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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΕΔ 

Αγαπθτοί, μζλθ και φίλοι του ΕΔ 

Μζςα ςε αυτό το ηοφερό οικονομικό τοπίο που ηοφμε τα δφο τελευταία χρόνια και ςε 

πείςμα των καιρϊν, αποφαςίςαμε να ξεκινιςουμε ζνα νζο θλεκτρονικό περιοδικό 

του ΕΔ,ςε ςυνζχεια του Newsletter που ζβγαινε ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από 

το φνδεςμο μασ. 

Σο νζο περιοδικό ονομάηεται «Μετοχικόσ Ακτιβιςμόσ» και φιλοδοξεί να καλφψει ζνα 
κενό που υπάρχει ςιμερα μεταξφ τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ και τθσ Ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ. τισ ςελίδεσ του περιοδικοφ κα προςπακιςουμε να ζχουμε άρκρα 

Πανεπιςτθμιακϊν, από τα οικονομικά πανεπιςτιμια με τα οποία ςυνεργαηόμαςτε τα 

τελευταία χρόνια, ςε ςυνδυαςμό με άρκρα ανκρϊπων τθσ Ελλθνικισ 

Κεφαλαιαγοράσ. 

Κοντολογίσ το νζο περιοδικό κα προςπακιςει να φζρει ςε επαφι τθν 
Πανεπιςτθμιακι οικονομικι κοινότθτα με το ταμπλό του χρθματιςτθρίου! Ζνα 
εγχείρθμα κακόλου εφκολο, αφοφ αυτοί οι δφο κόςμοι, παρά το γεγονόσ ότι είναι 
τόςο ςυγγενικοί, ςπανίωσ ςυναντϊνται! 
 

Επιπρόςκετα ςτο περιοδικό κα υπάρχουν άρκρα για εναλλακτικζσ μορφζσ 

επζνδυςθσ,όπωσ είναι τα νομίςματα (forex), τα εμπορεφματα (commodities) , θ 

κτθματαγορά (realestate), αλλά και άρκρα για τθν πλθροφορικι και το διαδίκτυο, 

για να μθν ξεχνάμε και το άλλο μιςό του τίτλου του ΕΔ, αυτό το… «και Διαδικτφου»! 

Σο 1ο αυτό τεφχοσ του περιοδικοφ είναι ταυτόχρονα και επετειακό, μια και θ ζκδοςθ 

του ςυμπίπτει με τθ 12θ επζτειο τθσ ίδρυςθσ του ΕΔ. 

12 χρόνια ακριβϊσ μετά τθν ιδρυτικι Γενικι υνζλευςθ, που ζγινε ςτο ΗΛΕΚΣΡΑ 

ΠΑΛΛΑ ςτισ 18 Μαρτίου 2000, ξεκινάμε μια νζα προςπάκεια με τθν ελπίδα ότι κα 

ςυμπζςει με τθν απαρχι τθσ ανάκαμψθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και τθν 

επαναφορά τθσ ςε τροχιά ανάπτυξθσ. 

Μιασ ανάπτυξθσ που αυτι τθ φορά κα ςτθρίηεται ςε ςτζρεεσ βάςεισ αφοφ θ κρίςθ 

τθν οποία περνάμε, ςίγουρα μασ ζχει κάνει όλουσ ςοφότερουσ. 

Ακινα 18 Μαρτίου 2012 

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Μπάμπθσ Εγγλζηοσ 



ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΑΚΣΙΒΙΜΟ 

Σριμθνιαίο περιοδικό τθσ Κεφαλαιαγοράσ 

Τπεφκυνοσ κατά το νόμο το Διοικθτικό υμβοφλιο του 

υνδζςμου Επενδυτϊν & Διαδικτφου (ΕΔ) 

 

φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου: 

 

Πρόεδροσ: Μπάμπθσ Εγγλζηοσ 

Α! Αντιπρόεδροσ: Βαγγζλθσ Νταγκουνάκθσ 

Β! Αντιπρόεδροσ: Γιϊργοσ Κουμπάροσ 

Γ! Αντιπρόεδροσ: Χριςτοσ αμαράσ 

Δ! Αντιπρόεδροσ: Νίκοσ Οικονομόπουλοσ 

Γεν. Γραμματζασ: Γιάννθσ αρρισ 

Ειδ. Γραμματζασ: Ειρινθ Σςιρβοφλθ 

Σαμίασ: Νίκοσ Μαρκόπουλοσ 

Κοςμιτορασ: Γιϊργοσ Καραμανϊλθσ 

Εταιρικι Διακυβζρνθςθ: Ανδρζασ Κουτοφπθσ 

Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ: Σριαντάφυλλοσ Κατςαρζλθσ 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑΣΑ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΑΚΣΙΒΙΜΟΤ 

 

 

Μπάκπεο Δγγιέδνο  
Οηθνλνκνιφγνο, Μνπζηθνζπλζέηεο, Γηνξγαλσηήο πλεδξίσλ 
Πξφεδξνο ηνπ ΔΓ 

 

Ο Μετοχικόσ Ακτιβιςμόσ και θ εφαρμογι του ςτθ χϊρα μασ 

Τθν ζννοια του Μετοχικοφ Ακτιβιςμοφ πολλοί τθν ζχουν παρανοιςει.  

Βλζποντασ τθ λζξθ «ακτιβιςμόσ» κάποιοι κεωροφν ότι μιλάμε για ζνα κίνθμα ακτιβιςτϊν, οι 

οποίοι τρζχουν προσ βοικεια των φτωχϊν και των αδυνάτων! Καμία ςχζςθ με όλα αυτά δεν 

ζχει ο Μετοχικόσ Ακτιβιςμόσ, ο οποίοσ ςτισ αναπτυγμζνεσ αγορζσ χρθςιμοποιείται για τθν 

δθμιουργία κερδοφορίασ και πλεοναςματικισ αξίασ ςτισ επιχειριςεισ  και κατ’ επζκταςθ ςτουσ 

μετόχουσ των επιχειριςεων.  

 

Η ειδοποιόσ διαφορά, αυτι ίςωσ που δικαιολογεί τον όρο «ακτιβιςμόσ», είναι ότι αυτά τα 

κζρδθ είναι κζρδθ «υγείασ» και όχι άκρατθσ και ςτυγνισ κερδοςκοπίασ.  

Η ςτυγνι κερδοςκοπία ζχει θμερομθνία λιξεωσ και το βλζπουμε κακθμερινά ςε παγκόςμιο 

επίπεδο. Πςα κόλπα και αν ςκαρφιςτοφν οι διεκνείσ κερδοςκόποι που δεν τουσ νοιάηει τίποτα 

άλλο παρά μόνο το κζρδοσ, κάποια ςτιγμι ζρχεται ο «λογαριαςμόσ» και ελάχιςτοι αποφεφγουν 

ςτο τζλοσ τθ  χρεοκοπία. 

Μόνο θ «υγιισ κερδοςκοπία» και θ ενςυνείδθτθ ςυμμετοχι ςτισ κεφαλαιαγορζσ μπορεί να ζχει 

διάρκεια, γιατί ςτθρίηεται ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ και ςτθν δθμιουργία κετικισ αξίασ ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτουσ μετόχουσ τουσ.   

Εμείσ, ςτον ΣΕΔ, τον Μετοχικό Ακτιβιςμό τον βλζπουμε ςαν μια πολφπλευρθ διαδικαςία, τθν 

οποία πρζπει να ακολουκιςει ο κάκε επενδυτισ προκειμζνου να επιβιϊςει ςτο δφςκολο κόςμο 

τθσ Κεφαλαιαγοράσ, που ζχει γίνει ακόμα δυςκολότεροσ λόγω τθσ αρνθτικισ οικονομικισ 

ςυγκυρίασ. 



Σφμφωνα λοιπόν με τον Μετοχικό Ακτιβιςμό, ο μζςοσ ιδιϊτθσ επενδυτισ, όταν αποφαςίςει να 

αςχολθκεί με τθν κεφαλαιαγορά και το χρθματιςτιριο, οφείλει να ενθμερωκεί για όλα όςα 

αφοροφν τθν Ελλθνικι Κεφαλαιαγορά, να γνωρίςει δθλαδι τισ Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ, τισ 

Χρθματιςτθριακζσ και τουσ άλλουσ επαγγελματίεσ τθσ Κεφαλαιαγοράσ, τουσ φορείσ, τουσ 

κανόνεσ που ιςχφουν και γενικά τθ δομι τθσ Ελλθνικισ Κεφαλαιαγοράσ.  

Καλό κα ιταν να πάρει και κάποια μακιματα Θεμελιϊδουσ και Τεχνικισ Ανάλυςθσ, να 

αποκτιςει τθ δυνατότθτα  να «ερμθνεφει»  τα βαςικά ςτοιχεία από ζναν ιςολογιςμό και γενικά 

να μάκει να χρθςιμοποιεί όλα εκείνα τα εργαλεία που κα τον βοθκιςουν να καταλάβει 

καλφτερα το χρθματιςτιριο και  τισ δομζσ του. 

