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1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το 2002 ήταν µια ακόµη χρονιά εξελίξεων για το χώρο των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα της υψηλής 
τεχνολογίας. Η κρίση της παγκόσµιας οικονοµίας συνέχισε να επηρεάζει τον Ελληνικό χώρο, και βεβαίως την 
αγορά της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Συνεχίστηκε και την χρονιά αυτή η επιβράδυνση στους 
ρυθµούς επενδύσεων των εταιριών σε πληροφορικά συστήµατα και δίκτυα επικοινωνιών. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση των µεγάλων έργων που απορρέουν από το Γ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά και τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004, επηρέασε άµεσα τα µεγέθη των 
εταιριών του κλάδου.  
 
Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η Space Hellas κινήθηκε και κατά τη διάρκεια του 2002, µε γνώµονα την 
ικανοποίηση των συνεργατών της, των πελατών της και των µετόχων της, χωρίς όµως τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα να αντικατοπτρίζουν την τελική προσπάθεια, αφού για πρώτη χρονιά από την ίδρυσή της, η 
εταιρία παρουσίασε ζηµιές τόσο σε µητρικό όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο.  
 
Σήµερα, η Space Hellas καλύπτει όλο το φάσµα των σύγχρονων αναγκών για τηλεπικοινωνιακές και 
δικτυακές υποδοµές και δικαιωµατικά θεωρείται κορυφαίος System Integrator στην Ελληνική αγορά. 
 
Η πραγµατικότητα της ραγδαίας εξελισσόµενης τεχνολογίας, που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις, απαιτεί την δυνατότητα παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στο χώρο που συγκλίνουν 
τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, που να προσδίδουν εµφανή προστιθέµενη αξία στην επιχείριση. 
 
Η Space Hellas την τελευταία χρονιά προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία µε την Alcatel στο χώρο της 
τηλεφωνίας. Η Space διαθέτει µακρά παράδοση και εµπειρία στην ψηφιοποίηση φωνής και στην 
ολοκλήρωση δικτύων τηλεφωνίας µε δίκτυα δεδοµένων. Η νέα αυτή συνεργασία, πέραν των υπαρχόντων µε 
την Cisco, την 3Com και την VMS συµπληρώνει της δυνατότητες της εταιρίας µας που την καθιστούν τον 
ισχυρότερο παίκτη στα µεγάλα ψηφιακά τηλεφωνικά δίκτυα και την τεχνολογία VoIP. 
 
Επιπλέον, η δυναµική εξέλιξη και η πολύπλευρη δραστηριότητα της Space Hellas στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών, ενισχύονται µε τη διείσδυσή της στον τοµέα ασφάλειας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών (IT Security) καθώς και στο χώρο των δορυφορικών εφαρµογών. 
 
Το 2002 η Space Hellas επελέγη σαν σηµαντικότατος συνεργάτης της κοινοπραξίας της TRS (Thales 
Raytheon Systems) για το έργο της ασφάλειας των Ολυµπιακών αγώνων, µε αντικείµενο το σχεδιασµό και 
την υλοποίηση όλης της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής υποδοµής. ∆υστυχώς το έργο ανετέθη κάτω απο 
συνθήκες που έχουν δηµιουργήσει έντονο προβληµατισµό σε ανταγωνιστική κοινοπραξία. Το αποτέλεσµα 
ήταν να χαθούν 6 µήνες µεγάλης προσπάθειας των εµπλεκοµένων τµηµάτων (Πωλήσεων, Engineering και 
∆ιοίκησης) για ένα πολλά υποσχόµενο έργο. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2002 όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν ήταν καλά και η Εταιρία έκλεισε 
µε ζηµιές όπως δείχνουν και οι σχετικοί αναλυτικοί πίνακες. Το 2002 χαρακτηρίστηκε από µια πρωτοφανή 
έλλειψη σηµαντικών έργων. Έτσι τα έσοδα της εταιρίας προήλθαν από τις τεχνικές υπηρεσίες και τα µικρά 
καθηµερινά έργα πού λόγω της κρίσης της αγοράς δουλεύτηκαν µε εξαιρετικά χαµηλά περιθώρια µικτού 
κέρδους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε µε την µεγάλη άκαρπη προσπάθεια για το έργο ασφάλειας των ΟΑ 
2004 συνεισφέροντας αρνητικά σε µια ούτως ή άλλως πολύ κακή οικονοµική χρονιά. 
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Παρά το αρνητικό αποτέλεσµα του 2002, είµαστε αισιόδοξοι διότι η δυναµική της αγοράς έχει βελτιωθεί 
σηµαντικά και αυτό φαίνεται από την συγκριτικά µεγάλη αύξηση των προσφορών µας για µεσαία και µεγάλα 
έργα.  
Ταυτόχρονα η εταιρία αναδιοργανώνεται προς περιορισµό των λειτουργικών εξόδων ιδιαίτερα προς τις 
λιγότερο αποδοτικές δραστηριότητες. Έτσι το 2003 βρίσκει την Space σε καθεστώς νέας οργάνωσης (πχ η 
νέα ∆νση Έργων) µε πολύ καλύτερες προοπτικές να διεκδικεί πληθώρα µεσαίων και µεγάλων έργων που 
έχουν µακροχρόνιο ορίζοντα όπως το έργο Σύζευξης των ∆ηµοσίων υπηρεσιών, το Police on Line, 
Στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά προγράµµατα κ.λ.π. 
 
Η Space Hellas συνεχίζει να είναι αισιόδοξη, διότι η εταιρική της αξία είναι αποδεδειγµένη και µε τη συνεχή 
εξέλιξή της, και µε το έµπειρο και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της συνεχίζει να επιβεβαιώνει την 
εµπιστοσύνη της αγοράς, ακόµη και σε συνθήκες έντονης ύφεσης. 
 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ µέρους του ∆.Σ. το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας µας για 
την αφοσίωση και το ζήλο του, τους πελάτες µας για τη συνεχιζόµενη προτίµησή τους, αλλά και τους 
µετόχους µας, για την εµπιστοσύνη τους και τη συµβολή τους στις προσπάθειές µας. 
 
 
 
 
 
 

Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2003 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
∆ηµήτρης Μανωλόπουλος 
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2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ 
∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 
προοπτικών της εταιρίας SPACE HELLAS A.E. (στο εξής ή «Εταιρία» ή «SPACE HELLAS») από τους 
επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες: 

 Στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ. (210) 
6504100 (υπεύθυνοι κα Ε. Ζερβού ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Θ. ∆ραβίλλας 
∆ιευθυντής Marketing,  κα Μαρία Ντελλ ’Ερµπα υπεύθυνη τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων 
και Εταιρικών Ανακοινώσεων).  

 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν 
ότι το περιεχόµενο του ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές 
καθορίζονται από την 5/204/14-11-2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
είναι: 

 η κα Ελένη Ζερβού, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος 
Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή τηλ. 210 6504100. 

 ο κος  Θεόδωρος ∆ραβίλλας ∆ιευθυντής Marketing της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος 
Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6504100. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου 
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι πλήρη 
και αληθή. 

 ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή 
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των 
στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές 
διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους 
κατάσταση, πλην της εκκρεµοδικίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο τέλος του Κεφαλαίου Συνοπτικά 
Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Εκδότριας Εταιρίας. 
 
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης διενήργησε ο Ορκωτής 
Ελεγκτής – Λογιστής κος  ∆ήµος Πιτέλης  (Α.Μ./ΣΟΕ 14481) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές (οδός 
Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 210 8629835). Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – 
Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου, µαζί µε τους αντίστοιχους 
ισολογισµούς. 
 
Η Εταιρία συνέταξε για έκτη  φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την 31-12-2002. Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2002 περιλαµβάνουν πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρείες 
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SPACE NET A.E., η οποία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και SPACEPHONE A.E., DELTA 
SINGULAR Εκπαιδευτική Α.Ε., GARNETT A.E. οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 
Ο κος ∆ήµος Πιτέλης  διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 
2002. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς.  
 
Επίσης ο κος  ∆ήµος Πιτέλης  διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και 
του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών 
χαρτοσήµου, Φόρους µεγάλης ακίνητης περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρους αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 
2000, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και  ακριβή. 
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3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Η εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά /ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη 
προσφορά /ανταλλαγή  µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση. 
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4 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ Χ.Α. 

 
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε ∆ηµόσια εγγραφή και 
ιδιωτική τοποθέτηση µε µετρητά, σύµφωνα µε τις από 6-5-1999,25-1-2000 και 22-6-2000 Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων, ανήλθαν µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης  ύψους  879,13 χιλ. € 
περίπου σε 15.656,64 χιλ.€. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή της 
Εταιρίας  στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. και όπως αυτό εγκρίθηκε, τα ανωτέρω κεφάλαια προβλέπονταν 
να χρησιµοποιηθούν σε : 

1. Πάγιο εξοπλισµό Κτιριακών Εγκαταστάσεων ύψους 1.467,35 χιλ.€ 
2. Ανάπτυξη υπαρχουσών δραστηριοτήτων ύψους 2.494,50 χιλ € 
3. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αγορών ύψους 3.668,38 χιλ. € 
4. Ανάπτυξη εφαρµογών προστιθέµενης αξίας και λογισµικού ύψους 1.614,07 χιλ. € 
5. Συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E. σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες ύψους 2.641,23 χιλ. 

