ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.247.680,76 0,00 0,00

15.7 53.93
ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 34.069.060,49   

   51.788.672,99   

16 54
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 3.616.918,29 0,00 0,00

17 55
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 23.845,90 0,00 0,00

18 57 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.600.713,87 0,00 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ 500.986.023,39 107.942.935,98 140.482.814,67

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  3.428.500,00 3.428.500,00

ΙΒΕDROLA 1.500.000,00 1.500.000,00

ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 315.000,00 315.000,00

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1.000.000,00 1.000.000,00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 100.000,00 100.000,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ 70.000,00 70.000,00

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 330.000,00 330.000,00

ΕΝΟΙΚΙΑ 100.000,00 100.000,00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΤ. 13.500,00 13.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.986.023,39 111.371.435,98 143.911.314,67

Σημειώσεις
1 Η εκτιμώμενη αξία στις 31.12.2010 ΔΕΝ περιλαμβάνει την αντικειμενική 
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αξία των ακινήτων του κλ. Α.Ε. Αυτ/του ύψους € 2.333.593,43 

2 Το λογιστικό υπόλοιπο των χρεογράφων και συμμετοχών (ΚΑ 17 ή 
18.00) αφορά την αξία κτήσης μειωμένη με την αντίστοιχη πρόβλεψη 
υποτίμησης (ΚΑ 44)

3

Η εκτίμηση έγινε κατά προσέγγιση και με στοιχεία, που τα περισσότερα 
δεν είναι οριστικοποιημένα, δεδομένου ότι οι εκκαθαριστικές πράξεις 
είναι σε εξέλιξη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μεταβληθούν κατά την 
οριστικοποίηση των εκκαθαριστικών πράξεων. 

4

Στις εκτιμήσεις A & B της 31.12.2010 των λογαριασμών 17 και 18 έχει 
συνυπολογισθεί η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που βρίσκονται στο 
χαρτοφυλάκιο του κλάδου Α.Ε.Αυτ/των συνολικού ύψους €322.992,15 & 
€244.231,51 αντίστοιχα.

5

Στην στήλη Εκτίμηση Β 31.12.2010 έχουν συνυπολογισθεί οι αξίες των μετοχών 
των εταιριών Leda Investmens & Aspis Holdings (συνολικής 
αξίας€32.539.878,69 όπως αυτές δόθηκαν από τον Θεματοφύλακα στην 
αποτίμηση της 31.12.2010.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δυνάμει  της  υπ’  αριθ.  156/21.9.2009  απόφασης  της  Επιτροπής  Εποπτείας 

Ιδιωτικής  Ασφάλισης  (ΕΠ.Ε.Ι.Α)  -ΦΕΚ11292/2009-  ανακλήθηκε  οριστικά  η  άδεια 

σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» 

και  τέθηκε  σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις  διατάξεις  του ΝΔ 400/1970, 

όπως ισχύει.  Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διορισθείς  Επόπτης 

Εκκαθάρισης,  ως εκτελών χρέη Εκκαθαριστή,  προέβη σε καταγγελία των συμβάσεων 

εργασίας του συνόλου των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας της εταιρίας 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. 

Οι  απαιτήσεις  του  συνόλου  των  εργαζομένων  (ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  – 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ)  σε  βάρος  της  υπό  ασφαλιστικής  εκκαθάρισης  εταιρίας  που 

απορρέουν από την σχέση εξαρτημένης εργασίας και με τις διακρίσεις που αναφέρονται 

έχουν ως ακολούθως. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α΄ Οι  απαιτήσεις  των  υπαλλήλων  με  σχέση  εξαρτημένης 

εργασίας  κατά  την  ημερομηνία  ανάκλησης  της  αδείας  (πλην  των  προσώπων  που 

συμμετείχαν στην διοίκηση ως μέλη του ΔΣ της εταιρίας ή/ και κατείχαν διευθυντική 

θέση), ως αναλυτικώς αναφέρονται στον συνημμένο  ΠΙΝΑΚΑ (1)  που εμπίπτουν στο 

προνόμιο του άρθρου 10 του ΝΔ400/1970 έχουν ως εξής:

Οι  αιτούμενες  απαιτήσεις  βάσει  των  εκκρεμών  αγωγών/  αναγγελιών  ανέρχονται  στο 

ποσό των 8.713.894,28 ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα 

περιορισθούν στο ποσό των 6.149.773,95 ΕΥΡΩ. 