Οφείλει τζλοσ να ςυμμετζχει ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των ειςθγμζνων εταιρειϊν των οποίων 

ζχει, ι ςκοπεφει να αποκτιςει τισ μετοχζσ τουσ. Αν για παράδειγμα τον ενδιαφζρει κάποια 

εταιρεία, για να μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ Γενικζσ  Συνελεφςεισ τθσ, μπορεί αρχικά με ζνα 

πολφ μικρό ποςό, να αγοράςει  10-20 μετοχζσ τθσ.  

Στισ Γεν. Συνελεφςεισ είναι πολφ χριςιμο και αποτελεςματικό να ςυναςπίηεται και με άλλουσ 

μετόχουσ τθσ εταιρείασ, με τουσ οποίουσ πλζον κα ζχει κοινά ςυμφζροντα. Ο ςυναςπιςμόσ 

αυτόσ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικόσ αν γίνεται μζςα από κάποια Ζνωςθ Μετόχων, όπωσ 

είναι ο ΣΕΔ. 

Αυτι θ ομαδικι και ςυγχρονιςμζνθ παρζμβαςθ ςτισ Γεν. Συνελεφςεισ είναι και το επιςτζγαςμα 

του Μετοχικοφ Ακτιβιςμοφ. Οι παρεμβάςεισ του ΣΕΔ τα προθγοφμενα χρόνια δείχνουν τι 

μποροφν να πετφχουν οι μζτοχοι των εταιρειϊν, αν είναι ενωμζνοι και οργανωμζνοι ςωςτά και 

δεν περιμζνουν πρϊτα να χάςουν τα χριματα τουσ και μετά να ηθτιςουν τθ βοικεια του ΣΕΔ… 

Tοτε ςυνικωσ είναι αργά! 

Ο «Μετοχικόσ Ακτιβιςτισ» λοιπόν είναι εκείνοσ ο επενδυτισ ο οποίοσ μελετάει προςεκτικά τα 

ςτοιχεία τθσ κάκε εταιρείασ ςτθν οποία κζλει να επενδφςει τα χριματα του, μελετάει δθλαδι 

τα λεγόμενα «Θεμελιϊδθ» τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα ελζγχει  προςεκτικά και τθν 

Τεχνικι Ανάλυςθ τθσ μετοχισ, γιατί ακόμα και οι μετοχζσ των καλφτερων εταιρειϊν, ζρχεται 

κάποια  χρονικι ςτιγμι που μπορεί να είναι «υπερ-αγοραςμζνεσ» και να μθν ενδείκνυται θ 

αγορά τουσ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Κυρίωσ όμωσ ελζγχει  προςεκτικά το επίπεδο  Εταιρικισ  Διακυβζρνθςθσ  τθσ εταιρείασ, ζνα 

ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτοιχείο, το  οποίο  δείχνει κατά πόςον θ εταιρεία ςζβεται τουσ μετόχουσ 

τθσ.  

Τζλοσ δεν πρζπει να παραλείπει  να ενθμερϊνεται και για  τισ δράςεισ Εταιρικισ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ που αναπτφςςει θ εταιρεία, γιατί και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ δείχνουν ςοβαρότθτα και 

ςεβαςμό προσ το κοινωνικό ςφνολο. 

Όλα αυτά μαηί λοιπόν τα ονομάηουμε Μετοχικό Ακτιβιςμό. Ο ςφγχρονοσ μζτοχοσ- επενδυτισ, 

δεν τα περιμζνει όλα από τουσ άλλουσ. Οφτε ακόμα και από τισ Εποπτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ 

βεβαίωσ οφείλουν να κάνουν ςωςτά τθ δουλειά τουσ.    



Ενεργεί από μόνοσ του, εφοδιάηεται με όλα τα εργαλεία που μπορεί να του προςφζρει θ 

ςφγχρονθ τεχνολογία, μελετά διεξοδικά τα Θεμελιϊδθ, τθν Τεχνικι Ανάλυςθ και τθν Εταιρικι 

Διακυβζρνθςθ, αλλά και παρεμβαίνει οργανωμζνα ςτα δρϊμενα των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ 

επενδφει τα χριματα του, μζςω των Γεν. Συνελεφςεων. 

Μεγάλοσ ςτόχοσ μασ ςτον ΣΕΔ, είναι θ υιοκζτθςθ όλων των παραπάνω από «ενςυνείδθτουσ» 

επενδυτζσ και όχι από «ευκαιριακοφσ  κερδοςκόπουσ», που πιςτεφουν ότι το χρθματιςτιριο 

«κόβει χριμα» και μζςα ςε 1 μινα κα γίνουν πλοφςιοι . Οι τελευταίοι ςυνικωσ χρεοκοποφν και 

μετά τουσ φταίνε όλοι οι άλλοι εκτόσ από τθν εαυτό τουσ! 

Συνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι θ ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ 

Ελλθνικισ Κεφαλαιαγοράσ, θ οποία για να επιτευχκεί χρειάηεται να υπάρξει  άνοδοσ του 

επιπζδου επενδυτικισ παιδείασ των Ελλινων επενδυτϊν,  βελτίωςθ τθσ Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ των ειςθγμζνων εταιρειϊν, θ οποία κατά γενικι ομολογία βρίςκεται ςε 

ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα και τελικά  κεςμοκζτθςθ του Μετοχικοφ Ακτιβιςμοφ ςτθ χϊρα μασ.  

Τον τελευταίο καιρό γίνονται κάποιεσ κινιςεισ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ςτισ οποίεσ φυςικά 

ςυμμετζχει και ο ΣΕΔ. Ελπίηω μζςα από αυτι τθ μεγάλθ κρίςθ που βιϊνουμε όλοι μασ, να βγει 

και κάτι καλό ςε κεςμικό επίπεδο για το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και τθν Ελλθνικι 

Κεφαλαιαγορά γενικότερα. 

Ο «Χάρτθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του ΕΔ» και ο «Κϊδικασ του ΕΒ» 

Τον Ιοφνιο του 2010 αρχίςαμε να επεξεργαηόμαςτε ςτον ΣΕΔ τον «Χάρτθ Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ», με βάςθ τθν εμπειρία των περιςςοτζρων μελϊν του ΔΣ του ΣΕΔ, αλλά και με 

τθ ςυμμετοχι Κακθγθτϊν Ρανεπιςτθμίων που ιδθ είχαν ζλκει κοντά μασ. 

Ο «Χάρτθσ» αναρτικθκε ςτο forum του ΣΕΔ για διαβοφλευςθ με ςκοπό να επικυρωκεί, μετά 

από 6 μινεσ,  ςτο 8ο Συνζδριο που κα γινόταν τον Δεκζμβριο του 2010, όπωσ και ζγινε. 

Πλωσ αιφνιδίωσ όμωσ, 2 μινεσ πριν το Συνζδριο, μάκαμε ότι ο ΣΕΒ ζβγαλε και εκείνοσ «προσ 

διαβοφλευςθ» τον «Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ». Ξαφνικά όλα ιταν προγραμματιςμζνα, 

ϊςτε ο «Κϊδικασ» να ολοκλθρωκεί πριν το 8ο Συνζδριο του ΣΕΔ…όπωσ και ζγινε. Τϊρα όλο 

αυτό ιταν ςφμπτωςθ; Θα ςασ γελάςω!  

Αλλά δεν είναι αυτό το ηθτοφμενο. Το ηθτοφμενο είναι θ ουςία, θ οποία είναι θ εξισ: 

 Ο «Κϊδικασ» του ΣΕΒ, κατά τθ γνϊμθ μασ, απζχει κατά πολφ από τον «Χάρτθ» του ΣΕΔ γιατί 

απλοφςτατα περιορίηεται ςτο να κωδικοποιιςει  όςα λζει ο νόμοσ και δεν «αγγίηει» καν τα 

κριςιμότατα, κατά τθ γνϊμθ μασ, ηθτιματα τθσ Ε.Δ., τα οποία ο «Χάρτθσ» αναδεικνφει από τα 

πρϊτα άρκρα του. Ο «Κϊδικασ» για παράδειγμα δεν αςχολείται  με τα ανεξάρτθτα μζλθ ςτα ΔΣ 

των ειςθγμζνων, παρά μόνο με τον αρικμό τουσ. Το κρίςιμο ηιτθμα κατά πόςον τα ανεξάρτθτα 

μζλθ είναι ςτθν πραγματικότθτα ανεξάρτθτα, δεν το αγγίηει καν. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τον 

εςωτερικό ζλεγχο. Ο «Κϊδικασ» δθλαδι αςχολείται με τα «ανϊδυνα» ηθτιματα τθσ Ε.Δ., αυτά 

δθλαδι που εφκολα μποροφν να εφαρμόςουν οι ειςθγμζνεσ.  

http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=26;t=7
http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=26;t=7
http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=26;t=7


Ραρ’ όλα αυτά, ςτθν τελευταία ζρευνα που ζκανε θ Grand Thornton, ελάχιςτεσ ειςθγμζνεσ 

εφάρμοςαν ακόμα και αυτά τα «ανϊδυνα». Ακόμα δθλαδι και με βάςθ τον «Κϊδικα» του ΣΕΒ 

οι ειςθγμζνεσ ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία τουσ, πιραν πολφ χαμθλό βακμό ςτθν ζρευνα που ζγινε. 