€  και  
6. Κεφάλαια κίνησης της Εταιρίας ύψους 3.771,09 χιλ. € 
 

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 9ης Απριλίου 2001 αποφάσισε την τροποποίηση ως 
ανωτέρω, του προγράµµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που είχε κατατεθεί στο ΧΑΑ κατά την εισαγωγή της 
εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά, σε ότι αφορά τον προορισµό διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε 
µεταβολή στις συµµετοχές από  2.641.232,58 Eυρώ σε 6.862.407,34 Eυρώ) ήτοι αύξηση συµµετοχών κατά 
4.221.174,7 Eυρώ µε αντίστοιχη ισόποση µεταβολή (µείωση) των κατηγοριών "Ανάπτυξη υπαρχουσών 
δραστηριοτήτων", "Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων " και   "Ανάπτυξη Εφαρµογών". Λόγω του γεγονότος 
ότι µε την ανωτέρω τροποποίηση δεν διαφοροποιούνται οι τελικές επενδυτικές δραστηριότητες, δεν 
υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.  
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/10/2001 αποφάσισε νέα τροποποίηση του επενδυτικού προγράµµατος 
ως ακολούθως: α) Αποφάσισε να µην πραγµατοποιηθεί η συµµετοχή µας στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της  εταιρείας Space Net Α.Ε. κατά 762.259,72 Ευρώ,. β) Αποφάσισε να µην υλοποιηθεί οριστικά 
η συµµετοχή µας  στην  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SPACEPHONE A.E. κατά 880.410,86 
Ευρώ. Η ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού προγράµµατος και συγκεκριµένα το πλεονάζον κεφάλαιο 
που προέρχεται από την µη πραγµατοποίηση των παραπάνω συµµετοχών αναδιανέµεται στις υπόλοιπες 
επενδυτικές κατηγορίες (Α1.1 πάγιος εξοπλισµός, Α1.2 ανάπτυξη υπαρχουσών δραστηριοτήτων, Α1.3 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και Α1.4 ανάπτυξη εφαρµογών). Η τελική κατανοµή των κονδυλίων, µε 
βάση την παρούσα τροποποίηση ουσιαστικά επαναφέρει το επενδυτικό πλάνο της SPACE HELLAS A.E. 
πλησιέστερα  στο αρχικό επενδυτικό πλάνο όπως αυτό αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο εισαγωγής και 
έχει εγκριθεί από το ΧΑΑ. 
Για την ολοκληρωτική υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος η Γενική Συνέλευση της SPACE HELLAS 
A.E.  της 26-10-2001 ενέκρινε τη χρονική παράταση υλοποίησής του κατά ένα τρίµηνο ήτοι µέχρι 31-3-2002  
προκειµένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ορθότερη και επωφελέστερη επιλογή ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων και εφαρµογών λαµβανοµένου υπόψη και του γεγονότος ότι υπήρξε αντίστοιχη  
καθυστέρηση στην έγκριση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α. ενώ οι προβλέψεις υλοποίησης του 
επενδυτικού προγράµµατος του ενηµερωτικού δελτίου αφορούσαν διάρκεια ενάµιση έτους οπότε η 
ανωτέρω παράταση εµπίπτει  στα όρια υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος. 
Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων στις 31.03.2002 φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες : 
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5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
H τιµή της µετοχής της Space Hellas κατά την περίοδο 1/1/2002 – 31/12/2002 κατέγραψε µια πτωτική 
πορεία ξεκινώντας από τα 5,03 ευρώ στις αρχές του έτους (τιµή αναπροσαρµοσµένη µετά το split του 
Απριλίου 2002) και κλείνοντας στα 1,76 ευρώ στα τέλη του ∆εκεµβρίου 2002.  
Η συναλλακτική δραστηριότητα υπήρξε αρκετά υψηλή καθώς κατά µέσο όρο διαπραγµατεύτηκαν 247.739 
µετοχές ανά συνεδρίαση (ηµερήσια εµπορευσιµότητα 0,9%).  
Σηµειώνεται ότι οι βασικοί µέτοχοι συνεχίζουν να διατηρούν τα ποσοστά συµµετοχής τους αναλλοίωτα από 
την ηµεροµηνία δηµόσιας εγγραφής (Σεπτέµβριος 2000).   
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6 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Μετά την εισαγωγή δωρεάν µετοχών λόγω µείωσης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (Split) σύµφωνα µε 
την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 2/04/2002 και την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σύµφωνα 
µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 16/12/2002 οι µετοχές 
της Εταιρίας ανέρχονται σε 26.326.120 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η 
καθεµία.  
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το 
ΚΝ2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις 
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της 
Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει 
το δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρίας και ανάλογη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρίας, 
σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από κάθε µετοχή την παρακολουθούν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου.  
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων. 
Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, 
ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 
Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη 
διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς 
τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ’ 
ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 
Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το 
δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την µετοχή αυτή, 
ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα 
των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν. 
Οι µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση 
πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ηµέρες πριν από την πιο πάνω ηµέρα 
σύγκλησης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθµό των µετοχών µε τον οποίον επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, απευθυνόµενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς 
κατάθεση αριθµός µετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασµό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασµών 
Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειµένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσµευσης, και να 
καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας, µέσα στην ίδια προθεσµία. 
 
Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 
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1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων 
ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40ε του Ν2190/1920, και  

2. να ζητήσουν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην 
αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία καλείται να 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

 
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας 
Εταιρίας και το Ετήσιο ∆ελτίο. 
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος 
καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο.  
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ 
του ∆ηµοσίου. 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου, να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές 
Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
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7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPACE HELLAS 

7.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Εµπόριο- Αντιπροσωπείες- 
Εισαγωγές- Εξαγωγές» και διακριτικό τίτλο «SPACE COM A.E.» συνεστήθη µε το υπ’αρ. 116369/15.7.85 
συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση υπ’ αρ. ΕΜ 
4728/1.8.85 του Νοµάρχη Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/ /8.8.85 ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η διάρκεια της 
Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και έδρα της ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 
312. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 6-5-99 που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αρ. ΕΜ 4247/99 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 23-7-99 και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6299/2-8-99 ΤΑΕ & ΕΠΕ, η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 50ετής. 
Η Εταιρία έχει αριθµό ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95 και αριθµό Φορολογικού Μητρώου 094149709. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κωδικοποιηµένου Καταστατικού της Εταιρίας, σκοπός της είναι η επί κέρδει «α) 
ενέργεια πάσης φύσεως εµπορικών πράξεων β) Αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εξωτερικού και 
του εσωτερικού γ) Εισαγωγαί - εξαγωγαί παντός είδους εµπορευµάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και 
δη τοιούτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, οπτικών κ.λ.π. δ) Ανάληψις εκτελέσεως παντός είδους µελετών, 
παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτους  και δη τεχνικών τοιούτων της ηµεδαπής ή και της 
αλλοδαπής ε) ∆ιεκπεραίωσις πάσης φύσεως µεσιτικών εργασιών εν τω εσωτερικώ και τω εξωτερικώ στ) 
Συµµετοχή της συνιστώµενης Εταιρίας και συνεργασία µε επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής ή τύπου, ή εις 
κοινοπραξίας του εσωτερικού και εξωτερικού επιδιωκούσας συναφείς ή ετέρους σκοπούς προς τους 
τοιούτους της Εταιρίας ζ) Χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις κεφαλαίων του εσωτερικού και εξωτερικού η) 
Οιαδήποτε εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εκδήλωσις συνδεδεµένη αµέσως ή εµµέσως µε τους 
σκοπούς της Εταιρίας θ) Η Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής µονάδος 
παραγωγής οιασδήποτε φύσεως προϊόντων και η εµπορία των προϊόντων αυτών και ι) Η παροχή πάσης 
φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ια) Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεµένων 
µε την παρούσα εταιριών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, αλλά µετά από απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.»  
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιλαµβάνει διατάξεις περιοριστικές των δικαιωµάτων της µειοψηφίας των 
µετόχων, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του ΚΝ 2190/20.  
Η Εταιρία λειτουργεί υπό το καθεστώς του ΚΝ 2190/1920. 
Έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον, 
τηρουµένων των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. 
Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. 
H Eταιρεία δεν έχει εξαρτήσεις από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές ή 
οικονοµικές συµβάσεις, ή νέες µεθόδους κατασκευής, οι οποίες να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη 
δραστηριότητα ή την αποδοτικότητα της Εταιρίας. 
Όπως έχει γνωστοποιηθεί στον Νοµικό Έλεγχο της Εταιρίας κατά την περίοδο προ της εισαγωγής των 
µετοχών αυτής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Παράλληλη Αγορά,) υφίσταται κατ’ αυτής µία εκκρεµής 
δίκη. 
Η ως άνω δίκη αφορά απαίτηση των Σωτηρίου Ντουµάνη, Ευαγγελίας συζ. Σωτ. Ντουµάνη και Ελένης θυγ. 
Σωτ. Ντουµάνη (κατασκευαστών του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 302 στο οποίο στεγάζονται γραφεία 
της Εταιρίας) κατά της «SPACE HELLAS» και κατά της Σοφίας συζ. Ιωάννου Ματιάτου (δικαιοπαρόχου της 
Εταιρίας για το ακίνητο της επί της Λεωφόρου Μεσογείων), ύψους κεφαλαίου 253.705,06 €, που έχει 
εγερθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την από 4.4.95 (αριθ. καταθ. 3788/95) αγωγή. 
Με την αγωγή τους οι ενάγοντες ζητούν να καταδικασθούν οι εναγόµενοι  και έκαστος εξ αυτών εις 
ολόκληρον στην καταβολή του ως άνω ποσού, επικαλούµενοι ζηµία τους µε τον ισχυρισµό ότι η αγορά από 
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την Εταιρία του δικαιώµατος υψούν επί του ως άνω οικοπέδου συνιστούσε παραβίαση διάταξης του 
εργολαβικού συµβολαίου µεταξύ αυτών και της Σοφίας Ματιάτου, σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα αυτό 
ανήκε κατά 25% στην οικοπεδούχο και κατά 75% στους εργολήπτες, και µεταφέροντας συντελεστή 
δόµησης από άλλο ακίνητο ανήγειραν οριζόντιες ιδιοκτησίες του τέταρτου και πέµπτου ορόφου στο ως άνω 
ακίνητο. 
Η ως άνω αγωγή συζητήθηκε την 26.10.95 και επ ΄αυτής έχει εκδοθεί και δηµοσιευθεί η υπ΄ αριθ. 2931/96 
προδικαστική απόφαση του παραπάνω ∆ικαστηρίου, µε την οποία διετάχθησαν αποδείξεις, η διεξαγωγή των 
οποίων είναι ακόµη σε εξέλιξη. 
Κατά τη γνώµη του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρίας κ. Χ. Μαυροειδή, η επίδικη αγωγή είναι παντελώς 
αβάσιµη, αόριστη και καταχρηστική και προβλέπεται η απόρριψή της από το ∆ικαστήριο. 
Η Εταιρία έχει συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Οι συµµετοχές αυτές την 31-12-2002 
είναι οι ακόλουθες: 

3. SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.:  Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία 
της SPACE HELLAS A.E.  Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 99,9 % στο 
µετοχικό της Εταιρίας.  Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

4. SPACE PHONE A.E.:  Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 50% στο µετοχικό της 
Εταιρίας. 

5. DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ EUROSKILLS A.E.): Η συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 30,22%. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο 
της εκπαίδευσης µε ιδιαίτερη έµφαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και στην οργάνωση 
προγραµµάτων των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.] 

6. ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η SPACE HELLAS συµµετέχει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 1%. 

7. ΓΚΑΡΝΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. : Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
στον χώρο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα πληροφορικής. Η συµµετοχή της 
Space Hellas A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό 50% . 

8. INTERNET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 
(internet). Η συµµετοχή της SPACE HELLAS ανέρχεται σε ποσοστό 19% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 

7.2 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών 

H Space Hellas από το 1985 που ιδρύθηκε, προσφέρει λύσεις και εφαρµογές τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφορικής στις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Η Space Hellas παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις που 
επιτρέπουν την επαφή δύο ή περισσότερων σηµείων µε όλες τις βασικές µορφές επικοινωνίας: φωνή, 
δεδοµένα, εικόνα. 
 
Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται (µε προϊόντα και υπηρεσίες) στους εξής τοµείς: 

 Υποδοµή δικτύωσης για εταιρικά δίκτυα ή το ∆ιαδίκτυο (data networking) 
 Υποδοµή τηλεφωνικής διασύνδεσης σε ενδο-εταιρικό επίπεδο (enterprise telephony) 
 ∆οµηµένη καλωδίωση για σύγχρονα κτίρια (structured cabling) 
 Υποδοµή για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών φορέων (telecom infrastructure) 
 Εξειδικευµένες εφαρµογές που αξιοποιούν υφιστάµενα δίκτυα, προσδίδοντας αξία σε αυτά 

(value added services) 
 Eρευνητικά κι αναπτυξιακά προγράµµατα, τοπικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

7.2.1 Κατηγορίες Πωλουµένων Προϊόντων 
Τα προϊόντα που κυρίως διαθέτει η Space Hellas, συγκροτούν τη «ραχοκοκαλιά» ενός σύγχρονου 
επικοινωνιακού δικτύου, που µπορεί να περιορίζεται µέσα σε ένα κτίριο ή να εκτείνεται σε µια ευρύτερη 
περιοχή, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά ακόµη και πέρα από αυτή. 
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Για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, η Space Hellas συνεργάζεται µε διεθνείς και 
καταξιωµένους κατασκευαστικούς οίκους. Οι Cisco Systems, Vanguard Managed Systems (πρώην Motorola 
ND), Rad Data Communications, 3Com, Alcatel είναι ενδεικτικά µερικοί από τους σηµαντικότερους 
συνεργάτες της εταιρίας. 
Τα προϊόντα που κυρίως η εταιρία προωθεί στην Ελληνική αγορά είναι εξειδικευµένες τηλεπικοινωνιακές 
συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία ενός δικτύου, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης-πελάτη και 
την επιθυµητή τεχνολογία. Έτσι, η Space Hellas διαθέτει: 