Στις  ως  άνω απαιτήσεις  δέον  να  προστεθεί  κονδύλι  ποσού  1.312.844,99  ΕΥΡΩ,  ως 

αναλύεται στον συνημμένο πίνακα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α΄.

Το κονδύλι αυτό αφορά την πλήρη εξόφληση μικτών  αποδοχών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ 

εργαζομένων 7/2009, 8/2009 και ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ 2009 και δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

ως άνω αιτούμενες – εκτιμώμενες απαιτήσεις, καθότι η εξόφληση των καθαρών ποσών, 

ως  αναλύεται  στον  συνημμένο  πίνακα  Α΄ΚΑΤΑΒΟΛΗ,  σύμφωνα  με  την  υπ’ 

αριθ.166/3.12.2009  απόφαση  της  ΕΠΕΙΑ,  έλαβε  χώρα  σε  χρόνο  προγενέστερο  της 
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έγερσης των απαιτήσεων από τους εργαζομένους με την άσκηση αγωγών. Για το ορθό 

υπολογισμό  των  εξοφληθέντων  απαιτήσεων  έγινε  διπλός  έλεγχος  από  Ορκωτούς 

Ελεγκτές  συνεργάτες  του  Εκκαθαριστή  και  Ορκωτό  Ελεγκτή  συνεργάτη  του 

Επικουρικού Κεφαλαίου. 

Σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργαζομένων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1),  ο 

Επόπτης  Εκκαθάρισης  πέτυχε  την  εξώδικη  συμβιβαστική  επίλυση  των  εκκρεμών 

εργατικών διαφορών με την πλειοψηφία των εργαζομένων με την ταυτόχρονη μερική 

εξόφληση των απαιτήσεων τους ως αναλύεται στον συνημμένο πίνακα Β΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

και  αφορούσε  την  καταβολή  αναλογίας  Σεπτεμβρίου  2009,  αναλογία  δώρου 

Χριστουγέννων 2009 και ποσοστό 72,5% επί της νομίμου αποζημιώσεως. Η καταβολή 

αυτή  έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/31.5.2010 απόφαση της ΕΠΕΙΑ και κατόπιν 

ελέγχου  των  απαιτήσεων  από  Ορκωτούς  Ελεγκτές  συνεργάτες  του  Εκκαθαριστή  και 

Ορκωτό  Ελεγκτή  συνεργάτη  του  Επικουρικού  Κεφαλαίου  (Αναλυτικά  επί  του 

συμβιβασμού στο οικείο κεφάλαιο των Παρατηρήσεων παρ. 2.1). 

Ι  Ι.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β΄ Οι  απαιτήσεις  των  υπαλλήλων  με  σχέση  εξαρτημένης 

εργασίας κατά την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας που συμμετείχαν στην διοίκηση ως 

μέλη  του  ΔΣ  της  εταιρίας  ή/  και  κατείχαν  διευθυντική  θέση  και  αμφισβητείται  αν 

εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 του ΝΔ400/1970  ως αναλυτικώς αναφέρονται 

στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2 έχουν ως εξής:

Οι  αιτούμενες  απαιτήσεις  βάσει  των  εκκρεμών  αγωγών/  αναγγελιών  ανέρχονται  στο 

ποσό των 4.348.409,92 ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα 

περιορισθούν στο ποσό των 2.543.708,56 ΕΥΡΩ. (Αναλυτικά επί των απαιτήσεων των 

προσώπων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ στο οικείο κεφάλαιο των Παρατηρήσεων παρ. 1.3).

Ι Ι Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Οι απαιτήσεις των υπαλλήλων των οποίων η σύμβαση 

είχε καταγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της ανάκλησης της αδείας και εκκρεμούσαν σε 

βάρος της εταιρίας και αμφισβητείται αν εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 του 

ΝΔ400/1970, ως αναλυτικώς αναφέρονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 έχουν ως εξής:

Οι  αιτούμενες  απαιτήσεις  βάσει  των  εκκρεμών  αγωγών/  αναγγελιών  ανέρχονται  στο 

ποσό των 952.543,13 ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα 

περιορισθούν στο ποσό των 711.252,47 ΕΥΡΩ. 
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α΄ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

8.713.894,28 6.149.773,95** 1.008.217,65(Α΄ΚΑΤ)

4.338.750,92(Β΄ΚΑΤ)
 ΑΠΑΙΤ Α΄ 1.312.844,99
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β΄ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

 4.348.409,92 2.543.708,56

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ΄ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

    952.543,13 711.252,47

ΣΥΝΟΛΟ 14.014.874,33 10.717.579,97** 5.346.968,57*

* Το ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ αφορά καθαρό ποσό ενώ το ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ κι ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

μικτά ποσά.