Δεν χρειάηεται νομίηω να περιγράψουμε τι κα ςυνζβαινε αν θ ζρευνα γινόταν με βάςθ τον 

«Χάρτθ» του ΕΔ!!! 

Θα επαναλάβω μια απορία που ζχω διατυπϊςει εδϊ και αρκετό καιρό και ακόμα απάντθςθ 

δεν ζχω πάρει από κανζναν:  

Από το 2002 που ζγιναν οι νόμοι για τθν Ε.Δ. ςτθ χϊρα μασ, πολλζσ εταιρείεσ χρεοκόπθςαν και 

κατζςτρεψαν χιλιάδεσ επενδυτζσ που τουσ εμπιςτεφκθκαν τα χριματα τουσ. Οφτε ζνα 

ανεξάρτθτο μζλοσ, οφτε ζνασ εςωτερικόσ ζλεγχοσ δεν βγικε ποτζ να καταγγείλει τθ διοίκθςθ 

κάποιασ από αυτζσ τισ εταιρείεσ. Σφμφωνα δθλαδι με όλα αυτά τα «ανεξάρτθτα μζλθ» και 

τουσ «εςωτερικοφσ ελζγχουσ» όλων αυτϊν των εταιρειϊν, τα πάντα «ζβαιναν καλϊσ» μζχρι 

που εντελϊσ ξαφνικά οι εταιρείεσ χρεοκόπθςαν. Μιλάμε για 10 χρόνια και μερικζσ εκατοντάδεσ 

ειςθγμζνων εταιρειϊν που χρεοκόπθςαν,  ςτισ οποίεσ ποτζ κανζνα ανεξάρτθτο μζλοσ ι 

εςωτερικόσ ζλεγχοσ δεν βγικε να καταγγείλει ότι κάτι δεν πάει καλά! Ρωσ αλλιϊσ μπορεί να 

εξθγθκεί αυτό το φαινόμενο, παρά μόνο ότι τα ανεξάρτθτα μζλθ μόνο ανεξάρτθτα δεν είναι;  

Το ίδιο φυςικά ιςχφει και για τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ.    

Παρ’ όλα αυτά ζγινε ζνα πρϊτο βιμα και το αναγνωρίηουμε.  

Ο «Κϊδικασ» του ΣΕΒ, αν και απζχει από αυτό που κα κζλαμε εμείσ οι Ιδιϊτεσ επενδυτζσ, είναι 

ζνα πρϊτο βιμα και χαίρομαι ιδιαίτερα αν ο ΣΕΔ με τθν πρωτοβουλία του ςυνζβαλλε ςτθ 

δθμιουργία του, ι ζςτω ςτθ βελτίωςθ του.  

Αυτι τθν εποχι τθσ μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ που περνάει θ χϊρα μασ, ίςωσ όλα αυτά να 

φαίνονται ουτοπικά. Πμωσ τϊρα είναι θ ευκαιρία να δθμιουργιςουμε ζνα ςωςτό κεςμικό 

πλαίςιο για ολόκλθρθ τθν Κεφαλαιαγορά και φυςικά για τισ ειςθγμζνεσ εταιρείεσ.  

 

Καταλαβαίνουμε ότι οι εταιρείεσ ζχουν αρκετζσ δυςκολίεσ, αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι ζχουν 

το δικαίωμα να μθ ςζβονται τουσ μετόχουσ τουσ. Εμείσ, ςαν ΣΕΔ, παρακολουκοφμε τα πάντα 

και ςυμμετζχουμε όπου μασ καλοφν, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι «βάηουμε νερό ςτο κραςί 

μασ».  

Ο ςτόχοσ μασ είναι οι ειςθγμζνεσ να αποκτιςουν χρθςτι Ε.Δ. με βάςθ τον «Χάρτθ Ε.Δ.» του 

ΣΕΔ. Είμαςτε ςε κζςθ να γνωρίηουμε άριςτα το επίπεδο Ε.Δ. τθσ κάκε ειςθγμζνθσ και, όπωσ 

είπα ςε ζνα φίλο μου κακθγθτι όταν ςυηθτοφςαμε το κζμα, «Εμείσ δεν χρειάηεται να 

υποβάλλουμε κανζνα ερωτθματολόγιο προσ τισ ειςθγμζνεσ για τθν Ε.Δ.» 

 Γνωρίηουμε άριςτα τι ςυμβαίνει ςτθν κάκε εταιρεία, ποια ανεξάρτθτα μζλθ είναι πραγματικά 

ανεξάρτθτα και ποια όχι, ποιοι εςωτερικοί ζλεγχοι κάνουν ςωςτά τθ δουλειά τουσ, ςε ποιεσ 

εταιρείεσ λειτουργοφν ουςιαςτικά οι βαςικζσ επιτροπζσ Ε.Δ., ποιεσ εταιρείεσ δθμοςιοποιοφν τισ 

αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν (μόνο το 8% !!!) και όταν ζλκει θ ϊρα να μιλιςουμε, κα 

μιλιςουμε…  

Και είναι γνωςτό ςε όλουσ ότι ο ΕΔ, όταν το αποφαςίςει,  ζχει πολφ δυνατι φωνι! 

 



 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη πζηήκαηα 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
από τον Δρ. Ανδρζα Γ. Κουτοφπθ CMIIA, CIA, CICA, CCSA 

Λζκτορα Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ (Ρ.Δ. 407 / 80) Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Ελλάδασ και 

Επιςτθμονικό Συνεργάτθ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου 

Μζλοσ Δ.Σ. Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν και Μζλοσ Δ.Σ. Συνδζςμου Επενδυτϊν 

και Διαδικτφου 

 

Η εταιρικι διακυβζρνθςθ (corporate governance) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο για τθν 

οργάνωςθ αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου από τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. 

Τθν τελευταία δεκαετία αρκετοί επιχειρθματικοί κολοςςοί κατζρρευςαν κάτω από το βάροσ 

παρανομιϊν και απατϊν, όπωσ θ Enron, θ WorldCom, θ Guiness, θ Blue Arrow, θ Polly Peck, θ 

BCCI, το Maxwell Group, θ τράπεηα Barings, κ.λ.π. Ο αντίκτυποσ τθσ αποτυχίασ των 

ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν ςτισ οικονομίεσ που δραςτθριοποιοφνταν ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικόσ 

και  με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για όςουσ ςχετίηονταν άμεςα ι ζμμεςα με αυτζσ (stakeholders). 

Αρνθτικά επθρεάςτθκαν κυρίωσ οι μζτοχοι (shareholders), αλλά και οι προμθκευτζσ, οι 

πελάτεσ, οι πιςτωτζσ, οι εργαηόμενοι και οι κυβερνιςεισ των χωρϊν που δραςτθριοποιοφνταν 

οι ανωτζρω αναφερόμενεσ επιχειριςεισ. Η αποτυχία των ςυγκεκριμζνων οργανιςμϊν 

αποδόκθκε εν πολλοίσ ςτθν ανεπάρκεια των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ και ςτθν ζλλειψθ 

οργανωμζνων και αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν ελζγχου από τισ Διοικιςεισ τουσ. 

 

Σύςτημα Εταιρικήσ Διακυβέρνηςησ 
 

Με τον όρο ‘Σφςτθμα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ’ εννοοφμε το πλαίςιο των κεςμοκετθμζνων ι 

μθ κανόνων βάςει του οποίου εξαςκείται θ διακυβζρνθςθ μιασ επιχείρθςθσ. Συςτατικό 



ςτοιχείο τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ αποτελεί ο τρόποσ διακυβζρνθςθσ τθσ εταιρείασ από τα 

αρμόδια όργανα και οι επιπτϊςεισ του ςτα αποτελζςματα αυτισ. Σθμαντικότεροσ λόγοσ για τθν 

εφαρμογι αποτελεςματικϊν πρακτικϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ αποτελεί θ αναγκαιότθτα 

υπαγωγισ των ειδικϊν ςυμφερόντων που χαρακτθρίηουν τισ επιμζρουσ ομάδεσ 

ενδιαφερομζνων (π.χ. διευκυντικϊν ςτελεχϊν, μετόχων, Διοικθτικοφ Συμβουλίου., κ.λ.π.) προσ 

το γενικό ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ και των μετόχων τθσ. Η εταιρικι διακυβζρνθςθ εξαςκείται 

κυρίωσ από τα Διοικθτικά Συμβοφλια των εταιρειϊν, των οποίων όμωσ οι πράξεισ 

‘περιορίηονται’ από όςουσ ζχουν άμεςο ι ζμμεςο ενδιαφζρον ςτθν εταιρεία (stakeholders).  

 

Ο Ρόλοσ των Μετόχων  
 

Δμ νξηζκνχ ην ζεκαληηθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ ην έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο (κέηνρνη). Βαζηθφ δηθαίσκα θαη 

ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

κεηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ελεκέξσζε σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη θαη λα ζέηνπλ ηπρφλ εξσηήκαηα ηνπο πξνο ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε απηψλ.  

