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Η ΝΕΟΤΕX ιδρύθηκε το 1959 από τον Αλέξανδρο Κ. 
Κατραούζο µε σκοπό την εµπορία µονωτικών υλικών και ρη-
τινούχων δαπέδων. Διορατικός ο ίδιος, συνέβαλε στη 
δηµιουργία της αγοράς στεγάνωσης, που ως τότε δεν υπήρχε 
στη µεταπολεµική Ελλάδα. Με πρωτοπόρα τότε εισαγόµενα 
προϊόντα, όπως τα ασφαλτόπανα και ο πολυεστέρας, η 
ΝΕΟΤΕΧ συµµετείχε σε έργα που άλλαξαν την εικόνα της 
χώρας, όπως το Αλουµίνιον της Ελλάδος στη Βοιωτία, 
αρδευτικά κανάλια στη Μακεδονία, ξενοδοχεία στα µεγάλα 
τουριστικά νησιά Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα. Το 1970 ξεκίνησε η 
παραγωγική δραστηριότητα µε έµφαση στα εποξειδικά 
συστήµατα µε τα αναγνωρίσιµα σήµατα Neopox και Epoxol. 
Παράλληλα, άρχισε η επιτυχής πορεία του βελτιωτικού 

®κονιαµάτων Revinex  που έµελλε να αναδειχτεί σε συνώ-
νυµο του είδους. Το κατώφλι του 21ου αιώνα βρήκε την 
εταιρεία να προµηθεύει τα Ολυµπιακά Έργα.
Ούτε αυτό όµως, ούτε η έντονη ανάπτυξη της ιδιωτικής 
κατασκευής από την είσοδο στο ευρώ, οδήγησαν σε 
εφησυχασµό. Αντιθέτως, το 2002 µε την έλευση της 3ης 
γενιάς, ξεκίνησε η στρατηγική µετεξέλιξη της ΝΕΟΤΕΧ, από 
εισαγωγική - εµπορική σε παραγωγική - εξωστρεφή και από 
παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση σε σύγχρονη, µε 
στελέχωση, δοµές και διαδικασίες. Η απόκτηση εξαγωγικού 

προσανατολισµού και η στήριξη της προηγούµενης γενιάς 
οδήγησαν το 2006 σε επενδύσεις, σε υποδοµές µε τη 
δηµιουργία νέου εργοστασίου στη Μάνδρα Αττικής και 
ίδρυση Υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη.
Η κρίση, αντί να οδηγήσει τη NEOTEX σε περικοπές προσω-
πικού και συρρίκνωση, επιτάχυνε την ανάπτυξη νέων 
εξαγόµενων προϊόντων µε έµφαση στην επισκευή. Η 
περαιτέρω ενίσχυση των τµηµάτων R&D, Marketing και 
Εξαγωγών, συνδυάστηκε µε την πολύχρονη τεχνογνωσία και 
εστίαση στο ίδιο αντικείµενο µεν, µε σύγχρονες τεχνολογίες 
δε. Αφουγκραζόµενοι νέες τάσεις, το πιο πρόσφατο 
παράδειγµα αποτελεί η µετεξέλιξη της πολυουρίας σε 
διεθνώς καινοτοµικά προϊόντα προοριζόµενα για την 
παγκόσµια αγορά στεγάνωσης ταράτσας και προστασίας 
δαπέδων. H αµιγώς ελληνική ΝΕΟΤΕΧ αποτελεί σήµερα µια 
εξαιρετική περίπτωση επιχείρησης όχι µόνο λόγω της 
µακροβιότητας και ανθεκτικότητας σε αρνητικές εξωγενείς 
µεταβολές, αλλά και της επιταχυνόµενης ανάπτυξής της. 
Έχοντας υπερβεί κατά πολύ τα προ κρίσης επίπεδα και 
σπάζοντας κάθε χρόνο ρεκόρ σε όλα της τα βασικά µεγέθη, 
η συµπλήρωση 60 ετών λειτουργίας συµπίπτει µε παρουσία 
σε 60 χώρες, µε αυξανόµενη επώνυµη ζήτηση για τα 

® ®βιοµηχανικά προϊόντα της, όπως το Neoproof  και Neodur .  

Στα 50 µας χρόνια, στην απαρχή της κρίσης, εµπλουτίσαµε το όραµά µας µε το συστατικό της συµβολής. Μέληµά µας 
δεν ήταν µόνο να συνδέσουµε ευρύτερα το όνοµά µας µε την αξιοπιστία στη στεγάνωση και την προστασία δαπέδων, 
αλλά και να συµβάλλουµε στην ανάταση της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. Όπερ και εγένετο. Μέσα σε 10 
χρόνια, στην 60ετή επέτειο, δεκαπλασιάσαµε τους εξαγωγικούς µας προορισµούς προς 5 ηπείρους και διπλασιάσαµε 
τον αριθµό εργαζοµένων, µε έµφαση σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέµενης αξίας. Και 
συνεχίζουµε…
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