**   Το  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  ποσό  της  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Α΄  υπολογίσθηκε  βάσει  των 

συμφωνητικών  συμβιβασμού.  Σε  περίπτωση  μη  εξόφλησης  των  απαιτήσεων  που 

προέκυψαν εκ του συμβιβασμού κι επιδίκασης αυτών το ως άνω κεφάλαιο θα κριθεί 

δικαστικώς εάν θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας. (τρέχον επιτόκιο υπερημερίας 

8,75% ετησίως)

      Το  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  ποσό  της  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Β΄  και  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Γ΄  σε 

περίπτωση επιδίκασης των απαιτήσεων αυτών το ως άνω κεφάλαιο θα κριθεί δικαστικώς 

εάν  θα  επιβαρυνθεί  με  τόκους  υπερημερίας.  (τρέχον  επιτόκιο  υπερημερίας   8,75% 

ετησίως)
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

Εισαγωγή.

Το  σύνολο  των  πρώην  εργαζομένων  της  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ  άσκησαν  σε 

βάρος  της  υπό  εκκαθάριση  εταιρίας  αγωγές  ενώπιον  των  πολιτικών  δικαστηρίων  με 

αίτημα  να  υποχρεωθεί  η  εταιρία  να  τους  καταβάλλει  μεταξύ  άλλων  οφειλόμενους 

δεδουλευμένους  μισθούς  και  αποζημίωση  λόγω  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας 

τους.  Επιπλέον  σε  σχέση  με  τις  απαιτήσεις  αυτές,  μεγάλη  πλειοψηφία  των  πρώην 

εργαζομένων απευθύνθηκε με καταγγελία ενώπιον της αρμοδίας Επιθεώρησης Εργασίας 

του Υπουργείου Απασχόλησης (ΣΕΠΕ) για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 

και ενώπιον των αρχών του ΙΚΑ για μη νόμιμη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. 

1.  ΝΟΜΙΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΝΔ 400/1970 ως ισχύει οι απαιτήσεις από σχέση 

εξαρτημένης  εργασίας,  εκτός  των  απαιτήσεων  προσώπων  που  ασκούν  διοίκηση  και 

διαχείριση  της  ασφαλιστικής  επιχείρησης,  έχουν  προνόμιο  επί  του  συνόλου  της 

περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των εξόδων εκκαθάρισης και 

των  μαθηματικών  αποθεμάτων  που υπάγονται  στην κατηγορία  τεχνικών  αποθεμάτων 

ασφαλίσεων ζωής.

Επί  του νομικού  ζητήματος  της  έκτασης  του προνομίου  των απαιτήσεων από 

σχέση εξαρτημένης εργασίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η ΕΠΕΙΑ αρχικώς έλαβε 

την θέση δια του με αριθ.  πρωτ.  6321/2010 έγγραφού της,  ότι  από την ασφαλιστική 

εκκαθάριση καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις και μόνο λόγω της 

καταγγελίας  των  συμβάσεων  εργασίας  κι  όχι  των  δεδουλευμένων  αποδοχών  διότι  η 

αξίωση  εξ’  αυτών  γεννήθηκε  προ  της  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  και  μόνος 

υπόχρεος  να  καταβάλλει  δεδουλευμένες  αποδοχές  είναι  ο  ΟΑΕΔ  σύμφωνα  με  το 

ΠΔ1/1990. 

Το όργανα Εκκαθάρισης αντιθέτως είχαν σταθερή άποψη ότι η ορθή ερμηνεία της 

διατύπωσης «.. απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας..» επιβάλλει την υπαγωγή 

στο προνόμιο όχι μόνο των απαιτήσεων για αποζημίωση εξαιτίας της καταγγελίας της 

συμβάσεως  εργασίας  αλλά  και  των  αμοιβών  για  την  παροχή  εργασίας  πλέον 

οποιασδήποτε απαίτησης που προκύπτει με αφορμή την παροχή αυτή. Η  δε  ύπαρξη 

του "λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" του 
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ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΠΔ 1/1990  δεν θίγει την ύπαρξη του ως άνω προνομίου και έχει 

χαρακτήρα εγγυητικό. Σε περίπτωση δε πληρωμής υποκαθίσταται στα αντίστοιχα (άρα 

και στον τρόπο ικανοποίησης) δικαιώματα των εργαζομένων. 