 

Οη κέηνρνη εμαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Κάζε 

κεηνρή αληηπξνζσπεχεη θαη κία ςήθν θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηνρέο κε πνιιαπιά 

δηθαηψκαηα ςήθνπ. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αληηπξνζψπνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ απηνί αδπλαηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Η Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

επαξθψο θαη εγθαίξσο απφ ηελ δηνίθεζε γηα ζέκαηα πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ 

απνθάζεηο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη  εγθξίζεηο ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσλ λέσλ κεηνρψλ, ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ 

φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο, εγθξίζεσλ δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ.ι.π.  

 

Πνιχ ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ απνηειεί ε έγθξηζε 

γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο έπεηηα 

απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ελεκεξψλνληαη απφ 

ηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηα 

ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 

Οι καλζσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ απαιτοφν από τισ εταιρείεσ να μεταχειρίηονται 

ιςότιμα τουσ μετόχουσ τουσ και να μθν προβαίνουν ςε διακρίςεισ βάςει του όγκου των μετοχϊν 

που ζχει το κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο (κεςμικόσ επενδυτισ ι μθ) ςτθν κατοχι του. Για 

κάκε κατθγορία μετοχϊν (κοινζσ ι προνομιοφχεσ), οι μζτοχοι κα πρζπει να ζχουν τα ίδια 



δικαιϊματα ψιφου. Στισ περιπτϊςεισ ψθφοφορίασ με αντιπρόςωπο κα πρζπει να 

εξαςφαλίηεται ότι ο τελευταίοσ ενεργεί βάςει ςυνεννόθςθσ με τον νόμιμο κάτοχο των 

μετοχικϊν τίτλων. Επίςθσ, κα πρζπει να απαγορεφονται οι ςυναλλαγζσ και οι ενζργειεσ που 

ςτθρίηονται ςτθν εςωτερικι πλθροφόρθςθ. Τζλοσ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα 

εκτελεςτικά διευκυντικά ςτελζχθ κα πρζπει να γνωςτοποιοφν ζγκαιρα μελλοντικζσ ενζργειεσ 

τουσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν εταιρεία. 

 

Ο Ρόινο ησλ πλεξγαδόκελσλ κε ηελ Δηαηξεία θαη ησλ Φνξέσλ κε λόκηκα 

ζπκθέξνληα ζε απηή (stakeholders) 
 

Ρολλζσ φορζσ οι ςχετικζσ με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ αποφάςεισ των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων των εταιρειϊν επθρεάηονται από τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να 

προκαλζςουν είτε ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ με αυτζσ (π.χ. εργαηόμενουσ, προμθκευτζσ, 

πελάτεσ, κ.λ.π.), είτε ςτουσ φορείσ με νόμιμα ςυμφζροντα ςε αυτζσ (π.χ. πιςτωτζσ, κυβζρνθςθ 

κ.λ.π.). 

 

Οι καλζσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ απαιτοφν από τισ εταιρείεσ να εξαςφαλίηουν ότι 

τα δικαιϊματα των ςυνεργαηόμενων με αυτζσ (εργαηομζνων, πελατϊν, προμθκευτϊν κ.λ.π.) 

γίνονται ςεβαςτά. Σε περίπτωςθ που τα δικαιϊματα των ςυνεργαηόμενων με τισ επιχειριςεισ 

δεν γίνονται ςεβαςτά κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα αξίωςθσ αποηθμιϊςεωσ ςε αυτοφσ. Οι 

ςυνεργαηόμενοι με τθν εταιρεία, κακϊσ και οι φορείσ με νόμιμα ςυμφζροντα ςτθν εταιρεία κα 

πρζπει να ενθμερϊνονται πλιρωσ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ο Ρόλοσ των Διοικθτικϊν υμβουλίων 

 

Τα Διοικθτικά Συμβοφλια είναι αυτά που κακορίηουν τθν διακυβζρνθςθ των εταιρειϊν πάντοτε 

μζςα ςτα πλαίςια των νόμων και κανονιςμϊν των χωρϊν που δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ 

που διοικοφν. Είναι υπεφκυνα για τθν διαχείριςθ των κινδφνων που χαρακτθρίηουν τθν 

εταιρεία, κακϊσ επίςθσ και για τθν ανάλθψθ ι τθν αποφυγι τουσ. Κάκε τουσ ενζργεια κα 

πρζπει να χαρακτθρίηεται από εντιμότθτα και διαφάνεια προσ τουσ μετόχουσ και τουσ άλλουσ 

ενδιαφερόμενουσ για τθν εταιρεία (stakeholders). 

 

Σφμφωνα με το Ινςτιτοφτο Διευκυντϊν (Directors) τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (Institute of 

Directors Guidelines for Directors –1995), οι κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων των εταιρειϊν ζχουν ωσ κατωτζρω: 



 

1. Ο κακοριςμόσ τθσ επιχειρθςιακισ πολιτικισ και ςτρατθγικισ. 
2. Η πρόςλθψθ και τον ζλεγχο των εκτελεςτικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εταιρείασ. 
3. Η επιςκόπθςθ τθσ προόδου τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που τίκενται. 
4. Η υπευκυνότθτα προσ τουσ μετόχουσ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν επιχείρθςθ ωσ 

προσ τισ δραςτθριότθτεσ αυτισ. 
 

Η επηηπρία ή φρη ελφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θξίλεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ιεηηνπξγψληαο ηίκηα θαη 

αθέξαηα. Πνιιά Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απνηπγράλνπλ ζην δηηηφ απηφ ξφιν ηνπο θαζψο 

πνιιέο θνξέο ε επθνιία παξαγσγήο θέξδνπο κέζα απφ κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

θαζίζηαηαη ειθπζηηθή. 
 

Τα Διοικθτικά Συμβοφλια των εταιρειϊν εκλζγονται από τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων 

και είναι υπεφκυνα για τθν Διοίκθςθ των εταιρειϊν. Διοικθτικά Συμβοφλια εταιρειϊν με 

περιςςότερα από 500 άτομα προςωπικό ενδεχομζνωσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν 

ςφνκεςθ τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςε κακοριςμζνο ποςοςτό επί των ςυνολικϊν 

μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο λαμβάνει αποφάςεισ και αςκεί 

ζλεγχο ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Στισ αρμοδιότθτεσ του ανικει θ εποπτεία των 

εκτελεςτικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν (executive management) τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Τα Διοικθτικά Συμβοφλια των εταιρειϊν είναι υπεφκυνα για τα Συςτιματα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

αυτϊν. Τα Διοικθτικά Συμβοφλια πρζπει να κζτουν τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότερθ λειτουργία των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου και να 

διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των κινδφνων που χαρακτθρίηουν τισ 

δραςτθριότθτεσ τουσ.  

 

Ο Ρόλοσ των Εκτελεςτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικι εταιρικι διακυβζρνθςθ διαδραματίηουν τα εκτελεςτικά 

διευκυντικά ςτελζχθ (executive management) που μπορεί να είναι ι όχι μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου.  

Τα εκτελεςτικά διευκυντικά ςτελζχθ των εταιρειϊν είναι εκείνα που αςκοφν τθν διοίκθςθ και 

διαχείριςθ των πόρων τθσ εταιρείασ ςτισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ και λειτουργίεσ τθσ όπωσ 

είναι για παράδειγμα τα χρθματοοικονομικά, οι πωλιςεισ, οι προμικειεσ, τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, το μάρκετινγκ, θ γενικι διοίκθςθ, κ.λ.π. Για αυτζσ τουσ τισ υπθρεςίεσ αμείβονται 

ξεχωριςτά από τθν εταιρεία ςε ςχζςθ με τισ αμοιβζσ που λαμβάνουν για τθν τυχόν δράςθ τουσ 



ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ο κίνδυνοσ που υπάρχει ςχετίηεται με τθν αφοςίωςθ 

τουσ ςτθν δραςτθριότθτα ι ςτθν λειτουργία που διοικοφν, παρά ςτα άλλα κζματα που 

ςχετίηονται με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Σφμφωνα με τισ καλζσ αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, τα εκτελεςτικά διευκυντικά ςτελζχθ τθσ 

εταιρείασ κα πρζπει να εκφράηουν ανεξάρτθτθ γνϊμθ για κάκε κζμα που ζρχεται προσ 

ςυηιτθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ. Σε περίπτωςθ που τα εκτελεςτικά 

διευκυντικά ςτελζχθ τθσ εταιρείασ που αποτελοφν μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν 

διαφορετικι άποψθ από αυτι που εκφράηει ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρείασ κα πρζπει 

να μποροφν να τθν εκφράηουν ελεφκερα.  

 

Η αμοιβι των εκτελεςτικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εταιρείασ κα πρζπει να ςυνδζεται με 

τθν κερδοφορία και ςυνολικι απόδοςθ τθσ προκειμζνου να δθμιουργεί κίνθτρα για να 

βελτιϊςουν τθν απόδοςθ τουσ. Οι αμοιβζσ τουσ αποτελεί καλι πρακτικι να δθμοςιοποιοφνται 

και να αιτιολογοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ και να ελζγχονται από 

ςχετικι επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ (Remuneration Committee). 

 

Ο Ρόλοσ των μη Εκτελεςτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ επηηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο ε κε εμαξηεκέλε ζρέζε ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα 

ζηελ γλψκε ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο απνθάζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα εμήο: 

 

1. Να δηαζέζνπλ ηελ ηπρφλ εμεηδηθεπκέλε ή επξχηεξε εκπεηξία ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ ράξαμε νξζήο ζηξαηεγηθήο. 