 Γέφυρες δικτύου (bridges) 
 Συγκεντρωτές (hubs) 
 Μεταγωγείς (switches) 
 ∆ροµολογητές (routers) 
 Κόµβους και συσκευές πρόσβασης σε ποικίλα δίκτυα (Χ.25, frame relay, cell relay/ATM, IP) 
 Πολυπλέκτες (multiplexers) 
 Προϊόντα ασφαλούς µετάδοσης δεδοµένων (firewalls, encryptors) 
 Λοιπές συσκευές δικτύων, όπως terminal servers, FDDI concentators, εξυπηρετητές 

εκτυπώσεων (printer servers), κλπ. 
 Modems όλων των ειδών (voiceband, baseband, dial-up, xDSL, fiber optic, miniature 

modems) 
 Network Interface Cards (NIC) για όλους τους τύπους τοπικών δικτύων και Η/Υ 
 Μετατροπείς διεπαφής (interface converters) 
 Συστήµατα κεντρικής διαχείρισης δικτύων 
 Συσκευές ελέγχου αξιοπιστίας κι απόδοσης δικτύου (test equipment, network analyzers) 

 
 Προϊόντα ασύρµατης ζεύξης για τοπικά δίκτυα 
 Προϊόντα οπτικής ζεύξης (laser optics) 
 Προϊόντα µικροκυµατικής ζεύξης 
 Προϊόντα δορυφορικών επικοινωνιών 
 Ασύρµατους διαµορφωτές / αποδιαµορφωτές (modems) 

 
 Συσκευές ψηφιοποίησης φωνής 
 Συστήµατα οπτικής τηλεδιάσκεψης (videoconference) 

 
 Προϊόντα δοµηµένης καλωδίωσης 

 
Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει στους πελάτες της: 

 Τηλεφωνικά κέντρα 
 Καταγραφικά συστήµατα τηλεφωνικών εντολών 

 
 Προϊόντα υποδοµής τηλεπικοινωνιακών οργανισµών (π.χ. συγκεντρωτές γραµµών) 
 Πλατφόρµα τιµολόγησης (billing) υπηρεσιών παρεχόµενων από τηλεπικοινωνιακούς 

οργανισµούς 
 Πλατφόρµες λογισµικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε σύγχρονο (on-line) αλλά και 

ασύγχρονο (off-line) τρόπο 
 
Όλα τα προϊόντα διατίθενται µε εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών. 
Η πρόταση αξίας της εταιρίας προς την αγορά (value proposition) έγκειται στον κατάλληλο κάθε φορά 
συνδυασµό επί µέρους προϊόντων (από τα παραπάνω) ώστε να συντίθεται η λεγόµενη «ολοκληρωµένη 
λύση». Οι απαιτήσεις της αγοράς και η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα της τεχνολογίας έχουν οριστικά 
µετατοπίσει το ενδιαφέρον των πελατών από την απλή προµήθεια µεµονωµένων προϊόντων στην προµήθεια 
της λεγόµενης ολοκληρωµένης λύσης. Η ικανότητα της εταιρίας να ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, 
συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την διαφοροποιεί από την πολυάριθµη οµάδα των (απλών) 
«διανοµέων» προϊόντων (distributors). 
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7.2.2 Κατηγορίες Παρεχοµένων Υπηρεσιών 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 

 Ανάλυση, µελέτη και σχεδίαση δικτύων 
 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
 Έλεγχο ασφάλειας δικτύων και πληροφορικής 
 Εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας 
 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση) 
 Εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες (δοκιµές δικτύων, έλεγχος απόδοσης δικτύων κλπ.) 
 Outsourcing δικτύων 
 Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας πάνω σε υφιστάµενα δίκτυα (π.χ. πλατφόρµα 

λογισµικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 
 ∆ιαχείριση έργου (project management) 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι το έµψυχο δυναµικό της Space Hellas υποστηρίζει την εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση των συσκευών που προµηθεύει. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αλλά κι οτιδήποτε 
παράγει η εταιρία (π.χ. µελέτες δικτύων) είναι πιστοποιηµένα µε ISO 9001. 
Εν τέλει, ο τρόπος µε τον οποίο η Space Hellas προσεγγίζει την αγορά (δηλαδή µε συνδυασµό προϊόντων, 
λύσεων και κυρίως υποστηρικτικών υπηρεσιών) διασφαλίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη διαχρονικότητα της 
σχέσης της εταιρίας µε τον πελάτη (customer loyalty). 
 
Στο πελατολόγιο της εταιρίας συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

 Τράπεζες και χρηµατο-πιστωτικά ιδρύµατα (ενδεικτικά Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha 
Bank, Εµπορική Τράπεζα, Citibank, Aspis Bank) 

 Τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί (ενδεικτικά Όµιλος ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone, Telestet) 
 Service providers  (ενδεικτικά OTEnet, Internet Hellas, Forthnet) 
 Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις  (ενδεικτικά Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΦΑΓΕ, Γερµανός, 

Σκλαβενίτης, Glaxo Welcome, Βορειοελλαδική ΑΧΕΠΕΥ) 
 Οργανισµοί και φορείς του δηµόσιου τοµέα (ενδεικτικά ∆ΕΗ, Ολυµπιακή Αεροπορία) 
 Πανεπιστήµια (ενδεικτικά ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) 

 

7.2.3 Νέες ∆ραστηριότητες µέσα στο 2002 
Μέσα στο 2002, η εταιρία προέβη σε προσθήκες νέων προϊόντων, συνεργαζόµενη µε κατάλληλους οίκους κι 
εταιρίες. 
Στα µέσα του 2002, η Space Hellas υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε την Alcatel e-Business Distribution, 
που της επιτρέπει να διαθέτει στην Ελληνική αγορά προϊόντα τηλεφωνίας (PBX’s) και δικτύωσης του 
Γαλλικού κατασκευαστή Alcatel. Η απευθείας συνεργασία εξασφαλίζει στην εταιρία τη δυνατότητα 
απόκτησης ισχυρής τεχνογνωσίας, συνεχούς ενηµέρωσης σε θέµατα προϊόντων και εµπορικής υποστήριξης 
µε ανταγωνιστικούς όρους. Με τη συνεργασία αυτή, η Space Hellas διευρύνει την οµάδα προϊόντων που 
διαθέτει στην αγορά. Επιπλέον, είναι σε θέση να παίξει σηµαντικό ρόλο  στην υποστήριξη της 
εγκατεστηµένης βάσης πελατών του πρώην τοπικού γραφείου της Alcatel e-BDτο οποίο έπαψε τις εργασίες 
του στην Ελλάδα. 
Στο 2ο µισό του 2002, η Space Hellas προχώρησε σε εσωτερική αναδιάρθρωση που µεταξύ των άλλων 
στόχευε στην καλύτερη τοποθέτηση της εταιρίας στο πεδίο της ολοκλήρωσης συστηµάτων (system 
integration). Έτσι, δηµιουργήθηκε ειδική ∆ιεύθυνση η οποία στελεχώθηκε µε ικανά στελέχη και πέτυχε 
συνεργασίες µε µεγάλες εταιρίες ανάλογου προφίλ ή/και κατασκευαστές του εξωτερικού, προκειµένου να 
διεκδικήσουν από κοινού έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του ∆ηµοσίου, των Ολυµπιακών Αγώνων 
2004 κλπ. 
Επίσης µέσα στο 2002, η εταιρία εστίασε την προσοχή της στη διεύρυνση των πακέτων τεχνικής 
υποστήριξης προς πελάτες αλλά και στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών, όπως outsourcing δικτύων, remote 
network management, µίσθωση εξοπλισµού αντί αγοράς κλπ. Οι υπηρεσίες αποτελούν στοιχείο 
διαφοροποίησης για την εταιρία που µπορεί να τις διαθέσει, ειδικά όταν η τάση των πραγµάτων οδηγεί 
καθηµερινά στη συµπίεση των περιθωρίων µικτού κέρδους µε τα οποία πωλείται ο εξοπλισµός 
τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής. 
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7.3 Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας την περίοδο 1997 – 2002, σύµφωνα µε τα 
δηµοσιευµένα  οικονοµικά στοιχεία, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 
 Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε κατά την σύσταση της, σε 5.000.000 

δραχµές, διαιρούµενο σε 500 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης 
10.000 δραχµές η κάθε µία (ΦΕΚ 2929/8.8.1985) και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από 
τους ιδρυτές της µε µετρητά. 

 Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9.9.1985 (ΦΕΚ 3290/9.10.1985) το µετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές 5.000.000 µε την έκδοση 500 
νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές και τιµή έκδοσης 
10.000 δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.000.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 1.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές η κάθε 
µία.  

 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1987 (ΦΕΚ 2181/6.8.1987) το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές 5.000.000 µε την 

* Τυχόν ∆ιαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** Προσθήκες µείον µειώσεις. 
***Στις προσθήκες περιόδου 1997-2000 συµπεριλαµβάνεται ποσό 123 χιλ. € περίπου από αναπροσαρµογή των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 από αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά την 
χρήση 2000. 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η συνολική αξία κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων µετά τις προσθήκες, 
ανέρχεται στο ποσό των 6.558,52 χιλ.€ 
 Η τελευταία αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έγινε κατά την εταιρική χρήση 2000 µε βάση τις διατάξεις του 
Ν. 2065/1992. Έτσι, η αξία κτήσεως των κτιρίων αυξήθηκε κατά 121.866,60 € και των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 
62.246,98 € 
 Η διαφορά αναπροσαρµογής 59.619,61 € καταχωρήθηκε στο λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων του έτους 2000 και 
κεφαλαιοποιήθηκε  το έτος 2002. 
Οι καθαρές επενδύσεις όσον αφορά τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά την περίοδο 1997-2002 ανήλθαν σε 3619,28 χιλ €.  Στο 
ποσό αυτό δεν υπολογίζεται  η αναπροσαρµογή των παγίων ύψους 252,38 χιλ.€  περίπου.  
Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη. 

Κατηγορία Παγίου
Αξία 

Κτήσεως 
31/12/1996

Προσθήκες** 
1/1/97-31/12/02

Αξία Κτήσης 
31/12/02

Αποσβέσεις 
Μέχρι 

31/12/2001
Αποσβέσεις 

31/12/02

Συν. Αξία 
Αποσβέσεων 

31/12/02

Αναποσβ. 
Αξία 

31/12/02

Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 283,65 283,65 58,13 56,73 114,86 168,79
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

0,00 283,65 283,65 58,13 56,73 114,86 168,79

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γήπεδα-οικόπεδα 7 237,05 0,00 237,05 0,00 0,00 237,05
Κτίρια & τεχν. Έργα 1.456,03 1.486,12 2.942,15 850,13 289,26 1.139,39 1.802,76
Μηχανήµατα-τεχν. Εγ.- Μηχ. Εξοπλ. 378,61 1.031,22 1.409,83 730,29 -60,26 670,04 739,79
Μεταφορικά µέσα 248,71 -169,41 79,30 201,96 -144,43 57,54 21,76
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 618,84 1.200,13 1.818,97 1.539,72 -269,10 1.270,62 548,35
Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες 0,00 71,24 71,24 0,00 0,00 0,00 71,24
ΣΥΝΟΛΟ 2.939,24 3.619,30 6.558,54 3.322,11 -184,53 3.137,58 3.420,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β ) 2.939,24 3.902,95 6.842,19 3.380,24 -127,80 3.252,44 3.589,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1997-2002 (σε χιλ. €)*
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έκδοση 500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές και τιµή 
έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 15.000.000 
δραχµές διαιρούµενο σε 1.500 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές 
η κάθε µία.  

 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.2.1988 (ΦΕΚ 509/28.3.1988) το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές 43.000.000 µε την 
έκδοση 4.300 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές και τιµή 
έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 58.000.000 
δραχµές διαιρούµενο σε 5.800 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές 
η κάθε µία. 

 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.6.1989 (ΦΕΚ 
427/27.2.1990) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 2.000.000 
δραχµές µε την έκδοση 200 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10.000 
δραχµές και τιµή έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών 
αναπροσαρµογής, ύψους 1.755.000 δραχµές (σύµφωνα µε την Ε. 2665/88 απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών), β) και µε καταβολή µετρητών για 
στρογγυλοποίηση 245.000 δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 60.000.000 
δραχµές διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές 
η κάθε µία. 