1.2.  Με  την  διατύπωση  του  Νόμου   «..  απαιτήσεις  από  σχέση  εξαρτημένης 

εργασίας..»  κατά  την  εκτίμηση  του  Εκκαθαριστή  δεν  προσδιορίζεται  ρητώς  ο 

χρόνος γενέσεώς των απαιτήσεων αυτών εν σχέσει  με την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας, συνεπώς στην έννοια των προνομιακών απαιτήσεων περιλαμβάνεται 

το σύνολο των νομίμων απαιτήσεων ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους. 

Επί  του  ζητήματος  αυτού  έχει  διατυπωθεί  η  άποψη  κατ’  εφαρμογή  των 

διατάξεων περί πτώχευσης, το όποιο «προνόμιο» των εργαζομένων δεν υφίσταται 

για απαιτήσεις πέραν της διετίας από την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας. 

1.3. Το άρθρο 10 του ΝΔ 400/1970 εξαιρεί εκ της προνομιακής ικανοποίησης τις 

απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας των προσώπων που ασκούν διοίκηση 

και διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η διοίκηση και διαχείριση, όπως και 

η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου είναι αόριστες έννοιες, συνεπώς δεν μπορούν 

να  αντιμετωπιστούν  με  βάση  μια  γενική  αρχή.  Αποτελεί  πραγματικό  ζήτημα  ή 

υπαγωγή ή μη ενός προσώπου σε αυτούς που ασκούν διοίκηση και διαχείριση, το 

οποίο εξετάζεται χωριστά κάθε περίπτωση με βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που αυτή εμφανίζει  και  τα οποία είναι  απόρροια της  σχέσης εργασίας που έχει 

συναφθεί.  

1.4. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του ΝΔ400/1970 και του Πτωχευτικού 

Κώδικα  προκύπτει  ότι  αυτοί  που  έχουν  ενοχικές  απαιτήσεις  κατά  το  χρόνο 

ανάκλησης  της  αδείας  ασφαλιστικής  εταιρείας  και  θέσης  αυτής  σε  καθεστώς 

ασφαλιστικής  εκκαθάρισης ικανοποιούνται  από  το  προϊόν  της  εκκαθάρισης  της 

περιουσίας με την διαδικασία της επαλήθευσης (εξέλεγξης) των πιστώσεων και με 

τη συμμετοχή τους στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης. Έτσι οι πιστωτές, 

συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που  ικανοποιούνται  προνομιακώς  ήτοι  των 

δικαιούχων ασφαλίσματος και εργαζομένων,  στερούνται το δικαίωμα να ασκήσουν 

ατομικές διώξεις της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρίας. Η ως άνω αναστολή 

των ατομικών διώξεων, δηλαδή η προσωρινή αποστέρηση του δικαιώματος των 

δανειστών  να  επιδιώξουν  ατομικά  την  ικανοποίηση  των  αξιώσεων  τους, 

αναφέρεται σε όλα τα κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο μέσα ικανοποιήσεως των 

δανειστών και κυρίως της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία αδρανεί. Οι πιστωτές 
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έχουν το δικαίωμα να ικανοποιήσουν την απαίτηση τους μόνο με την αναγγελία της 

και  μέσω  της  διαδικασίας  επαλήθευσης  και  ακολούθως  με  ανακοπή  κατά  του 

πίνακα κατάταξης.  Συνεπώς οι ασκηθείσες αγωγές ανεξαρτήτως της ουσιαστικής 

βασιμότητάς τους θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.

1.5. Σύμφωνα  με  το  αρ.  10  παρ.  8  ΝΔ.400/1970  ρητά  προβλέπεται  ότι  «Το 

Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει … το ποσό που αντιστοιχεί στην 

αναλογική συμμετοχή του στην ικανοποίηση των προνομιακών απαιτήσεων των 

εργαζομένων και στα έξοδα εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά το λόγο  της 

ασφαλιστικής  τοποθέτησης  του  κλάδου  αστικής  ευθύνης  από  την  κυκλοφορία 

αυτοκινήτων,  προς  το  σύνολο  της  ασφαλιστικής  τοποθέτησης  της  εταιρίας  σε 

όλους τους κλάδους που ασκούσε.».