2. Να αλαιάβνπλ επζχλε γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα 

απνηειέζκαηα. 

3. Να εμαζθαιίδνπλ φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εγθαζηδξχζεη ηα θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα πνπ ζα πξνθπιάζζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη φηη δελ ζα 

ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ 

εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

4. Να εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζίαζε νξζψλ θαη θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ 

νινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 



Αποτελεί καλι πρακτικι τα Διοικθτικά Συμβοφλια προκειμζνου να δρουν ανεξάρτθτα, να 

επανδρϊνονται από επαρκι αρικμό μθ εκτελεςτικϊν και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ανεξάρτθτων 

μελϊν. Λόγω τθσ δυςκολίασ που χαρακτθρίηει τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου να ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα τεκταινόμενα  ςτθν εταιρεία 

και που ενδεχομζνωσ να επθρεάςουν τισ αποφάςεισ τουσ, θ ίδια θ εταιρεία κα πρζπει να 

παρζχει επαρκι πλθροφόρθςθ ςε αυτοφσ προκειμζνου να διαμορφϊνουν ανεξάρτθτεσ 

εκτιμιςεισ ςχετικά με κζματα όπωσ θ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ, θ απόδοςι τθσ, κ.λ.π. 

 

Ο Ρόλοσ των Ελεγκτικών Επιτροπών 
 

Κχξην κέιεκα ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ είλαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ λφκηκε θαη 

αλεπεξέαζηε δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηηο εηαηξείεο θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Η ελεγκτικι επιτροπι κα πρζπει να εκλζγεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρείασ, με 

απόφαςθ του οποίου προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ. 

 

Οι κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ είναι θ επιβεβαίωςθ αξιόπιςτων 

χρθματοοικονομικϊν αναλφςεων και θ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου τθσ εταιρείασ. 

 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ επιτροπι αναφζρεται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο, κα πρζπει πάντοτε να 

λειτουργεί προσ το ςυμφζρον όλων των μετόχων και άλλων άμεςα ενδιαφερόμενων για τθν 

εταιρεία (stakeholders), προσ τουσ οποίουσ ζχει και τθν τελικι ευκφνθ. 

 

χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο αξρέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, νη αξκνδηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο σο πξνο ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη ε εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο θαη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο, λα ιεηηνπξγεί πξνάγνληαο ηνλ εζηθφ – θνηλσληθφ ξφιν 

ηεο θαη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Δπίζεο, ε ειεγθηηθή επηηξνπή ζα πξέπεη λα απαηηεί απφ ηνλ δηεπζπληή εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ  ηεο εηαηξείαο λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ζε έγγξαθε κνξθή, ηελ έθηαζε 



θαη ην εχξνο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 
 

Ο Ρόλοσ του Εςωτερικού Ελέγχου 
 

Ο Έιεγρνο έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρεδίαζεο / 

πξνγξακκαηηζκνχ. Κάζε νξγαληζκφο έρεη νξγαλσκέλν ην δηθφ ηνπ χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ην νπνίν κέζα απφ ζρεηηθέο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο απνζθνπεί 

ζηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

χκθσλα κε ηηο θαιέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλε, ζρεηηθή αλεμάξηεηε ππεξεζία, κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. Η ηειεπηαία πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη αλεμάξηεηα θαη απνηειεζκαηηθά ηνλ ξφιν ηεο, 

ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο είηε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είηε κε 

ππν-επηηξνπή απηνχ (Διεγθηηθή Δπηηξνπή). 

  

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηζθνπεί, αμηνινγεί θαη ζπκβνπιεχεη ηελ Γηνίθεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πθηζηάκελν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο. Δπίζεο, είλαη εθείλε ε νπνία ζα επηζεκάλεη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη εθείλε ε νπνία ζα ζπκβνπιέςεη ζην πσο νη Κίλδπλνη πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ. Γελ παίξλεη ε ίδηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ, νχηε θαλέλα απφ ηα ζηειέρε ηεο εκπιέθνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ηεο. 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Δμσηεξηθφ Έιεγρν πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ Έιεγρν θαη 

Πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, δηελεξγεί ηφζν 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχο, φζν θαη Λεηηνπξγηθνχο θαη Γηνηθεηηθνχο Διέγρνπο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη 

δηελεξγνχληαη κε ηελ κνξθή Δηδηθψλ Έξγσλ, βάζεη ζρεηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά 

Πξνγξάκκαηα Διέγρνπ θαηά πεξίπησζε πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. 

 

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο γηα λα πεηχρεη ζην έξγν ηνπ, πξέπεη λα έρεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε 

ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα πάζεο θχζεσο 

αξρεία ηεο θαη θάζε είδνπο βνεζεηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη Πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, θπξίσο ζε κνξθή γξαπηψλ 



αλαθνξψλ, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ζπδεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί κε ηνπο ειεγρφκελνπο. Η 

Γηνίθεζε κε ηελ ζεηξά ηεο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζέηεη ρξνληθά φξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

Σα ζηειέρε κηαο ζχγρξνλεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ειέγρεη ε Τπεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο Δπηρείξεζεο. Έηζη, κπνξεί λα απαξηίδεηαη 

απφ Οηθνλνκνιφγνπο, Λνγηζηέο, Γηνηθεηηθνχο, Δηδηθνχο ζηα Μεραλνγξαθηθά πζηήκαηα θιπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε ιεηηνπξγία πζηεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

κέζα ζηηο χγρξνλεο Δπηρεηξήζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ stakeholders θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε νηθνλνκηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 

Συμπεραςματικά Σχόλια 
 

Σα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη αηαζζαιίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζαλ αξθεηέο 

θπβεξλήζεηο θξαηψλ ζηελ ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπο. Έηζη, ηφζν ζηηο Η.Π.Α., φζν θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο (ηδηαίηεξα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία) έρνπλ πτνζεηεζεί είηε ππνρξεσηηθνί (π.ρ. 

Η.Π.Α., Γεξκαλία, Διιάδα), είηε πξναηξεηηθνί θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (π.ρ. 

Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία).  

 

Οη ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηά ηα βήκαηα πξνφδνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: 

 
1. Η φπαρξθ μθ αποτελεςματικϊν εκτελεςτικϊν διευκυντικϊν ςτελεχϊν, ι μθ ικανϊν μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που μπορεί να εκμεταλλευτοφν τισ τυχόν αδυναμίεσ του 
ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου των εταιρειϊν τουσ, ι τυχόν κενϊν ςτθν νομοκεςία και να 
προβοφν ςε παράνομεσ πράξεισ. 

 

2. Η δράςθ των δθμοςιογράφων ςε πολιτικζσ και οικονομικζσ εφθμερίδεσ, θ οποία ςχετίηεται 
με τθν αποκάλυψθ γεγονότων που ςχετίηονται με απάτεσ, αταςκαλίεσ και παρανομίεσ, 
κ.λ.π. ςτο ευρφ κοινό, που είτε αποκαλφπτονται από τουσ ίδιουσ, είτε τουσ μεταφζρονται 
από τρίτουσ. 

  

3. Η ζκδοςθ προτφπων, οδθγιϊν, εγκυκλίων από ομάδεσ ςυμφερόντων όπωσ είναι οι 
επιτροπζσ κεφαλαιαγοράσ, τα χρθματιςτιρια αξιϊν, οι κεντρικζσ τράπεηεσ, τα ςϊματα 
ορκωτϊν ελεγκτϊν – λογιςτϊν, τα Ινςτιτοφτα Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, κ.λ.π. Οι εκδόςεισ 
αυτζσ ςυνειςφζρουν ςτθν ενθμζρωςθ και προςταςία του επενδυτικοφ κοινοφ και των ίδιων 
των επιχειριςεων.  

 
 
 



Ρπζκηζηηθνί Καλόλεο θαη Αληαγσληζκόο 

ζην Σξαπεδηθό ύζηεκα 

 

Δρ. Μαρία-Ελζνθ Αγοράκθ 

Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν 

 

ηνλ απφερν ηεο θξίζεο ηνπ 2008, ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη 

επνπηηθψλ θαλφλσλ ζηε κεηά-θξίζε επνρή εκπινπηίδεηαη απφ ηε θηινινγία ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή επηθέξεη ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Απνθηά, 

ζπλεπψο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θαλνληζηηθνχ θαη επνπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη αληαγσληζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Ο Keeley (1990) δηαπίζησζε όηη ε απειεπζέξσζε ησλ εκπνδίσλ εηζόδνπ ζηνλ 

ηξαπεδηθό θιάδν ησλ Η.Π.Α ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηεο κνλνπσιηαθήο δύλακεο, 

αιιά θαη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ θεξδώλ. Δθηόο από ηνλ Keeley, ε εκπεηξηθή 

βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη αληαγσληζκνύ 

ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε, θπξίσο ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ 

ζηε κέηξεζε ηεο εμέιημεο ησλ αληαγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο ηξάπεδεο αιιά θαη 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο θαλνληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη Salas θαη Saurina (2003), 

ρξεζηκνπνηώληαο δείγκα ηζπαληθώλ ηξαπεδώλ ζε βάζνο ρξόλνπ 31 εηώλ, θαηέιεμαλ 

πσο ηα κέηξα άξζεο ησλ ειέγρσλ αύμεζαλ ηνλ αληαγσληζκό θαη δηέβξσζαλ ηελ 

κνλνπσιηαθή ηζρύ ησλ ηξαπεδώλ. 