 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.10.1993 (ΦΕΚ 6330/24.11.1993) το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές 130.000.000 µε την 
έκδοση 13.000 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές και τιµή 
έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 190.000.000 
διαιρούµενο σε 19.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές η κάθε 
µία. 

 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.6.1994 (ΦΕΚ 
4708/4.8.1994) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 
30.000.000 δραχµές µε την έκδοση 3.000 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής 
αξίας 10.000 και τιµή έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών 
αναπροσαρµογής, ύψους 27.263.906 δραχµές (σύµφωνα µε το Ν. 2065/92), β) και µε 
καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση 2.736.094 δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο 
ανήλθε σε 220.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 22.000 κοινές ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές η κάθε µια. 

 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 7.11.1994, οι µετοχές της 
Εταιρίας µετατράπηκαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές (ΦΕΚ 6373/17.11.1994). Έτσι οι 
22.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές αντικαταστάθηκαν από 
22.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές.  

 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.12.1994 (ΦΕΚ 138/10.1.1995 & ΦΕΚ 
1099/10.3.95) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές 
200.000.000 µε την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 
και τιµή έκδοσης 10.000 δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
420.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 42.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 
10.000 δραχµές η κάθε µία. 

 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.11.1998 (ΦΕΚ 
1684/29.3.1999) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 
80.000.000 δραχµές µε την έκδοση 8.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής 
αξίας 10.000 δραχµές εκάστης, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής ακινήτων 
σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 , ύψους 27.089.780 δραχµές β) αφορολόγητων αποθεµατικών 
Ν. 1828/89 και απόφασης 1055503/89 που σχηµατίσθηκαν στις χρήσεις 1989 – 1993, 
ύψους 12.722.000 δραχµές, και γ) κερδών προηγούµενης χρήσης που εµφανίζονταν στον 
λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού 40.188.220 δραχµές. Έτσι το µετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε σε 500.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 50.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµές η κάθε µια. 

 Με την από 6-5-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 
6299/2.8.1999) µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) 
δραχµές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµές. Επίσης µε την απόφαση της ιδίας Γενικής 
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Συνέλευσης το µετοχικό  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα εκατοµµύρια 
(210.000.000) δραχµές µε την έκδόση ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
(1.680.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης. 
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εκατοµµύρια 
(710.000.000) δραχµές διηρηµένο σε πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες 
(5.680.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης, 
ολοσχερώς καταβεβληµένο. Με την απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δώδεκα εκατοµµύρια εξακόσιες ενενήντα µία 
χιλιάδες διακόσιες πενήντα (112.691.250) δραχµές µε την έκδοση εννιακοσίων µία χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα (901.530) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι 
πέντε (125) δραχµών. Οι µετοχές αυτές αποφασίστηκε να καλυφθούν µε δηµόσια εγγραφή 
και ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 350/85, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 1914/90.  

 Με την από 25-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων αφενός µεν ανακλήθηκε η 
από 6/5/1999 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δραχµές µε την έκδοση 901.530 νέων 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές της κάθε µιάς, από τις οποίες 
858.600 θα εκαλύπτοντο µε δηµόσια εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 
(ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα εκαλύπτοντο µε ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω 
παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόµος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην µη έγκριση της δηµόσιας εγγραφής και της εισαγωγής 
των µετοχών της Εταιρίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες (∆ιοικητικό Συµβούλιο Χ.Α. και 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), αφετέρου δε εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά 112.691.250 δραχµές µε την έκδοση 901.530 νέων ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές η κάθε µία, και τιµή διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 
858.600 αποφασίστηκε να καλυφθούν µε δηµόσια εγγραφή µέσω του ΧΑΑ (Παράλληλη 
Αγορά) και 42.930 να καλυφθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90.  

 Με την από 22-6-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων (ΦΕΚ 7934/25.8.2000) 
αφενός µεν ανακλήθηκε η από 25/1/2000 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων όσον αφορά την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δραχµές µε την έκδοση 
901.530 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές της κάθε µιάς, από τις 
οποίες 858.600 θα εκαλύπτοντο µε δηµόσια εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα εκαλύπτοντο µε ιδιωτική τοποθέτηση, 
λόγω µη επιτεύξεως µέχρι σήµερα της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), αφετέρου δε επαναλήφθηκε και επιβεβαιώθηκε η από 
6/5/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας και εγκρίθηκε 
η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 112.691.250 δραχµές  µε την έκδοση 
901.530 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές η κάθε µία, και τιµή 
διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 858.600 καλύφθηκαν µε δηµόσια εγγραφή µέσω του 
ΧΑΑ (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 καλύφθηκαν µε ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90. Η διαφορά µεταξύ 
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής και τιµής διαθέσεως καταχωρήθηκε στο αποθεµατικό από 
την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο την χρήση 2000. 

 Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε 822.691.250 δραχµές διαιρούµενο σε 
6.581.530 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές η κάθε µία. 

 Με την από 27/6/2001 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων, το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατοµµύριο εξακόσια σαράντα 
πέντε εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.645.382.500) δραχµές, 
η δε ονοµαστική αξία της µετοχής αυξήθηκε από εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµές σε 
τριακόσιες εβδοµήντα πέντε (375) δραχµές. 

 Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατοµµύρια τετρακόσια εξήντα 
οκτώ εκατοµµύρια εβδοµήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.468.073.750) δραχµές, 
διαιρείται δε σε έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα 
(6.581.530) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριακοσίων εβδοµήντα πέντε (375) 
δραχµών της κάθε µίας, ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
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 Με την από 26/10/2001 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων 
αποφασίστηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια είκοσι 
τρία εκατοµµύρια εκατόν δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (223.113.867) 
δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού της καταβεβληµένης διαφοράς από 
την υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών και ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από τριακόσιες εβδοµήντα πέντε (375) δραχµές σε τετρακόσιες οκτώ κόµµα εννέα 
(408,9) δραχµές της κάθε µίας και β) η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας σε ευρώ, έτσι ώστε τόσο το µετοχικό κεφάλαιο 
όσο και η ονοµαστική αξία της µετοχής της Εταιρείας να αναγράφονται πλέον σε δραχµές 
και σε ευρώ. 

 Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατοµµύρια εξακόσια ενενήντα 
ένα εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκαεπτά (2.691.187.617) 
δραχµές ή επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι 
(7.897.836,00) ευρώ, διαιρείται δε σε έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες 
πεντακόσιες τριάντα (6.581.530) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων οκτώ 
κόµµα εννέα (408,9) δραχµών ή ένα και είκοσι (1,20) ευρώ, της κάθε µίας, ολοσχερώς 
καταβεβληµένο. 

 Με την από 2/4/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων 
αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ. 

 Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε µεν σε επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες 
ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (7.897.836,00) ευρώ,, διαιρείται όµως σε 
είκοσι έξι εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας µηδέν κόµµα τριάντα (0,30) ευρώ, της κάθε µίας, ολοσχερώς 
καταβεβληµένο. 

 Με την από 16/12/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των µετόχων 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι έξι 
χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (526.522,40) µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,02 Ευρώ.  Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά ένα 
µέρος και συγκεκριµένα κατά 59.619,61 Ευρώ από την αναπροσαρµογή της αξίας των 
ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και κατά ένα άλλο µέρος και συγκεκριµένα κατά 
466.902,79 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο. 

 Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατοµµύρια τετρακόσιες είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα  λεπτά (8.424.358,40) και 
διαιρείται σε είκοσι έξι εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) 
κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε µία, 
ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη και ο τρόπος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 
από την ίδρυσή της 

 

 

7.5 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Η Εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της τα ακόλουθα ακίνητα: 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί του οικοπέδου της Λεωφ. Μεσογείων 302 και Λοχαγού ∆εδούση 

στον Χολαργό (µε ποσοστό κυριότητας της Εταιρίας επί του οικοπέδου 729,23 τ.µ. στην 
Μεσογείων 302 είναι 800%) συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 1.677 τ.µ. Το κτίριο 
αποτελείται από 5 υπέρ το ισόγειο ορόφους, 1 ηµιόροφο και υπόγειο. Ο πρώτος όροφος του 
κτιρίου αυτού επιφάνειας 225 τ.µ. είναι µισθωµένος από την εταιρεία ΣΟΣΣΙΦΑΡ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. Οι βασικές χρήσεις των εγκαταστάσεων είναι υποκατάστηµα και γραφεία. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί των οδών Κορίνθου 127 και Γκότση 26 στην Πάτρα (το 
ποσοστό κυριότητας της Εταιρίας επί του οικοπέδου είναι 1.106,81 τ.µ. στην Πάτρα είναι 
22,2%0) στις οποίες στεγάζεται το υποκατάστηµα της Πάτρας, συνολικής στεγασµένης 
επιφάνειας 85 τ.µ. και αποτελούνται από το ισόγειο και την αποθήκη του υπογείου. Οι 
βασικές χρήσεις των εγκαταστάσεων περιλαµβάνουν: 
 Στέγαση των γραφείων του υποκαταστήµατος 
 Στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών 

*Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στις 30.11.1998 αφορά: ποσό 79.500,45 € από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων µε βάση το Ν.2065/92, ποσό 37.335,29 € από κεφαλαιοποίηση 
αφορολόγητων αποθεµατικών ειδικών διατάξεων που σχηµατίσθηκαν πριν τη χρήση 1996, και ποσό 117.940,49 € από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον . 
** Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στις 06.05.1999  πραγµατοποιήθηκε µε κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεµατικών που σχηµατίστηκαν κατά τον ∆εκέµβριο του 1998. 
*** Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στις 27.06.2001 και στις 26.10.2001 πραγµατοποιήθηκαν µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 
**** Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στις 16.12.2002 καλύφθηκε κατά 56.619,61 € από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και κατά 466.902,79 €  
από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο. 
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7.6 Μισθώσεις Ακινήτων Ιδιοκτησίας Τρίτων 

Η Εταιρία µισθώνει τα παρακάτω ακίνητα: 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Αριστοτέλους 6 στον Χολαργό, συνολικής 

στεγασµένης επιφάνειας 810,5 τ.µ. και οι οποίες αποτελούνται από υπόγειο, ισόγειο, 
ηµιόροφο και δύο ορόφους. Ο προαναφερθέν χώρος χρησιµοποιείται από την Εταιρία ως 
αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και για τη στέγαση υποκαταστήµατός της. 

 Γραφείο πρώτου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου της επί της οδού Μεσογείων 302 και 
Λοχαγού ∆εδούση στο Χολαργό, συνολικής επιφάνειας 225 τ.µ., το οποίο χρησιµοποιείται ως 
υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 ∆ιαµέρισµα β’ ορόφου 23 τ.µ. επί της οδού Εµ. Ροίδου 13, Σύρος όπου λειτουργεί γραφείο 
της εταιρείας. 

 Κατάστηµα ισόγειο 210 τ.µ. επί της οδού Λαγοπάτη 27, Τρίπολη όπου λειτουργεί γραφείο 
της εταιρείας . 

 Κατάστηµα ισόγειο – πατάρι – υπόγειο 160 τ.µ. επί της οδού Μιαούλη 6 Λάρισα, όπου 
λειτουργεί γραφείο της εταιρείας. 