Ως «ασφαλιστική τοποθέτηση» πρέπει να νοηθεί η τελευταία σχηματισθείσα 

και δηλωθείσα από την εταιρία, προς την Εποπτική Αρχή, που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι αυτή της 30.6.2009. Κατά την εκφρασθείσα άποψη του Επόπτη 

Χαρτοφυλακίου  Ζωής,  στην  ως  άνω  δηλωθείσα  από  την  εταιρεία  ασφαλιστική 

τοποθέτηση και προκειμένου για την έκταση της εφαρμογής των διατάξεων περί 

του  προνομίου  των  εργατικών  απαιτήσεων  δεν  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  το 

μαθηματικό  απόθεμα  ασφαλίσεων  ζωής. Κατ’  επέκταση  ο  σχετικός  «λόγος» 

συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου,  θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τα 

συγκεκριμένα  (λοιπά)  αποθέματα.  Σε  συγκεκριμένους  αριθμούς,  με  βάση  τα 

στοιχεία της εταιρίας, που εδηλώθησαν στην Εποπτική Αρχή  για την 30/6/2009, η 

σχηματισθείσα  ασφαλιστική  τοποθέτηση  κλάδου  αυτοκινήτων  ανήρχετο  σε 

7.037.739,05€, η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών κλάδων ζημιών 

ανήρχετο  σε  2.836.351,36  €  και  η  σχηματισθείσα  ασφαλιστική  τοποθέτηση 

τεχνικών αποθεμάτων κλάδου ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) ανήρχετο σε 

41.099.748 €.

Ειδικά ως προς τα αποθέματα του κλάδου ζωής.

Το  σύνολο  των  τεχνικών   αποθεμάτων  του  κλάδου  ζωής  στις  30/6/2009, 

ανερχόταν σε 535.388.211ευρώ.Το σύνολο των μαθηματικών αποθεμάτων,  στην 

ίδια  χρονική  στιγμή,  ανερχόταν  σε  494.288.462ευρώ.  Άρα,  το  σύνολο  των 

αποθεμάτων στα οποία ασκείται  το  προνόμιο,  προκύπτει  από την διαφορά των 

ανωτέρω ποσών η  οποία ανέρχεται σε 41.099.748 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το 

85/93



7,68% του συνόλου των τεχνικών αποθεμάτων με τους υπολογισμούς τονίζεται και 

πάλι στις 30/6/2009.

Η ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου Ζωής (στις 30/6/2009), ανήρχετο (με τους 

τότε υπολογισμού) σε 336.449.741,24 Ευρώ.

Κατ’ επέκταση και εφόσον εφαρμοσθεί και στο ποσό αυτό η αρχή του σύμμετρου 

(αναλογικού) υπολογισμού, η αξία των διατεθέντων σε ασφαλιστική τοποθέτηση 

περιουσιακών  στοιχείων,  για  το  συγκεκριμένο  απόθεμα,  τεχνικών 

αποθεμάτων κλάδου ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος), αυτό ανήρχετο 

σε 25.839.340,13€. Με βάση τα ανωτέρω και με την παραδοχή ότι η ασφαλιστική 

τοποθέτηση  ήταν  η  δηλωθείσα,  το  προνόμιο  των  εργαζομένων  θα  έπρεπε  να 

κατανεμηθεί αναλογικά ως εξής :

Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων σε 7.037.739,05€

Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών σε 2.836.351,36€

Γ. Για τους κλάδους Ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) σε 25.839.340,13€

{Σύνολο 35.713.430,54€}

Ως  εκ  των  ανωτέρω,  το  ποσοστό  που  θα  αναλογούσε  στο  ανωτέρω 

αναφερθέν ποσό που αφορά το προνόμιο των εργαζομένων κατανέμεται ως εξής: 

Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων σε 19,71% [1.520.742,74 Ε] 

Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών σε 7,94% [612.890,12€]

Γ.  Για  τους  κλάδους  Ζωής  (εκτός  μαθηματικού  αποθέματος)  σε  72,35% 

[5.583.467,73Ε].

1.6. Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 12α του ΝΔ 400/1970 το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  το  οποίο  υπεισέρχεται  αυτοδικαίως  στις  υποχρεώσεις  και  στα 

δικαιώματα της  ασφαλιστικής επιχείρησης,  διαχειρίζεται  από κοινού με τα άλλα 

αρμόδια όργανα ειδικά το χαρτοφυλάκιο του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου 

που βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, κατά δε το αρ. 10 παρ. 8 ΝΔ.400/1970 

συμμετέχει  αναλογικά  στην  ικανοποίηση  των  προνομιακών  απαιτήσεων  των 

εργαζομένων και στα έξοδα εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια και σε περίπτωση που δεν 