 Οη Uchida θαη Tsutsui (2005) εξεύλεζαλ εάλ ν αληαγσληζκόο ζηνλ ηαπσληθό 

ηξαπεδηθό θιάδν έρεη βειηησζεί ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νύ αηώλα, 

δηαπηζηώλνληαο όηη ν αληαγσληζκόο βειηηώζεθε ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη 

ζην πξώην κηζό ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80. Οη Claessens θαη Laeven (2004) θαη Yildirim 

θαη Philippatos (2007) παξαηήξεζαλ όηη ε άξζε ησλ ειέγρσλ θαη ην άλνηγκα ησλ 

αγνξώλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο ιεηηνύξγεζαλ σο ζεκαληηθνί θαηαιύηεο ζηελ 

αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηξαπεδηθώλ αγνξώλ. Οη Angelini θαη Cetorelli 

(2003) ππνιόγηζαλ δείθηεο Lerner γηα θάζε έηνο ηεο δεηγκαηηθήο ηνπο πεξηόδνπ 



(ηηαιηθέο ηξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 1983-1997), δηαπηζηώλνληαο όηη 

νη αληαγσληζηηθνί όξνη, αλ θαη παξέκελαλ ζρεηηθά ακεηάβιεηνη έσο ην 1992, έρνπλ 

βειηησζεί νπζηαζηηθά από ην 1992 θαη έπεηηα.  

ύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε βηβιηνγξαθία, απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε 

ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ αιιαγώλ ζην θαλνληζηηθό πιαίζην θαη αθόκα δπζθνιόηεξε ε 

δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ιεπηνκεξή κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ. Μειεηώληαο πιήζνο εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο 

ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ, ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, θαη ηεο 

ζηαζεξόηεηαο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νύηε νη ζεσξεηηθέο αιιά νύηε θαη 

νη κέρξη ζηηγκήο εκπεηξηθέο έξεπλεο δίλνπλ κηα νξηζηηθή απάληεζε αλαθνξηθά κε ην 

εάλ ν αληαγσληζκόο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά ή ζεηηθά κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξόηεηα.
1
  

Σα αλαδπφκελα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(ΚΑΔ) απνηεινχλ κία κνλαδηθή πεξίπησζε νηθνλνκηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ αληαγσληζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Σα 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο εηζήιζαλ ζε κία πεξίνδν 

ζεκαληηθήο κεηαξξχζκηζεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

εθηελνχο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ξχζκηζεο (Campos θαη Coricelli, 2002; Agoraki et 

al., 2009). Η ζηφρεπζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθά 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο αθνξνχζε, θπξίσο, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρξεκαηνπηζησηηθά νηθνλνκίεο ε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ (Agoraki et al., 2009; 

Agoraki θαη Triantopoulos, 2011). Οη ηξαπεδηθά “αναπηςζζόμενερ” νηθνλνκίεο ηεο 

αλαδπφκελεο Δπξψπεο, έρνπλ σο πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επαξθνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη ηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε αθελφο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 

ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ γηα ηελ “εξςγίανζη” ησλ εγρσξίσλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.  

                                                           
1
 Βιέπε Agoraki et al. (2009) γηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε. 



Μελζτθ των Αγοράκθ και Τριαντόπουλου (2011) καταλιγει πωσ οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ 

Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ παρουςιάηουν αρκετά ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ, άλλεσ 

παρουςιάηουν αντι-ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ, ενϊ οι περιςςότερεσ βρίςκονται ςε μια 

ενδιάμεςθ κατάςταςθ. Ραράλλθλα, ςθμαντικι διαφοροποίθςθ μεταξφ των χωρϊν εντοπίηεται 

όςον αφορά τθν πορεία μεταβολισ των ανταγωνιςτικϊν ςυνκθκϊν ςτθν τραπεηικι αγορά. Για 

παράδειγμα, χϊρεσ όπωσ θ Αλβανία, θ Βουλγαρία, θ Ουγγαρία, και θ Λετονία ακολουκοφν μία 

πιο «αντι-ανταγωνιςτικι» πορεία, ενϊ χϊρεσ όπωσ θ Εςκονία, θ πΓΔΜ, θ Ρολωνία και θ 

Σλοβακία κινοφνται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. Συνολικά, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

αυτισ δεν αποτυπϊνουν, με ευκρίνεια, μία πορεία προσ πιο ανταγωνιςτικά τραπεηικά 

ςυςτιματα, όπωσ μασ υποδεικνφει θ παραδοςιακι κεωρία αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ 

χρθματοπιςτωτικισ απελευκζρωςθσ ςτθν τραπεηικι αγορά.2 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο καο δείρλνπλ πσο ε έληαμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ ΔΔ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη σο έλα βαζκφ, 

ιφγσ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαη αληαγσληζηηθφηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνλ αληαγσληζκφ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηε κείσζε ησλ κνλνπσιηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ρσξίο λα 

παξαηεξνχληαη, σζηφζν, θάπνηεο αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο. Η πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο 

ζρέζεο απηήο δεκηνπξγεί έλα πεδίν πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεη αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο επηκέξνπο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο θαη νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηελ επάξθεηα θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  
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Ο ΔΓ εηνηκάδεηαη λα αποπλεύσει… 

 

Τος Τπιανηάθςλλος Καηζαπέλη, Πολιηικού Μησανικού ΔΜΠ – ΜΒΑ, Quality Systems 

Manager EOQ, IPMA Level C, Δπιζηημονικού Σςνεπγάηη ΔΜΠ, Σςμβούλος Απιζηείαρ 

Έπγων και Οπγανιζμών, Μέλοςρ Γ.Σ. Σςνδέζμος Δπενδςηών και Γιαδικηύος 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν χλδεζκφο καο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πεδίν πηνζέηεζεο θαλφλσλ θαη 

δεηθηψλ γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. «Η γπλαίθα ηνπ Καίζαξα δελ αξθεί, φκσο, λα 

θαίλεηηα ηίκηα, πξέπεη λα είλαη θηφιαο!» Άξα, είλαη απαξαίηεην, φηαλ απαηηείο απφ ηηο 

Δηαηξίεο λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα δίλεηο πξψηνο ην παξάδεηγκα. Γηα ην ιφγν απηφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΓ επεμεξγάδεηαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΑΠΟΠΛΟΤ, ηνπ 

εξγαιείνπ νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο γηα Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο, ην νπνίν επεμεξγάζεθε θαη πξνηείλεη ε «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΚΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ». 

 

Η Κακπάληα ηδξχζεθε ην 2006 σο αλάγθε γηα παξέκβαζε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ 

ησλ ΜΚΟ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Δίλαη κηα νξηδφληηα 

πξσηνβνπιία πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. ηνρεχεη ζηε ζπληαγκαηηθή θαη 



ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη 

ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξάηνπο θαη ΜΚΟ. Γελ είλαη δεπηεξνβάζκην φξγαλν θαη 

δελ αζθεί έιεγρν. Φηινδνμεί λα εθθξάδεη ηελ ζπλείδεζε θαη ηηο αγσλίεο ησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ εζεινληψλ πνιηηψλ, επηδηψθνληαο ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο κε λέεο δξάζεηο θαη πξνηάζεηο. 

 

Ο ΑΠΟΠΛΟΤ (Αξρέο Πξνζήισζεο Όισλ καο ζηελ Πνηφηεηα Λεηηνπξγίαο θαη 

Οξγάλσζεο Τπεξεηψληαο ηνπο θνπνχο καο) δνκήζεθε απφ ηελ Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ηεο Κακπάληαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν γξάθσλ. ηελ απιή ηνπ κνξθή, ε 

νπνία παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη έλα ζχλνιν Αξρψλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπ απφ 

δεθάδεο ειιεληθέο ΜΚΟ, είλαη πιένλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο. Έρεη πιένλ εκπινπηηζζεί 

κε πξφζζεηα ζηνηρεία (Καλφλεο θαη Οδεγίεο), ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε Γηεζλή 

πλέδξηα, κε ηε θηινδνμία λα απνηειέζεη έλα πιήξεο κνληέιν Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο.  

 

 

Σν ζπλερέο ηεο Πξνηππνπνίεζεο γηα ΜΚΟ 

 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΑΠΟΠΛΟΤ, ν ύλδεζκνο Δπελδπηώλ θαη Γηαδηθηύνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ άιιν έλα εξγαιείν γηα ζπλερή βειηίσζε, ζην ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ 

αξηζηεία!  