 Κτίριο (διώροφο µονοκατοικία) 192 τ.µ. επί της οδού Λοχαγού ∆εδούση στον Χολαργό, το 
οποίο χρησιµοποιείται ως υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 ∆ιαµέρισµα 5ου ορόφου 108,1 τ.µ. επί της οδού Εµµ. Μπενάκη 59 στην Αθήνα, όπου 
λειτουργεί υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 ∆ιαµέρισµα 6ου ορόφου 97,6 τ.µ. επί της οδού Εµµ. Μπενάκη 59 στην Αθήνα, όπου 
λειτουργούν γραφεία της εταιρείας. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 520 τ.µ. στην Παλλήνη (Λεωφ. 
Λαυρίου 25), οι οποίες χρησιµοποιούνται από την Εταιρία ως αποθηκευτικοί χώροι, καθώς 
και για τη στέγαση υποκαταστήµατός της. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 101 στο Ηράκλειο Κρήτης, 
συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 72,34 τ.µ., οι οποίες αποτελούνται από ισόγειο και 
πρώτο όροφο. Το εν λόγω ακίνητο χρησιµοποιείται ως υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 ∆ιαµέρισµα ισογείου 29,5 τ.µ. και υπόγειο 33,5 τ.µ. επί της οδού Τσιριγώτη 14 και Κάνιγγος 
στα Ιωάννινα, όπου λειτουργεί υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 Τον 7ο όροφο επιφανείας 294 τ.µ. καθώς και αποθήκη του πρώτου υπογείου επιφανείας 100 
τ.µ. του κτιρίου Α ενός συγκροτήµατος πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη επί των οδών 
Γιαννιτσών, Ιωάννου Καρυοφίλλη και Πατριάρχου Κυρίλλου. Το εν λόγω ακίνητο 
χρησιµοποιείται ως υποκατάστηµα της Εταιρίας. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, συνολικής 
στεγασµένης επιφάνειας 1.546,9 τ.µ. (α’ υπόγειο, µεσοπάτωµα, α’ όροφος, γ’ όροφος, δ’ 
όροφος, ε’ όροφος), στις οποίες µεταφέρθηκε η έδρα της Εταιρίας. Ο χώρος αυτός έχει 
διαµορφωθεί κατάλληλα, µε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες της νέας έδρας. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσογείων 321, Χολαργός, συνολικής στεγασµένης 
επιφάνειας 757 τ.µ. τις οποίες επινοικιάζει πλην χώρου 161 τµ.(ισόγειο) όπου στεγάζεται 
γραφείο της εταιρείας .   
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7.7 Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής 

Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα κεφάλαια την 31-12-2002 και υπολογίζεται η λογιστική αξία της 
µετοχής: 
 
Οι µετοχές είναι κοινές ονοµαστικές. 

  

7.8 Μέτοχοι 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 31/12/2002 για τους µετόχους που 
κατέχουν ποσοστό άνω του 3% του συνόλου των µετοχών. 

7.9 ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση Εργασιών 

Η Eταιρία σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της 22.02.2000 (ΦΕΚ 7267/2.8.2000), διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 
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αποτελείται από 3 έως 7 µέλη. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξελέγη µε απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21.07.2000 (ΦΕΚ 7933/25.8.2000) συγκροτήθηκε σε σώµα 
κατά την 21.7.2000 συνεδρίαση του. Με την από 9.4.2001 απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό 509) παραιτήθηκαν 
και αντικαταστάθηκαν δύο µέλη και µε την από 10.4.2001 Απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό 510) συγκροτήθηκε 
εκ νέου σε σώµα. Έτσι η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως: 
 

 Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Επιχειρηµατίας, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή 

 ∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆/νων Σύµβουλος, Επιχειρηµατίας, Λεωφ. Μεσογείων 
312, Αγία Παρασκευή 

 Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος, Επιχειρηµατίας, Λεωφ. Μεσογείων 312, 
Αγία Παρασκευή 

 Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Λεωφ. Μεσογείων 312, 
Αγία Παρασκευή 

 Γκιόκας Αναστάσιος του Ιωάννη, Μέλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία 
Παρασκευή 

 Κακογιάννης Ευστάθιος του Αναστασίου, Μέλος, Τραπεζικός Υπάλληλος, Λεωφ. Μεσογείων 
312, Αγία Παρασκευή 

 ∆ρυµιώτης Γεώργιος του Ανδρέα, Μέλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία 
Παρασκευή 

Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι σύµφωνα µε το καταστατικό πενταετής, δηλαδή µέχρι 
τις 30.06.2005. 
Τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας ασκεί ένα επιτελείο από στελέχη µε ακαδηµαϊκή κατάρτιση και επαγγελµατική 
εµπειρία, το οποίο αποτελείται από τους εξής: 
 
Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γεννήθηκε το 1944. Σπούδασε Electronic Engineering και έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια πείρα στις 
πωλήσεις και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Πριν την ίδρυση της SPACE HELLAS, εργάστηκε στην εταιρία 
CHERMA ELECTRONICS σαν Εµπορικός ∆/ντης στη ∆ιεύθυνση Επίγειων Εφαρµογών, όπου ήταν υπεύθυνος 
για την προώθηση στην Ελληνική αγορά εξοπλισµού και συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στον 
τοµέα των Data Communication. 
 
∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
Γεννήθηκε το 1946. Σπούδασε Electronic Engineering στο Πανεπιστήµιο Brighton της Αγγλίας από όπου 
απεφοίτησε µε διάκριση στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών και Προγραµµατισµού Υπολογιστών. Έχει 29ετή 
εµπειρία στο Marketing και στη ∆ιεύθυνση πωλήσεων στους τοµείς της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών. 
 
Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γεννήθηκε το 1938. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, Τµήµα Μηχανικών Αεροπορίας, µε ειδικότητα 
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και κάτοχος ειδικού µεταπτυχιακού τίτλου στις ενσύρµατες επικοινωνίες, 
από το Fort Momouth του New Jersey. ∆ιετέλεσε καθηγητής στην ΣΜΑ και υπήρξε στέλεχος της Πολεµικής 
Αεροπορίας, σε καίριες θέσεις. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Αεροπορίας, 
όπου κατείχε την θέση του Υποδιοικητή. Αποστρατεύτηκε µε τον βαθµό του Υποπτεράρχου το 1985. 
 
Λαγογιάννης Γιώργος του Παναγιώτη, Μέλος του ∆.Σ. και Γενικός ∆ιευθυντής. 
Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας απ’ όπου απεφοίτησε 
το 1980 και έχει παρακολουθήσει σειρά ειδικών σεµιναρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Πριν την 
ίδρυση της Εταιρίας εργαζόταν ως Μηχανικός συστηµάτων VHF/UHF και αργότερα ως ∆ιευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Έχει γράψει σειρά µελετών πάνω σε θέµατα Τηλεπικοινωνιών και τα βιβλία «Τηλεπικοινωνίες και 
∆ίκτυα Υπολογιστών» και «Επικοινωνίες ∆εδοµένων». Εργάζεται στην Εταιρία από το 1985.  
 
Γκιόκας Αναστάσιος του Ιωάννη, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός Εµπορικός ∆ιευθυντής. 
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας 
στην Αµερική και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στους τοµείς των Υπολογιστών, καθώς και της 
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∆ιοίκησης και Marketing. Πριν την ίδρυση της Εταιρίας είχε διατελέσει Εµπορικός ∆ιευθυντής σε εταιρία 
τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1985. 
 
Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 
Αβραµίδης Αβραάµ του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
Γεννήθηκε το 1937. Απεφοίτησε ως ∆άσκαλος από την Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία, κατέχει πτυχίο 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήµιο του Μονάχου, καθώς και ∆ιδακτορικό Μηχανικού από την 
Πολυτεχνική Σχολή Πατρών. Έχει 29ετή εµπειρία και έχει διατελέσει Εµπορικός ∆ιευθυντής στον τοµέα της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1993. 
 
Σακελλαρίδου Ζωή του Φραγκίσκου, ∆ιευθύντρια Οργάνωσης και Προγραµµατισµού. 
Γεννήθηκε το 1954. Σπούδασε Ανάλυση και Προγραµµατισµό στο ΕΛΚΕΠΑ και έχει 26ετή προϋπηρεσία στην 
Ανάλυση και τον Προγραµµατισµό. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1986. 
 
Ζερβού Ελένη του Γεωργίου, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά. Επίσης, 
κατέχει πτυχίο Στατιστικής. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1989 και έχει 26ετή πείρα στον Οικονοµικό 
τοµέα. 
 
Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Γεννήθηκε το 1957. 
Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου Ρουµανίας. Έχει παρακολουθήσει σειρά 
ειδικών σεµιναρίων αλλά και σεµιναρίων πωλήσεων και διοίκησης επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Τεχνικός 
∆ιευθυντής και Εµπορικός ∆ιευθυντής, µε εµπειρία στην οργάνωση επιχειρήσεων και ανάπτυξη δικτύου 
συνεργατών. Εργάζεται στην εταιρία από το 1999. 
 
Tσιαµασιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Γεννήθηκε το 
1967. Σπούδασε Μαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Πατρών και έχει εµπειρία στη διαχείριση συστηµάτων 
δικτύου. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1995. 
 
∆ραβίλλας Θεόδωρος του Γεωργίου, ∆ιευθυντής Marketing. 
Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και στην 
συνέχεια έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Imperial College of London, στους τοµείς Science in 
Communications & Signal Processing (MSc), καθώς και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Εργάζεται στην 
Εταιρία από το 1998.  
 
Σανιδάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής Πωλήσεων. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά ( νυν Πανεπιστήµιο 
Πειραιά ) στο τµήµα Στατιστικής και Πληροφορικής Επιστήµης. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεµιναρίων 
σε θέµατα πωλήσεων, management , οικονοµικής διαχείρισης και marketing . Έχει πολυετή εµπειρία σε 
εταιρίες του χώρου της πληροφορικής και εργάζεται στην Εταιρεία από το 1997. 
 
Αναστασάκος Ιωάννης του Μιχαήλ, ∆ιευθυντής Έργων. Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1968. Σπούδασε 
Μηχανικός Η/Υ στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά και κατέχει διπλώµατα Maitrise στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική από τo 
Πανεπιστήµιο Paris 8/ Saint Denis και D.E.S.S. Informatique από το Πανεπιστήµιο Paris 7/ Pierre και Marie 
Curie της Γαλλίας. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεµιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε αντικείµενο 
την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1997. 
 
Παπαδόπουλος Αριστείδης του Γεωργίου, ∆ιευθυντής ∆ικτυακών Υποδοµών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1961. Σπούδασε στην ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ και ανάλυση και προγραµµατισµό στο 
ΕΛΚΕΠΑ. Έχει 16ετή εµπειρία  στον τοµέα της Πληροφορικής και έχει εργαστεί σε µεγάλη τεχνική εταιρία. 
Εργάζεται στην εταιρία από το 2002. 
 
Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Νοµικός Σύµβουλος. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει ειδίκευση 
στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και στις Τηλεπικοινωνίες µε µεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήµια Paris II 
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Pantheon-Assas και Harvard Law School. Από το 1995 ασχολείται µε τη νοµική εκπροσώπηση εταιρειών στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Internet. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1999.  
∆ηµήτρης Λυδωρικιώτης του Λυκούργου, Εσωτερικός Ελεγκτής 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1943. Κατέχει πτυχίο (B.Sc.) ηλεκτρονικού µηχανικού από τις Η.Π.Α. και 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Sc.). στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, από 
τον Καναδά. Εργάζεται περισσότερα από 33 έτη στο χώρο των εταιριών πληροφορικής, τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα, είτε αρχικά ως µηχανικός συστηµάτων, είτε στη συνέχεια ως σύµβουλος διοίκησης. 
Στη Space Hellas, εργάζεται από το 2000. 
 
Για την χρήση 2002 το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας (εξαιρουµένων των 
µελών του ∆Σ και του Προέδρου) που έλαβαν για την ιδιότητα τους ως εργαζόµενοι σε αυτή ανέρχεται στο 
ποσό  558 χιλ. € (max 109 – min 29). 