επαρκεί  η ασφαλιστική τοποθέτηση εξαιρουμένου του μαθηματικού αποθέματος 

του κλάδου ζωής και κατά την αναλογία αυτού, για την κάλυψη του προνομίου των 

εργαζομένων,  τότε υποστηρίζεται η άποψη ότι το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, πρέπει 

να  καταβάλλει  ό,τι  επιπλέον  απαιτείται  προκειμένου  να  συμπληρωθεί  η 
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ασφαλιστική τοποθέτηση που θα καλύπτει το προνόμιο των εργαζομένων. Τούτη η 

θέση θεμελιώνεται αναλογιζομένου του γεγονότος ότι το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

καταβάλει  ασφαλιστικές  αποζημιώσεις  για  αστική  ευθύνη  από  αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα,  ανεξαρτήτως της  επάρκειας  της ασφαλιστικής τοποθέτησης.  Με την 

αυτή λογική πρέπει να συμβάλλει μέχρι να ικανοποιηθεί και η όποια αξίωση από 

εργατική απαίτηση καλυπτόμενη από το προνόμιο  και μέχρι του ποσού που έχει 

λάβει. 

2.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.1.          Σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών συμβιβασμού.  

Το  σύνολο  των  πρώην  εργαζομένων  της  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ  άσκησαν  σε 

βάρος  της  υπό  εκκαθάριση  εταιρίας  αγωγές  ενώπιον  των  πολιτικών  δικαστηρίων  με 

αίτημα  να  υποχρεωθεί  η  εταιρία  να  τους  καταβάλλει  μεταξύ  άλλων  οφειλόμενους 

δεδουλευμένους  μισθούς  και  αποζημίωση  λόγω  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας 

τους. Προς ικανοποίηση των προνομιακών αυτών απαιτήσεων ο Επόπτης Εκκαθάρισης 

πρότεινε  προς  τους  εργαζόμενους  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α΄) την  εξώδικη  συμβιβαστική 

επίλυση  των  εκκρεμών  εργατικών  διαφορών.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

εργαζομένων  ανταποκρίθηκε  στην πρόταση συμβιβασμού με  την  υπογραφή σχετικού 

συμβιβασμού.  Συνετάχθησαν  και  υπεγράφησαν  κατόπιν  διαπραγμάτευσης  συνολικώς 

340 συμφωνητικά συμβιβασμού.

Το όφελος που προέκυψε για την υπό εκκαθάριση εταιρία από την συμβιβαστική 

επίλυση  των  διαφορών  είναι  σημαντικό,  διότι  οι  πρώην  εργαζόμενοι  περιόρισαν  τις 

απαιτήσεις  του  στους  δεδουλευμένους  μισθούς  και  τη  νόμιμη  αποζημίωση  λόγω 

καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας,  παραιτούμενοι  από  τις  αξιώσεις  τους  για 

μισθούς  υπερημερίας,  αποδοχές  μη  ληφθείσας  αδείας,  αποδοχές  πρόσθετης 

υπερωριακής  απασχόλησης,  κονδύλια ηθικής βλάβης,  τόκους επί  των  κεφαλαίων 

και δικαστική δαπάνη. Ειδικώς,  το  αιτούμενο  αγωγικό  ποσό  των  εργαζομένων 

(πλην των προσώπων που κατείχαν διευθυντική θέση) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

8.713.894,  28  ΕΥΡΩ  και  η  πρόταση  συμβιβασμού (διαμορφωμένη  εκ  των 

καταγεγραμμένων  απαιτήσεων  στα  στοιχεία  και  βιβλία  της  εταιρείας) προς  αυτούς 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  5.992.815,22 ΕΥΡΩ  συνεπώς εκ του συμβιβασμού 
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προκύπτει εκτιμώμενο όφελος 2.721.079,06 ΕΥΡΩ.  

Επί  των  εργατικών  απαιτήσεων  ως  διαμορφώθηκαν  κατόπιν  συμβιβασμού, 

καταβλήθηκε  μέρος  των  απαιτήσεων,  δυνάμει  της  υπ’  αριθμ.  183/6ο/31.05.2010 

αποφάσεως  της  Επιτροπής  Εποπτείας  Ιδιωτικής  Ασφάλισης  (ίδετε  σχετ.  ΦΕΚ 

4197/08.06.2010). Σε περίπτωση εξόφλησης των εργαζομένων, θα ματαιωθεί η συζήτηση 

των εργατικών διαφορών και η υπό εκκαθάριση εταιρία θα απαλλαγεί από σημαντικά 

δικαστικά έξοδα παράστασης ενώπιον των δικαστηρίων.