 

 

 

 

                                     

         

 

        

        

        

        

         Αμίεο Αξρέο Κώδηθεο 

Γενληνινγίαο 

Καλόλεο & 

Οδεγίεο 
Πξόηππα Μνληέια 



ΑΠΟΠΛΟΥΣ 
 

ΑΡΥΔ  ΠΡΟΗΛΩΗ  ΟΛΩΝ  καο  ζηελ ΠΟΙΟΣΗΣΑ   ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  θαη  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΠΗΡΔΣΩΝΣΑ  ηνπο  ΣΚΟΠΟΤ  καο  

 

 
Οη παξαθάησ Αξρέο Οξγάλσζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Γξάζεο έρνπλ εθαξκνγή ζε όιεο ηηο ΜΚΟ, πνπ ζα 

ηηο απνδερζνύλ εζεινληηθά θαη ζα δεζκεπζνύλ λα ηηο εθαξκόζνπλ κε ζπλέπεηα - ζην ζύλνιό ηνπο - 

ζηαδηαθά.  

 

Έρνπλ γεληθή εθαξκνγή, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο, ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο, επηκέξνπο ζθνπνύο 

θαη ζηόρνπο θάζε νξγάλσζεο. 

 

Γελ αληηθαζηζηνύλ ηηο θαηαζηαηηθέο ππνρξεώζεηο, ηνπο θαλόλεο, θώδηθεο θαη θαιέο πξαθηηθέο, ηηο 

νπνίεο νη νξγαλώζεηο ήδε έρνπλ πηνζεηήζεη θαη αθνινπζνύλ, αιιά ηηο ππνζηεξίδνπλ θαη ελδερνκέλσο 

ηηο ζπκπιεξώλνπλ. 

 

Η απνδνρή ηνπο πξνηξέπεη ηηο νξγαλώζεηο λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν πνιύπινθα θαη εμειηγκέλα 

εξγαιεία όπσο λόξκεο, πξόηππα θαη κνληέια.     

 

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ ζηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηελ απηνξξύζκηζε,  απνηειεί απνθιεηζηηθή 

αξκνδηόηεηα ηεο θάζε νξγάλσζεο. 

 

Αθνινπζνύλ ν νξηζκόο θαη ε πεξηγξαθή θάζε Αξρήο.   

 

 

ΠΡΟΗΛΩΗ  

ζηελ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ& 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΔΥΗ  

ΒΔΛΣΙΩΗ & 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΩΝ & 

ΓΙΚΣΤΩΗ 

 

ΟΡΑΜΑ & 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ  

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & 

ΛΟΓΟΓΟΙΑ 



Όξακα θαη Απνζηνιή 
Τπάξρνπκε, γηαηί είλαη αλαγθαηόηεηα νη πνιίηεο λα δξνπλ ζηε δεκόζηα ζθαίξα κε 

ηξόπν εζεινληηθό θαη άκεζν, ρσξίο αληηπξνζώπεπζε, ρσξίο δηακεζνιάβεζε, κε 

ζθνπό ηελ πινπνίεζε θνηλσληθά σθέιηκσλ δξάζεσλ. Η νξγάλσζή καο έρεη 

μεθάζαξε θαηεύζπλζε, όξακα θαη απνζηνιή. Έρνπκε ζθνπό κε θεξδνζθνπηθό. 

εβόκαζηε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο.  

 

Αλεμαξηεζία, Γηαθάλεηα θαη Λνγνδνζία  

Γηαηεξνύκε ηελ αλεμαξηεζία καο από θάζε θπβεξλεηηθή ή θνκκαηηθή ζύλδεζε θαη 

επηξξνή, θαζώο θαη  απέλαληη ζε όζνπο επηρεηξεκαηηθνύο ή άιινπο νξγαληζκνύο καο 

ρξεκαηνδνηνύλ ή καο επηρνξεγνύλ. Γεζκεπόκαζηε ώζηε ε νξγάλσζή καο λα είλαη 

δηαθαλήο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο, ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηηο δξάζεηο ηεο. 

Λνγνδνηνύκε ζηελ θνηλσλία θαη  ειεγρόκαζηε από ηελ θνηλσλία. 

 

Τπεχζπλε Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία  

Γηαρεηξηδόκαζηε ηελ νξγάλσζή καο κε έλα ζπγθξνηεκέλν πιέγκα θαλόλσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ, πνπ θαηνρπξώλεη ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξάζεσλ καο. Γύλακή καο είλαη ε αθνζίσζε θαη ε 

αλάπηπμε ησλ αλζξώπσλ καο – κειώλ, εζεινληώλ, εξγαδνκέλσλ – θαη πξνζπαζνύκε 

ζπλερώο λα ηνπο εμαζθαιίδνπκε ζπλζήθεο εξγαζίαο πέξα θαη πάλσ, από όζα 

επηβάιιεη ε λνκνζεζία.   

 

Πξνζήισζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  
Δπηδηώθνπκε κε ηηο δξάζεηο καο ρεηξνπηαζηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία ηθαλνπνηνύλ ηηο πξνζκνλέο ησλ επσθεινύκελσλ, ησλ κειώλ καο θαη όισλ ησλ 

ζπκκέηνρώλ καο ζηελ θνηλσλία.  

 

πλερήο Βειηίσζε θαη Καηλνηνκία   
Ακθηζβεηνύκε δεκηνπξγηθά ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε πξαγκάησλ θαη αληηιήςεσλ. Η 

νξγάλσζή καο καζαίλεη ζπλερώο, κέζα από ηηο δξάζεηο καο αιιά θαη από ηελ 

εκπεηξία δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ νξγαλώζεσλ.  

 

Αλάπηπμε πλεξγαζηψλ 
Αλαπηύζζνπκε ζπλεξγαζίεο κε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνύκεζα. Πηζηεύνπκε  όηη ε ζπλεξγαζία καο κε άιιεο νξγαλώζεηο θαη ε 

δεκηνπξγία δηθηύσλ πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη βειηηώλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξάζεώλ καο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη ζπλεξγαζίεο 

βαζίδνληαη ζε θξπζηάιιηλεο ζπκθσλίεο κε ακνηβαίν όθεινο γηα όιεο ηηο πιεπξέο. Η 

βνύιεζε καο γηα ζπλεξγαζίεο δελ απνδπλακώλεη ηελ ππεύζπλε θξηηηθή ζηάζε καο. 

 

 

 

 

 

 



Η Επιςτροφι του Λουκά 

 
Γηψξγνο Κνπκπάξνο 
Δπηρεηξεκαηίαο, 
Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΓ 

 

Στισ 08 Μαΐου 2005  είχα αναρτιςει το ακόλουκο άρκρο με τίτλο «Αντίο Λουκά…» ςτθν 

«Επενδυτικι Γωνιά¨. 

 

Όταν θ ιςτορία μια  μζρα κα γράψει για τθν Ευρωπαϊκι πορεία τθσ Ελλάδασ κα αναφζρει τα 

ονόματα του Κωνςταντίνου Καραμανλι και του Κϊςτα Σθμίτθ, χωρίσ καμία αναφορά ςτο όνομα 

του Λουκά Παπαδιμου.  Η Ιςτορία βζβαια, τζτοια που είναι, κυμάται μόνο αυτοφσ που ζχουν 

όραμα  ι ακολουκοφν το πεπρωμζνο χωρίσ καμία αναφορά ςε αυτοφσ που κάνουν τθ βρϊμικθ 

δουλειά, βγάηουν τα κάςτανα από τθ φωτιά ι το φίδι από τθν τρφπα.  Ό Λουκάσ βζβαια ζχει 

ακόμα δρόμο μπροςτά του και ίςωσ ακόμα να μθν ζχουμε δει τα καλφτερα  από μζρουσ του.  Η 

μζχρι ςτιγμισ χαμθλοφ κφρουσ ΕΚΤ ίςωσ ζχει να κερδίςει πολλά πράγματα από τθν παρουςία 

του.  

 

Η μετακόμιςθ του Λουκά ςτθ Φρανκφοφρτθ δεν είναι απόφαςθ ιςορροπιϊν μεταξφ μικρϊν και 

μεγάλων ςτθν ΕΚΤ.  Οδθγϊντασ τθν «ςκλθρι δραχμι» ςτθν ΟΝΕ πριν από τρία χρόνια ζβγαλε 

ζνα πολφ μεγάλο φίδι από μια πολφ ςτενάχωρθ νομιςματικι τρφπα κερδίηοντασ τθν εκτίμθςθ 

όλων των ξζνων κεντρικϊν τραπεηιτϊν τθσ Ευρϊπθσ (ευυπόλθπτων και μθ).  Κάποιοι ντόπιοι 

ίςωσ να τον ζχουν άχτι και να του χρεϊνουν τθν ανακοπι τθσ ξζφρενθσ και αλόγιςτθσ πορείασ 



τθσ Σοφοκλζουσ το 1999, αλλά  νομίηω πϊσ όλοι ξζρουμε πϊσ τα λόγια του τότε ιταν μόνο θ 

αφορμι για να τερματίςει μια πολφ επικίνδυνθ κατάςταςθ για τθν οποία άλλοι ιταν υπεφκυνοι 

(και ίςωσ υποκινθτζσ).  