7.10 Οργανόγραµµα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆/νση 
Εσωτερικού Ελέγχου 

Νοµικό Τµήµα ∆/νση  ∆ιασφ. Ποιότητας 

Τµήµα Εξυπ.Μετόχων 
& Εταιρικών 

Ανακοινώσεων 
∆/νση Ανάπτυξης 

∆ιεύθυνση 
Πωλήσεων ∆ιεύθυνση 

Marketing ∆ιεύθυνση 
Έργων 

Γενική 
Εµπορική ∆/νση Οικονοµική 

∆ιεύθυνση ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης & Προγ/µου 

∆ιεύθυνση 
Τεχν. Υπηρεσιών & Έργων ∆ιεύθυνση 

∆ικτυακών Υποδοµών 

Γενική ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γενικός ∆ιευθυντής 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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7.11 Προσωπικό 

Η Space Hellas, στηρίζεται στη δράση του ανθρώπινου δυναµικού που την στελεχώνει και που αποτελείται 
από ικανά στελέχη τα οποία εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέες τεχνολογίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η 
εµπειρία τους, η εξειδικευµένη τεχνογνωσία τους και η συνεχή τους εκπαίδευση, τους καθιστά ικανούς να 
υλοποιήσουν κάθε τηλεπικοινωνιακό έργο. 
Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της SPACE HELLAS την χρονική 
περίοδο 1999 – 2002 
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7.12 Επενδύσεις 1999 – 2002 

Το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας, κατά την τετραετία 1999 – 2002, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 
διεξοδικά όπου παρατίθενται οι επενδύσεις της Εταιρίας κατά την αυτή περίοδο. 
 

 

7.13 Ανάλυση Συµµετοχών 1997 – 2002 

Στα τέλη των χρήσεων 1997 – 2002, η αξία κτήσεως των επενδύσεων σε συµµετοχές της Εταιρίας ήταν οι 
ακόλουθες: 

(1) Τυχόν ∆ιαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
(2) Τα ποσά αφορούν προσθήκες. 
(3) ∆εν συµπεριλαµβάνεται ποσό 140 χιλ. € περίπου από αναπροσαρµογή των ενσώµατων  
ακινητοποιήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. 
(4) Οι συµµετοχές για τις χρήσεις 1998-2000 αφορούν τους λογαριασµούς «Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες  Επιχειρήσεις», «Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις» και «Τίτλοι µε Χαρακτήρα 
Ακινητοποιήσεων». Για τις χρήσεις 1998 έως 2000 συµπεριλαµβάνεται και ο λογαριασµός «Μετοχές», ο οποίος αφορά τη συµµετοχή της Εταιρίας στην HELLAS COM. Πριν από το έτος 1999 οι 
συµµετοχές της εταιρίας ήταν  449,79 χιλ. € που αναλύονται στον επόµενο πίνακα. 
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7.14 Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κύριων µετόχων στη 
διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών κατά την   31-12-2002  

ΜΕΛΗ ∆.Σ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
 
 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
SPACE HELLAS A.E. 
SPACE NET A.E. 
SPACEPHONE A.E. 
SPACE CONSULTING A.E. 
SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆. ΑΕ 
MILTECH HELLAS A.E. 
DEMIL A.E 
 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
_ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
_ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
33,81% 
0,1% 

_ 
51% 

_ 
 

40,10% 
_ 

 
 
 

ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
SPACE HELLAS A.E. 
SPACE NET A.E. 
SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆. ΑΕ 
MILTECH HELLAS A.E. 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ  

 
_ 
_ 
 
_ 
_ 
_ 

 
 
 

∆ΡΟΣΙΝΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

SPACE HELLAS A.E. 
SPACE NET A.E. 
SPACEPHONE A.E. 
SPACE CONSULTING A.E. 
SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆. ΑΕ 
MILTECH HELLAS A.E. 
INTERNET A.E. 

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
_ 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
_ 
 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
 

14,92% 
_ 
_ 

22,50% 
_ 
 

6,16% 
_ 

 
 

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

SPACE HELLAS A.E. 
 
SPACE NET A.E. 
DELTA SINGULAR 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε 
GARNETT A.E.  
INTERNET A.E. 

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. & 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

_ 
 
_ 
_ 
 
_ 
_ 
 

 
ΓΚΙΟΚΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

SPACE HELLAS A.E. 
SPACE NET A.E. 
GARNETT A.E.  
SPACEPHONE A.E. 

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

_ 
_ 
_ 
_ 
 

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

SPACE HELLAS A.E. 
UNISYSTEMS A.E 

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
 

-- 
_ 
 

 
∆ΡΥΜΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

SPACE HELLAS A.E. 
SINGULAR HOSPITALITY 
SOLUTIONS AE 
SINGULAR SOFTWARE 
A.E.M.E. 
 

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

_ 
_ 
 
_ 
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8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΚ∆ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1999 – 2002 

8.1 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά τοµέα 
δραστηριότητας, κατά την τριετία 1999 – 2002: 
 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο 1999-2002 παρουσίασε µείωση  κατά 22% και 
διαµορφώθηκε από 23.235,25 χιλ.€  κατά τη χρήση 1999 σε 18.201,55 χιλ. €  κατά τη χρήση 2002 
Κατά την περίοδο 1999-2002 το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας αφορούσε 
τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας στο εσωτερικό. Επισηµαίνεται ότι οι πωλήσεις στο εξωτερικό αφορούν σε 
µεταπωλητές εξωτερικού και σε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για αναπτυξιακά προγράµµατα σε 
χώρες της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, ένα σηµαντικό µέρος των πωλήσεων εξωτερικού αφορά πωλήσεις σε 
υποκαταστήµατα εξωτερικού των επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζεται ήδη η SPACE HELLAS A.E. στο 
εσωτερικό.  
Το 73% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας κατά το έτος 2002 αφορά την εµπορική 
δραστηριότητα και το υπόλοιποαφορά παροχή υπηρεσιών, στοιχεία που αναλύονται και παρακάτω στην 
ανάλυση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων µικτού . κέρδους ανά δραστηριότητα. 



  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 

33 

8.2 Εξέλιξη Εργασιών – Αποτελεσµάτων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων χρήσης της 
Εταιρίας  1999-2002 : 
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Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων και του µικτού κέρδους της 
Εταιρίας ανά δραστηριότητα για την περίοδο 1999-2002: 

Κατά την τετραετία 1999-2002, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της εµπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας 
παρουσίασε µείωση λόγω της µεγαλύτερης αύξησης του κόστους αγοράς των εµπορευµάτων σε σχέση µε  
την αύξηση του κύκλου εργασιών από την δραστηριότητα αυτή. Επιπρόσθετα, οι ανάγκες που προκύπτουν  
από τη συνεχή ανταγωνιστικότητα της αγοράς µειώνουν το Μικτό Περιθώριο Κέρδους. Την  περίοδο 1999-
2000 το Μικτό Περιθώριο Κέρδους από την παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας δείχνει µία σταθεροποίηση µε 
άξονα το 60%. Για το 2001 και 2002 υπάρχει µία µικρή αύξηση στο περιθώριο κέρδους από παροχή 
υπηρεσιών και µείωση στο περιθώριο Μικτού Κέρδους από εµπορικές δραστηριότητες που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην οξύτατη ανταγωνιστικότητα της αγοράς 
 
Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων κατά την τετραετία 1999-2002 
 

Σηµειώσεις: 
1.       Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος, έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι 
αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα ∆ιάθεσης. Η κατανοµή των 
αποσβέσεων για τις χρήσεις 1999 – 2002 έχει ως εξής:  έτος 1999 – Κόστος Πωληθέντων 244 χιλ. €  
 – Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  232 χιλ. € – Έξοδα ∆ιάθεσης  94 χιλ. € ,έτος 2000 --- Κόστος Πωληθέντων 211 
χιλ. € --- Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 249 χιλ. €  --- Έξοδα διάθεσης  82 χιλ. €, έτος 2001 Κόστος Πωληθέντων 
364 χιλ. €  
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 649 χιλ. € --- Έξοδα ∆ιάθεσης 161 χιλ € έτος 2002 Κόστος Πωληθέντων  417 χιλ. 
€ --- Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 614 χιλ. €  . --- Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  184 χιλ. €. 
2.       Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών της χρήσεως 1999 λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά τη χρήση την οποία δηµιουργήθηκαν καθώς και η µείωση της  ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 29,35 €  (10.000 δρχ) σε 0,37 € (125 δρχ.) η καθεµιά όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική  Συνέλευση 
των µετόχων της 06.05.1999. Για την στάθµιση του αριθµού µετοχών της χρήσης 2000, έγινε η παραδοχή ότι η ∆ηµόσια 
Εγγραφή θα πραγµατοποιηθεί περί το τέλος του Αυγούστου του 2000. 
3.       Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 
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Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας, ∆ιάθεσης και Έρευνας και Ανάπτυξης  
(προ αποσβέσεων) 
Τα Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης και Έρευνας και Ανάπτυξης κατά τη χρήση 2002 αυξήθηκαν  κατά 8,41% 
έναντι της προηγούµενης χρήσης και διαµορφώθηκαν 7.163,08 χιλ. €  από 6.607,53 χιλ. € κατά τη χρήση 
2001,κυρίως λόγω απασχόλησης επιπλέον εξειδικευµένου προσωπικού για την ανάπτυξη νέων τοµέων, αλλά 
και αύξησης του κόστους διάθεσης λόγου του εντεινόµενου ανταγωνισµού. 
Τα Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης αφορούν κυρίως συµµετοχές της Εταιρίας σε προγράµµατα ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρευνας για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα 
Το Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας για την τετραετία 1999-2002 διαµορφώθηκε σε 
-2.752,40 χιλ. € τη χρήση 2002 από κέρδη  1.216,54 χιλ. €  τη χρήση του 2001. 
 
Αποσβέσεις 
Κατά τη τετραετία 1999-2002 οι αποσβέσεις της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση και διαµορφώθηκαν από 569 
χιλ. €  τη χρήση του 1999 σε 1.214 χιλ.€  τη χρήση του 2002, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγοστο 
επενδυτικό πρόγραµµα που ανέπτυξε η Εταιρία. Σηµειώνεται ότι το σύνολο των αποσβέσεων που διενεργεί 
η Εταιρία ενσωµατώνονται στο κόστος πωλήσεων και στα έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης. Αναλυτικότερα, 
κατά τη χρήση 1999, ποσοστό της τάξεως του 43% του συνόλου των αποσβέσεων που διενήργησε η 
Εταιρία αφορούσαν το κόστος πωλήσεων, ποσοστό 41% του συνόλου των αποσβέσεων αφορούσαν τα 
Έξοδα ∆ιοίκησης, ενώ το υπόλοιπο 16% αφορούσε τα Έξοδα ∆ιάθεσης. Όσον αφορά τις χρήσεις 2000 – 
2021 η αντίστοιχη κατανοµή έχει ως εξής: Έτος 2000 39%, 46% και  15%, έτος 2001 31%, 55% και 14% 
και το έτος 2002 34%, 51% και 15%. 
 
Η κατανοµή των αποσβέσεων στο λειτουργικό κόστος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Κέρδη προ Φόρων 
Για την τετραετία 1999 – 2002 τα Κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρουσίασαν τάση µείωσης και 
διαµορφώθηκαν από 2.265 χιλ. €  το 1999 σε  26 χιλ. €  το 2001. Κατά το έτος 2002 προέκειψε ζηµιογόνο 
αποτέλεσµα λόγω της έντονης δυσπραγίας στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και  πληροφορικής καθώς και στην 
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παντελή έλλειψη µεγάλων έργων λόγω των καθυστερήσεων των προγραµµάτων του δηµοσίου και του 3ου  
Κ.Π.Σ. και των ολυµπιακών έργων. 