Από αυτήν την διαδικασία  εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης εξαιρέθηκαν 22 

πρώην  εργαζόμενοι  της  ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΑΕΓΑ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β΄) που  κατείχαν 

διευθυντική  θέση  στην  εταιρία  ή  συμμετείχαν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 

εταιρίας, για τους οποίους ερευνάται αν εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 

του ΝΔ400/1970.  

2.2.  Παράσταση ενώπιον των  Πολιτικών Δικαστηρίων.

Ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων εκκρεμεί η συζήτηση των αγωγών των ως άνω 

κατηγοριών εργαζομένων. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ είναι αυτή των πρώην εργαζομένων της 

ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ  που  η  σύμβαση  του  καταγγέλθηκε  με  την  ανάκληση  της 

αδείας και οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους ήρθαν σε συμβιβασμό με τον 

Εκκαθαριστή, περιορίζοντας τις απαιτήσεις τους στους δεδουλευμένους μισθούς και τη 

νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, παραιτούμενοι από τις 

αξιώσεις  τους  για  μισθούς  υπερημερίας,  αποδοχές  μη  ληφθείσας  αδείας,  αποδοχές 

πρόσθετης  υπερωριακής  απασχόλησης,  κονδύλια  ηθικής  βλάβης,  τόκους  επί  των 

κεφαλαίων και δικαστική δαπάνη. Οι συμμετέχοντες στον συμβιβασμό έλαβαν αναλογία 

Σεπτεμβρίου 2009, αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2009 και ποσοστό 72,5% επί της 

νομίμου αποζημιώσεως, έχουν δε ρητώς επιφυλαχθεί για το υπόλοιπο των απαιτήσεων 

τους  έως  της  ολοσχερούς  εξόφλησης.  Σε  περίπτωση  εκδίκασης  των  αγωγών  αυτών 

ενδέχεται  οι  εργαζόμενοι  να  αμφισβητήσουν  το  κύρος  του  συμβιβασμού  και  της 

παραίτησης από τα αγωγικά κονδύλια.

Η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ των πρώην εργαζομένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που 

κατείχαν διευθυντική θέση στην εταιρία ή/ και συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της  εταιρία,  οι  οποίοι  εξαιρέθηκαν  από  την  διαδικασία   εξώδικης  συμβιβαστικής 

επίλυση. Για την διάγνωση του πραγματικού ζητήματος της διοίκησης και διαχείρισης 

απαιτείται  η  συλλογή στοιχείων,  η  αξιολόγηση και  η  συγκρότηση σχετικού  φακέλου 
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δικογραφίας.  Η διαδικασία αυτή είναι  εξαιρετικώς δυσχερής  διότι  από τα αρχεία της 

εταιρίας απουσιάζουν κρίσιμα έγγραφα και στοιχεία πχ πρωτότυπα πρακτικά διοικητικού 

συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση η ενεργής ανάμιξη στην διοίκηση είναι πραγματικό 

ζήτημα που χρήζει ειδικής απόδειξης. Αναμένεται η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ των πρώην εργαζομένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ των 

οποίων η σύμβαση είχε καταγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της ανάκλησης της αδείας. 

Ομοίως η συλλογή στοιχείων, η αξιολόγηση και η συγκρότηση των σχετικών φακέλων 

δικογραφίας  είναι  δύσκολη διότι  τα στοιχεία  αυτά ευρίσκονται  στα  χέρια  δικηγόρων 

συνεργαζομένων με την εταιρία προ της ανακλήσεως, οι οποίοι εμφανίζουν προσχώματα 

στην συνεργασία με τα όργανα της Εκκαθάρισης.

2.3. Παράσταση ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών αρχών. 

Κατόπιν  καταγγελίας  των  εργαζομένων  για  τη  μη  καταβολή  δεδουλευμένων 

αποδοχών,  οι  κατά  τόπο  αρμόδιες  Επιθεωρήσεις  Εργασίας  του  Υπουργείου 

Απασχόλησης  μας  προσκάλεσαν  και  εμείς  παρασταθήκαμε  για  την  συζήτηση  της 

εργατικής  διαφοράς.  Ενώ  προσκομίσθηκαν  τα  απαιτούμενα  στοιχεία,  οι  κατά  τόπο 

αρμόδιες  Επιθεωρήσεις  Εργασίας  διαβίβασαν διαδοχικές  Μηνυτήριες  Αναφορές  προς 