8.3 ∆ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών 

Τα προ αποσβέσεων κέρδη της Εταιρίας την περίοδο 1999-2002, διατέθηκαν ως εξής: 
 

 
Κατά την διάρκεια της τετραετίας 1999-2002, το 83,50% των προ Αποσβέσεων Κερδών διακρατήθηκε στην 
Εταιρία για Αποσβέσεις, το 0,90% για αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, το 38,10% για Μερίσµατα, το 20,20% 
για ∆ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό και το 47% για την καταβολή Φόρων Χρήσης και διαφορών 
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων ενώ το 95,80% µείωσε το υπόλοιπο Κερδών εις Νέον της 
εταιρείας λόγω ζηµιογόνου αποτελέσµατος χρήσης2002 
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8.4 Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία του ισολογισµού της Εταιρίας για την περίοδο 1999-
2002 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Έξοδα Εγκατάστασης  
Κατά την τετραετία  1999- 2002, το υπόλοιπο του λογαριασµού που παρουσίασε αύξηση ήταν Λοιπά Έξοδα 
Εγκατάστασης (σε αξία κτήσης) τα οποία διαµορφώθηκαν σε1.955,14 χιλ. €  την 31.12.2002 από 401,56 
χιλ.€  την 31.12.1999. Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσµα κυρίως των εξόδων αύξησης Μετοχικού 
κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή των συναλλαγµατικών διαφορών από αποτίµηση δανείου σε συνάλλαγµα, 
καθώς και έξοδων αναδιοργάνωσης.  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης κατά την 31.12.1999 και 31.12.2002: 
 

 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 
Το υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (σε αξία κτήσης) της Εταιρίας κατά την 31-12-
2002 δεν παρουσίασε καµία µεταβολή σε σχέση µε την 31.12.2001. 
 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (σε αξία κτήσης) της Εταιρίας κατά την 
31.12.2002 παρουσίασε µείωση κατά 19,19% σε σχέση µε την 31.12.2001 και διαµορφώθηκαν σε  6.558,55 
χιλ. €  την 31.12.2002 από 8.115,80 χιλ.€ την 31.12.2001. Η εν’ λόγω µείωση είναι αποτέλεσµα:  
α) σε πώληση µέρους του µηχανολογικού εξοπλισµού σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εκµίσθωσης 
αυτού (sale-lease back) και 
β) απαξίωση µέρους του πάγιου µηχανολογικού εξοπλισµού και καταστροφής αυτού 
 
Αποθέµατα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποθέµατα» την 31.12.2002 παρουσίασε αύξηση 2,40% έναντι της 
προηγούµενης χρήσης και διαµορφώθηκε σε 1.597,05 χιλ. € από 1.559,69 χιλ.€ την 31/12/2001 
   
Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» για την διετία 2001-2002 αυξήθηκε κατά 12,23% 
αύξηση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απαίτηση επιστροφής φόρου από πωλήσεις στο δηµόσιο για 
την χρήση 2002 καθώς και στην απαίτηση επιστροφής φόρου εισοδήµατος 2001. 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες ∆ιάφοροι» της  31.12.1999 και της 31.12.2002 αναλύεται ως 
εξής:  
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ΠΕΛΑΤΕΣ 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες» κατά την 31.12.2002 παρουσίασε  µείωση κατά 19,21% έναντι 
της προηγούµενης χρήσης και διαµορφώθηκε από 10.901,82 χιλ. €  σε 8.808,17 €την 31.12.2002 .  
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου του λογαριασµού " Πελάτες " στις 
31.12.2002: 

 
Όπως προκύπτει από την ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου του λογαριασµού "Πελάτες" στις 31.12.2002 
το 42,06% περίπου του υπολοίπου αφορά σε πρόσφατες πωλήσεις. 
 
Συµµετοχές 
Οι συµµετοχές της Εταιρίας στις 31-12-2002, ανέρχονται σε ( 6.751,28 χιλ. € ) και περιλαµβάνουν 
συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει  τις 
προαναφερθέντες συµµετοχές της Εταιρίας κατά την ως άνω ηµεροµηνία. 
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∆ιαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα της Εταιρίας την 31.12.2002 ανήλθαν σε 318,63 χιλ. €  έναντι 644,80 χιλ. € την 31.12.2001, 
190,11 χιλ.€  την 31.12.2000 και 1.049,74 χιλ. € την 31.12.1999. 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη» κατά την περίοδο 2000-2002 παρουσίασε 
µείωση και διαµορφώθηκε σε 659,93 χιλ.€ την 31.12.2002 από 960,32 χιλ.€  την 31.12.2001 1.317,56 χιλ. €  
την 31.12.2000. 
 
 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από 
φόρους-τέλη» κατά την 31.12.1999 και την 31.12.2002:   
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Υποχρεώσεις σε Προµηθευτές 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προµηθευτές» κατά την 31.12.2002 παρουσίασε µείωση έναντι της 
προηγούµενης χρήσης και διαµορφώθηκε σε 3.190,54 χιλ. € από  5.671,76 χιλ. € την 31.12.2002 . 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση  (ageing) του υπολοίπου του λογαριασµού " Προµηθευτές 
" στις 31.12.2002: 
  

 
Όπως προκύπτει από την ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου του λογαριασµού "Προµηθευτές" στις 
31.12.2002 το 52% περίπου του υπολοίπου αφορά σε πρόσφατες αγορές 
 
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Ορφανισµούς. 
 Το υπόλοιπο του Λογαριασµού Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά τη διετία  2001-2002 
παρουσίασε αύξηση και διαµορφώθηκε από 252,40 χιλ. €  την 31.12.2001 σε 268,63 χιλ. € την 31.12.2002 
 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Το υπόλοιπο του Λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» των Λοιπών Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
διαµορφώθηκε στις 31.12.2002 σε 278,00 χιλ.€ από 335,53 χιλ.€ στις  31.12.2001  
 

8.5 Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων χρήσεων 2001 – 
2002  

Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων 2001 και  2002, έχουν 
ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του ορκωτού ελεγκτή -  
λογιστή, καθώς και στις σηµειώσεις των ισολογισµών  τα οποία παραθέτουµε παρακάτω:  
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002   
Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται 
και η αξία κτήσεως µετοχών:    α) ∆ύο ανωνύµων εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο 
ΧΑΑ. Από τους αντίστοιχους ισολογισµούς της 31-12-2002 που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική τους αξία είναι µεγαλύτερη από την αξία κτήσεως τους και β) τριών 
ανωνύµων εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ. Από τους αντίστοιχους 
ισολογισµούς της 31-12-2002, ένας εκ των οποίων έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προκύπτει ότι 
η εσωτερική λογιστική αξία τους είναι κατά   3.347,80 χιλ. €  µικρότερη.  Αν η εταιρεία αποτιµούσε τις 
συµµετοχές αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα 
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αποτελέσµατα περιόδου µε το ποσό 823,59 χιλ. € και µε το υπόλοιπο  ποσο τα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης περιόδου. 
Για απαιτήσεις κατά πελατών  ποσού 1.175,95 χιλ. € που η είσπραξή τους καθυστερεί  καθώς και για 
επιταγές σε καθυστέρηση που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο κονδύλι του Ισολογισµού έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη συνολικού ποσού 195,85 χιλ. € το οποίο κατά τη γνώµη µας δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν 
ζηµιών από τη  µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 
Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της 
∆ιοικήσεως δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 ε  
παραγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920  αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 778,00 χιλ. €   περίπου και θα 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ποσό 105,00 χιλ. €  περίπου και κατά το υπόλοιπο τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.  
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2001 
Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται 
και η αξία κτήσεως µετοχών: α) ∆ύο ανωνύµων εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο 
ΧΑΑ. Από τους αντίστοιχους ισολογισµούς της 31-12-2001 που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική τους αξία είναι µεγαλύτερη από την αξία κτήσεως τους και β) τριών 
ανωνύµων εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ. Από τους αντίστοιχους 
ισολογισµούς της 31-12-2001, ένας εκ των οποίων έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή προκύπτει ότι η 
εσωτερική λογιστική αξία τους είναι κατά  2.524.22 χιλ. €   µικρότερη. Για το ποσό αυτό δεν έγινε πρόβλεψη 
σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Αν η εταιρεία αποτιµούσε τις συµµετοχές αυτές σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα περιόδου µε το ποσό 2.115,44 
χιλ. € και µε το υπόλοιπο  ποσό τα αποτελέσµατα της προηγούµενης περιόδου. 
Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της 
∆ιοικήσεως δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 42ε παράγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 698,46 χιλ. € 
περίπου και θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά  205,43 χιλ. € περίπου και κατά το υπόλοιπο 
τις προηγούµενες χρήσεις. 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της 
υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2001 καί 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
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8.6 Αναµόρφωση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων 
χρήσεων 2001 – 2002  

Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων 2001 και  
2002, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του ορκωτού 
ελεγκτή -  λογιστή, καθώς και στις σηµειώσεις των ισολογισµών  τα οποία παραθέτουµε παρακάτω:  
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002   
Στο κονδύλι του ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται και η αξία 
κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας που δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και δεν συµπεριλήφθησαν στην 
ενοποίηση (ποσοστό µητρικής 19% και θυγατρικής 11%). Από τον ισολογισµό της 31/12/2002 ο οποίος έχει 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική αξία τους είναι κατά  3.892,93 χιλ € 
µικρότερη της αξίας κτήσεως.   Αν η εταιρεία αποτιµούσε τις συµµετοχές αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κωδ. Ν.2190/1920 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα περιόδου µε το ποσό  1.169,43 χιλ. € και 
µε το υπόλοιπο  ποσό τα αποτελέσµατα της προηγούµενης περιόδου. 
Για απαιτήσεις κατά πελατών  ποσού 1.175,95 χιλ. € που η είσπραξή τους καθυστερεί  καθώς και για 
επιταγές σε καθυστέρηση που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο κονδύλι του Ισολογισµού έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη συνολικού ποσού 195,85 χιλ € το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ζηµιών από τη  µη 
ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των  ορκωτών  ελεγκτών  -  λογιστών. 
Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της 
∆ιοικήσεως δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 ε  
παραγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920  αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 806,00 χιλ. €  περίπου και θα 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ποσό  118,00 χιλ. € περίπου και κατά το υπόλοιπο τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.  
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2001 
Στο κονδύλι του ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται και η αξία 
κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας που δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και δεν συµπεριλήφθησαν στην 
ενοποίηση (ποσοστό µητρικής 19% και θυγατρικής 11%). Από τον ισολογισµό της 31/12/2001 ο οποίος έχει 
ελεγχθεί από Ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική αξία τους είναι κατά ποσού 
2.723,50 χιλ. € µικρότερη της αξίας κτήσεως. Για το ποσό αυτό δεν έγινε πρόβλεψη σε βάρος των 
αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Η εταιρεία βασιζόµενη στην γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της 
∆ιοικήσεως δεν σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση.  Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 42ε παράγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 716,07 χιλ € 
περίπου και θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά  214,23 χιλ. €  περίπου και κατά το υπόλοιπο 
τις προηγούµενες χρήσεις.  
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2000, η δε θυγατρική της µέχρι και τη χρήση 
1999. 
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8.7 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δείκτες της Εταιρίας: 
 

 

* ∆εν υπολογίστηκαν χρηµατοοικονοµικοί δείκτες διότι στην παρούσα χρήση προέκυψ
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8.8 Πηγές και Χρήσειiς Κεφαλαίων 

Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για τη τετραετία 1999-2002 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
1. Προβλέψεις = Λογαριασµός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Τέλους Χρήσης - 
Λογαριασµός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Αρχής Χρήσης + Λογαριασµοί 
Ενεργητικού «Προβλέψεις» Τέλους Χρήσης - Λογαριασµοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» Αρχής Χρήσης 
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2. Αύξηση / Μείωση Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων = Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις Τέλους Χρήσης – Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης + 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση (Τέλους Χρήσης) - Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση (Αρχής Χρήσης) 
3. Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης = Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Τέλους 
Χρήσης - Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Αρχής Χρήσης + Αποσβέσεις Εξόδων 
Εγκατάστασης. 
4. Καθαρή Μεταβολή Παγίων = Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασωµάτων και Ενσωµάτων) Τέλους 
Χρήσης + Αποσβέσεις ΧρήσεωςΠαγίων (Ασώµατων και Ενσώµατων)  Αρχής Χρήσης - Αναπόσβεστη 
Αξία Παγίων (Ασώµατων και Ενσώµατων) Καθαρή Αναπροσαρµογή Παγίων (Ασώµατων και Ενσώµατων 

 
Κατά τη τετραετία 1999-2002 το 60% των πηγών προήλθε από την αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή 
µετρητών πράγµα που προέκυψε µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 3% από 
τα κέρδη προ φόρων και το 36% από αποσβέσεις και δανεισµό. 
Οι χρήσεις των ανωτέρω κεφαλαίων επικεντρώνονται σε Επενδύσεις σε Πάγια και Έξοδα  Εγκατάστασης 
ποσοστό 19% συµµετοχές σε νέες εταιρείες 24% για την τετραετία 1999 – 2002. 
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9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1999 – 
2002 

9.1 Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών – Αποτελεσµάτων της Εκδότριας 
Εταιρίας 

 

 
 

Συνέχεια του πίνακα στην επόµενη σελίδα
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*Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας για τη χρήση 1999 έως 2002 περιλαµβάνουν τις εξής εταιρίες: SPACE 
HELLAS A.E. και τη θυγατρική της εταιρία SPACE NET A.E. (99,9%). Η µέθοδος ενοποίησης που ακολουθήθηκε στις χρήσεις 1999-2002 
για τις παραπάνω εταιρίες είναι αυτή της ολικής ενσωµάτωσης. Στις χρήσεις 1999-2002 ενοποιήθηκε και η συγγενής εταιρία 
SPACEPHONE A.E. (50%) η οποία ολοκλήρωσε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της την 31.12.1999, µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. Στις χρήσεις 2000-2002 ενοποιήθηκε πέρα των παραπάνω και η συγγενής εταιρία  
DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. (30,22%) η οποία έκλεισε την εβδοµη εταιρική της χρήση στις 31.12.2002, µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης και  στην χρήση 2001 ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και η εταιρεία GARNETT A.E. η οποία 
έκλεισε στις 31.12.2002 την πέµπτη διαχειριστική της περίοδο . 
** Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος, έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από το 
Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα ∆ιάθεσης. Η κατανοµή των αποσβέσεων για τις χρήσεις 1999 – 
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2002 έχει ως εξής:  έτος 1999 – Κόστος Πωληθέντων 242,47 χιλ. €  – Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 232,10 χιλ. €  – Έξοδα ∆ιάθεσης 
94,42 χιλ. €,  έτος 2000 --- Κόστος Πωληθέντων 212,47 χιλ. € --- Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 247,77 χιλ  €  Έξοδα διάθεσης 82,80 
χιλ. €,έτος 2001 Κόστος Πωληθέντων 442,11 χιλ  € ---  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 649,85 χιλ. € --- Έξοδα ∆ιάθεσης 162,42 χιλ.  € 
έτος 2002 Κόστος Πωληθέντων 578,04 χιλ. € ---  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 662,32 χιλ. € --- Έξοδα ∆ιάθεσης 192,26 χιλ. €  --- 
Έξοδα Ερευνών Ανάπτυξης 10,09 χιλ. €  
 

9.2 Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί της Εταιρίας 
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10 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

10.1 Θυγατρικές Εταιρίες 

10.1.1 SPACE NET A.E. 
 
Η  εταιρία  έχει ως αντικείµενο  εργασιών την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και  δραστηριοποιείται 
στον  ευρύτερο χώρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που φορούν  υπηρεσίες διασυνδεσιµότητας 
καθώς και υπηρεσίες προστιθέµενης άξιας και έχει έδρα στην  Mεσογείων 308 & Αρκαδίου Χολαργός .  
O σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.  

  η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου,  
  η ενέργεια πάσης φύσεως εµπορικών πράξεων,  
  η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού,  
  η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εµπορευµάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών,  
  η κατασκευή ή συναρµολόγηση ασυρµατικών συσκευών ή  τηλεπικοινωνιακών ή 

ηλεκτρονικών υλικών,  
  η ανάπτυξη, διακίνηση, εµπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθµιση προϊόντων 

λογισµικού για όλες τις περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας,  
  η ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών και ολοκληρωµένων λύσεων τηλεµατικής, 

διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών,  
  η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχηµάτων, θ) η παροχή υπηρεσιών µέσω 

διαδικτύου,  
  η συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, είτε µεµονωµένα είτε σε 

συνεργασία µε άλλα νοµικά πρόσωπα είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, 
  η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως,  
  η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεµένων µε την παρούσα εταιρειών, 

είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, αλλά µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας,  

  η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους µελετών και ειδικότερα τεχνικών, οικονοµικών, 
επενδυτικών, χρηµατοδοτικών κλπ, 

  η διεκπεραίωση πάσης φύσεως µεσιτικών εργασιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, 

  η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των συναφών θεµάτων λογισµικού, εξειδικευµένων 
εφαρµογών και ολοκληρωµένων λύσεων τηλεµατικής, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, 
καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων µεθόδων και µεθοδολογιών. 

 
Συνοπτικά οι βασικότερες υπηρεσίες της εταιρίας είναι: 

 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες του ∆ικτύου BT 
 Συστήµατα παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης στόλου οχηµάτων   
 Υπηρεσίες προώθησης τοπικού και διεθνούς εµπορίου 
 Σύστηµα κρατήσεων επαγγελµατικών ταξειδίων µέσω διαδικτύου 
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Οι µέτοχοι της εταιρίας είναι οι εξής: 

 
 
To ∆.Σ. της εταιρίας αποτελούν οι κάτωθι: 

 
Επισηµαίνεται ότι οι κ.κ. ∆ηµήτριος Μανωλόπουλος, Παρασκευάς ∆ροσινός, Αναστάσιος Γκιόκας, Γεώργιος 
Λαγογιάννης και Χρήστος Μπέλλος είναι µέλη του ∆.Σ. της SPACE HELLΑS, ενώ οι κ.κ. Παρασκευάς ∆ροσινός  
και ∆ηµήτριος Μανωλόπουλος, είναι και κύριοι µέτοχοι αυτής. 
Η θητεία του ∆.Σ είναι πενταετής και λήγει µε την εκλογή νέου ∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της εταιρίας που θα συνέλθει µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2006. 
 
Η εταιρία έκλεισε την πρώτη διαχειριστική χρήση ως Α.Ε την 31/12/1997.  
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα συνοπτικά οικονοµικά της µεγέθη για την χρήση 2002 
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10.2 Συγγενείς Εταιρίες 

10.2.1 SPACEPHONE A.E. 
Η πλήρης επωνυµία της εταιρίας είναι «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΙΑ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «SPACEPHONE». 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, εδρεύει στην Λ. Αµφιθέας 5 και Συγγρού, 
Ν. Σµύρνη και είναι ένας από τους πέντε παροχής υπηρεσιών (service provider) κινητής τηλεφωνίας του 
δικτύου «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (Κυψελοειδές Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.). 
 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικό της, είναι: 
 

1. Η µεσολάβηση, µε την ιδιότητα του κύριου αντιπροσώπου, για τη σύναψη συµβάσεων 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε συνδροµές έναντι προµήθειας. 

2. Η εµπορία, πώληση, διάθεση τερµατικών και άλλων συσκευών, τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών. 

3. Προς εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού είναι δυνατή η συνεργασία µε παρεπόµενους 
αντιπροσώπους για την σύναψη συµβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Προς επίτευξη του άνω σκοπού της εταιρίας, αυτή µπορεί: 
 Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οµοίων ή παρεµφερών σκοπών µε οποιοδήποτε 

εταιρικό τύπο. 
 Να συνεργάζεται µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
 Να ιδρύει υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και 
 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή 

παρεµφερή σκοπό. 
 
Οι µέτοχοι της εταιρίας είναι : 

 
Το ∆.Σ. της εταιρίας αποτελείται από τους : 

 
Επισηµαίνεται ότι οι κ.κ. Παρασκευάς ∆ροσινός και Αναστάσιος Γκιόκας είναι µέλη του ∆.Σ. της Εκδότριας 
Εταιρίας, ενώ ο κ. Παρασκευάς ∆ροσινός είναι και κύριος µέτοχος αυτής. 
Η  θητεία  του παραπάνω ∆.Σ. λήγει το αργότερο µέχρι 30-6-2005 
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10.2.2 ∆ΕΛΤΑ SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ EUROSKILLS  A.E.) 
Η DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ . 
Σκοπός της εταιρίας είναι η υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και εδρεύει Λάµπρου 
Κατσώνη 39, Αθήνα. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην υλοποίηση προγραµµάτων άτυπου συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
καταρτίσεως καθώς και συναφών προς το αντικείµενο αυτό δραστηριοτήτων (έρευνες – µελέτες, ηµερίδες, 
σεµινάρια, εκπαιδευτικά βοηθήµατα, συµµετοχή σε ολοκληρωµένα προγράµµατα). Επίσης, η εταιρία 
λειτουργεί ως Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 
 
Η µετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 

 
 
Επί του συνόλου 220.000 µετοχών  η SPACE HELLΑS κατέχει 66.484 µετοχές. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 8 µέλη και η θητεία του λήγει στις 30.06.2005. Η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 

 
Οι κ.κ. Παρασκευάς ∆ροσινός και Γεώργιος Λαγογιάννης είναι µέλη του ∆.Σ. της SPACE HELLAS A.E. , ενώ ο 
κ. Παρασκευάς ∆ροσινός είναι και κύριος µέτοχος αυτής. 
 

10.2.3 GARNETT  ASSOCIATES 
 
GARNETT ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής 
«GARNETT»). 
Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε την πληροφορική και την οργάνωση και εδρεύει 
Μιχαλακοπούλου  42, Αθήνα. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εκπόνηση µελετών και κατασκευή πάσης φύσεως προγραµµάτων Η/Υ 
καθώς και στην παροχή κάθε είδους συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης , µηχανοργάνωσης, 
µηχανογράφησης, διοίκησης , πωλήσεων , οικονοµικών υπηρεσιών και γενικότερα όλο το φάσµα εσωτερικής 
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και εξωτερικής οργάνωσης. Επίσης η κατασκευή επικοινωνιακών δικτύων κάθε µορφής και η εκµίσθωση 
χρήσης αυτών των υπηρεσιών . 
 
Η µετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 
 

 
Επί του συνόλου 5.504 µετοχών η SPACE HELLΑS κατέχει 2.752 µετοχές. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 6 µέλη και η θητεία του λήγει στις 30.06.2004. Η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 
 

 
Οι κ.κ. Αναστάσιος Γκίοκας και Γεώργιος Λαγογιάννης είναι µέλη του ∆.Σ. της SPACE HELLAS A.E. . 
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10.2.4 INTERNET HELLAS 
«INTERNET HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
H Internet Hellas είναι η νέα δύναµη των οµίλων ∆έλτα Singular και Space Hellas. ∆εν είναι µόνο Business 
ISP, αλλά αποτελεί φορέα υλοποίησης επιχειρηµατικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω Internet. Ως e-
business catalyst  ενώνει κάθε επιχείρηση µε την επιχειρηµατική ευκαιρία που φέρει η νέα οικονοµία. 
Με επίκεντρο ένα υπερσύγχρονο Internet Data Center προσφέρει παραµετροποιηµένες και ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες σύνδεσης, φιλοξενίας δεδοµένων και εξοπλισµού και υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρµογών. Η έδρα 
της εταιρείας βρίσκεται Αµαρουσίου- Χαλανδρίου 92, Μαρούσι ενώ διατηρεί και γραφείο στην Θεσσαλονίκη .  
Η µετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 

 
 
Επί του συνόλου 3.295.085 µετοχών η SPACE HELLΑS κατέχει 626.065 µετοχές. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 8 µέλη και η θητεία του λήγει στις 04.12.2004. Η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 
 