τον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών για τα αδικήματα του ΑΝ 690/45 και ΑΝ 539/45. Οι 

Εισαγγελικές Αρχές εκτιμώντας ότι ο Επόπτης Εκκαθάρισης φέρει ποινική ευθύνη για 

την μη έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών υπό την ιδιότητα του εργοδότη 

και  επιτετραμμένου  προς  πληρωμή,  σε  ορισμένες  των  περιπτώσεων  διέταξαν 

προκαταρκτική εξέταση σε άλλες  εισήγαγαν την υπόθεση ενώπιον του ακροατηρίου του 

κατά τόπου αρμοδίου Πλημμελειοδικείου με απευθείας κλήση.

Στις  περιπτώσεις  που  διατάχθηκε  προκαταρκτική  εξέταση,  κατόπιν  νόμιμης 

κλήσης κατατέθηκαν έγγραφες εξηγήσεις με αίτημα να τεθεί η μήνυση στο αρχείο ως 

νόμω αβάσιμη. Στις περιπτώσεις που εισήχθη η υπόθεση με απευθείας κλήση  ενώπιον 

του  ακροατηρίου  έγινε  παράσταση  με  πληρεξούσιο  δικηγόρο.  Έως  σήμερα  έχουν 

εκδικασθεί δύο υποθέσεις ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπου ο 

Επόπτης Εκκαθάρισης κρίθηκε αθώος για το προαναφερόμενο αδίκημα.

2.4 Ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ του ΙΚΑ. 

Κατόπιν καταγγελίας των εργαζομένων τα κατά τόπο αρμόδια υποκαταστήματα 

του  ΙΚΑ  προέβησαν  σε  σύνταξη  Έκθεσης  Ελέγχου  και  έκδοση  Πράξης  Επιβολής 

Εισφορών. Κατά την έκδοση των πράξεων αυτών υπολογίσθηκε ως χρόνος απασχόλησης 
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των  εργαζομένων  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ανάκληση  της  αδείας  της  ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ έως την παραλαβή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τους 

εργαζόμενους με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικά πρόστιμα που επιβαρύνουν την 

Εκκαθάριση  καθότι  αφορούν διάστημα μετά  την  ανάκληση της  αδείας.   Προς  τούτο 

ασκήθηκαν Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας ενώπιον των Διοικητικών Επιτροπών του 

ΙΚΑ  και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων από τις αρμόδιες ΤΔΕ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.ΓΑ

Προσκομίζεται  συνημμένα αριθμητική  κατάσταση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, 

με  διάκριση  τόσο  κατά  την  ημερομηνία  ανάκλησης  της  αδείας,  όσο  και  κατά 

αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας.

Επισημαίνεται  ότι  ο  παρών κατάλογος  είναι  δυναμικός,  καθόσον  ενημερώνεται  και 

επικαιροποιείται διαρκώς.
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ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" (Έως 20.09.2009)

ΚΛΑΔΟΙ   

Λοιποί κλάδοι 5

Ατομικές αποζημιώσεις 80

Εξαγορές / Λήξεις / Επιστροφές 42

Ομαδικά __________________________________________________________ 32

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ (Α) 159

ΓΕΝΙΚΑ  

Ακίνητα ___________________________________________________________ 3

Διοίκηση __________________________________________________________ 4

Ομολογιακό ________________________________________________________ 0

Εργατικά __________________________________________________________ 6

Λογιστήριο ________________________________________________________ 5

Μισθώσεις _________________________________________________________ 0

Συνεργάτες ________________________________________________________ 302

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ (Β) 320

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) (Έως 20.9.2009) 479

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ¨ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ " (Από 21.9.2009)

ΚΛΑΔΟΙ  

Αντασφάλειες  ______________________________________________________ 2

Λοιποί κλάδοι 4

Ατομικές αποζημιώσεις 50

Εξαγορές / Λήξεις / Επιστροφές 40

Ομαδικά __________________________________________________________ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ (Γ) 101

ΓΕΝΙΚΑ  

Ακίνητα ___________________________________________________________ 21

Διοίκηση __________________________________________________________ 16

Ομολογιακό ________________________________________________________ 5

Εργατικά  _________________________________________________________ 82

Λογιστήριο  ________________________________________________________ 25

Μισθώσεις _________________________________________________________ 37
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Συνεργάτες ________________________________________________________ 20

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ (Δ) 206

ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ) 307

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) 786

Με τη ρητή επιφύλαξη της συνεχούς ενημέρωσης και καταγραφής
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	2.  Ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