 

Λίγο πριν αναχωριςει μασ άφθςε ακόμα μία ζκκεςθ ςαν διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ θ 

οποία (δυςτυχϊσ για μάσ) ζχει πάρα πολλά κοινά ςθμεία με τισ δφο προθγοφμενεσ αλλά επί 

τζλουσ δείχνει λιγότερο τακτ απζναντι ςτθν κυβζρνθςθ χωρίσ να μαςά λόγια, λζγοντασ τα ςφκα, 

ςφκα και τθ ςκάφθ, ςκάφθ.  Επαναλαμβάνονται όλεσ οι χιλιοειπωμζνεσ παρατθριςεισ περί 

δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, εργαςιακοφ, αςφαλιςτικοφ, φορολογικοφ, απελευκζρωςθσ τθσ 

αγοράσ, όλεσ τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ δθλαδι ποφ μόνο ακοφμε και ποτζ δεν βλζπουμε.  Αλλά 

για πρϊτθ φορά γίνεται και θ διαπίςτωςθ (προειδοποίθςθ) ότι οι κετικοί παράγοντεσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ δθλαδι τα Ολυμπιακά ζργα και οι πόροι του 3ου ΚΠΣ ζχουν 

αμφότεροι θμερομθνία λιξθσ (2004 και 2006 αντίςτοιχα).  Τίποτα αυτι τθ ςτιγμι δεν δείχνει ότι 

χωρίσ αυτοφσ τουσ δφο παράγοντεσ θ οικονομία μασ τθσ χαμθλισ ανταγωνιςτικότθτασ και των 

πολλϊν αγκυλϊςεων μπορεί να μείνει ςε τροχιά ανάπτυξθσ. 

 

Και ο μεν Λουκάσ τα είπε (για άλλθ μια φορά) και φεφγει.  Οι άλλοι που τ’ άκουςαν και μζνουν 

τι κα κάνουν; 

 

Δεν φανταηόμουν τότε, ότι τα προβλιματα που περιζγραφε ςτισ εκκζςεισ του ωσ διοικθτισ τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, κα μασ ζφερναν εδϊ που μασ ζφεραν ςε τόςο ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα, οφτε ότι κα ερχόταν θ ϊρα που ο Λουκάσ κα ερχόταν αντιμζτωποσ με αυτά τα 

προβλιματα  από τθν κζςθ του πρωκυπουργοφ τθσ χϊρασ.  Το μόνο ςίγουρο είναι ότι, είτε με 

τον ζνα είτε με τον άλλο τρόπο, θ κζςθ του πλζον είναι εξαςφαλιςμζνθ ςτθν ιςτορία τθσ 

Ευρωπαϊκισ πορείασ τθσ Ελλάδασ. 

 

Είμαι βζβαιοσ ότι ό ίδιοσ γνωρίηει τι πρζπει να γίνει για να ζχουν προοπτικι τα  εγγόνια μασ 

(αφοφ για τα παιδιά μασ τα πράγματα φαντάηουν δφςκολα).  Το ερϊτθμα είναι πόςο χρόνο ζχει 

και με ποιο επιτελείο λειτουργεί για να ςπάςει τον φαφλο κφκλο μιασ τριακονταετίασ που 

οδιγθςε ςτθν θκικι και οικονομικι χρεοκοπία τθσ χϊρασ.  Γιατί το ηθτοφμενο δεν είναι να 

κεραπεφςει κάποιοσ όλα τα κακϊσ κείμενα ςτο ελλθνικό κράτοσ και τθν ελλθνικι οικονομία.  

Το ηθτοφμενο είναι να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ τθσ πελατειακισ ςυναλλαγισ των πάςθσ 

φφςεωσ νταβατηιδων που λυμαίνονται τθν Ελλάδα, είτε ωσ πολιτικοί και επιχειρθματίεσ ςτα 

υψθλότερα κλιμάκια είτε ωσ ςυντεχνίεσ και απλοί ψθφοφόροι ςτα χαμθλότερα. 

 



Θα κλείςω με δφο εικόνεσ.  Εςείσ διαλζξτε τα ςυναιςκιματα που ςασ προκαλοφν. 

Φανταςτείτε ςτο μζγαρο Μαξίμου πριν από μερικζσ εβδομάδεσ τον Λουκά με τουσ τρείσ 

πολιτικοφσ αρχθγοφσ να είναι ςυνεχϊσ ςτο τθλζφωνο με τθν Angela Merckel, τον Nicolas 

Sarkozy, τον Mario Draghi, τον Jose Barroso, τθν Christine Lagarde, τον Charles Dallara ι όποιον 

άλλον χρειαηόταν.  Τϊρα βγάλτε τον Λουκά από αυτι τθν εικόνα και βάλτε ςτθ κζςθ του τον 

κφριο Ρετςάλνικο. 

 

Φανταςτείτε το υπουργικό ςυμβοφλιο των καμιά πενθνταριά υπουργϊν να ετοιμάηεται να 

παραδϊςει για εκλογζσ. Τϊρα βγάλτε τουσ 50 υπουργοφσ για του οποίουσ ςυμφϊνθςαν οι 

τρείσ πολιτικοί αρχθγοί και βάλτε ςτθ κζςθ τουσ 20 που διαλζγει ο Λουκάσ για να κυβερνιςουν 

μζχρι τθν εκπνοι τθσ τετραετίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά το PSI  

(του ιδίου) 

 

Τϊρα που πζραςε το PSI, ενεργοποιιςαμε τα CACs και κα πλθρωκοφν τα CDS, 

μποροφμε να ποφμε ότι θ χϊρα «επτϊχευςε απολφτωσ ςυντεταγμζνα».  Καλό κα ιταν 

επίςθσ, να κατανοιςουμε ότι θ Ελλάδα δεν διεςϊκθ παρά μόνο από μία άτακτθ 

πτϊχευςθ και από τθν de facto αποβολι τθσ από το ευρϊ και ότι αυτό μάλλον ζγινε, 

γιατί οι παράπλευρεσ απϊλειεσ ενόσ τζτοιου γεγονότοσ ιταν ςτθν παροφςα ςτιγμι, 

ανεξζλεγκτεσ ι ανεπικφμθτεσ.  Το αν κα ςωκεί θ χϊρα από μια μελλοντικι πτϊχευςθ ι 

αποβολι τθσ από το ευρϊ (που κάκε άλλο παρά μακρινι είναι), κα εξαρτθκεί ςε 

μεγάλο βακμό, από το τι κα κάνουμε εμείσ οι Ζλλθνεσ (πολιτικοί, επιχειρθματίεσ και 

εργαηόμενοι) ςτο πολφ άμεςο μζλλον, αλλά και από τισ γενικότερεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ςτθν Ευρϊπθ και τον υπόλοιπο κόςμο. 

Ρρζπει να ξεκινιςουμε από τα ςκλθρά νοφμερα.  Σφμφωνα με το 64ο Δελτίο Δθμοςίου 

Χρζουσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και Ρροχπολογιςμοφ 

(http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/d7/3b/cfd73bb1c7918cc6d2d30a9d302bf2ed3

92fad71/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D

%CE%BF63.pdf , το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ ςτισ 31-12-2011 ιταν 388 δις.  Από αυτά τα 

αναλυτικά κονδφλια ιταν: 

 

241 δις. ςε ομόλογα ελλθνικισ ζκδοςθσ,  

     19 δις. ςε ομόλογα ζκδοςθσ εξωτερικοφ  

    15 δις. ςε ζντοκα γραμμάτια 

     73 δις. θ μζχρι τϊρα οικονομικι βοικεια από Ευρϊπθ και ΔΝΤ 

     20 δις. ςε διακρατικά και εςωτερικά δάνεια 

 368 δις. ςφνολο ςτα οποία βζβαια προςκζτουμε και άλλα  

  20 δις. που είναι οι υφιςτάμενεσ εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ δθμοςίου. 

 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/d7/3b/cfd73bb1c7918cc6d2d30a9d302bf2ed392fad71/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF63.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/d7/3b/cfd73bb1c7918cc6d2d30a9d302bf2ed392fad71/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF63.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/d7/3b/cfd73bb1c7918cc6d2d30a9d302bf2ed392fad71/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF63.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/d7/3b/cfd73bb1c7918cc6d2d30a9d302bf2ed392fad71/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF63.pdf


Το ΑΕΡ του 2011 που κα καταλιξει γφρω ςτα 211 δις. κα μασ δϊςει μια ςχζςθ Χρζουσ 

προσ ΑΕΡ ςτο 184% για το 2011.  Το PSI απζφερε ανταλλαγι 152 δις. ςε ομόλογα 

ελλθνικισ ζκδοςθσ, ζναντι ζκδοςθσ 71 δις. νζων, 12,3 δις. ςε ομόλογα ζκδοςθσ 

εξωτερικοφ ζναντι ζκδοςθσ 5,7 δις. νζων και 7 δις. ςε ομόλογα ΔΕΚΟ εγγυθμζνων από 

το δθμόςιο ζναντι ζκδοςθσ 4,5 δις. νζων.  Πφελοσ φψουσ 87,5 δις. μζχρι ςτιγμισ και 

μζςω ρθτρϊν ςυλλογικισ δράςθσ άλλα 25 δις. ελλθνικϊν ομολόγων ζναντι ζκδοςθσ 

11,5 δις. νζων και πρόςκετο όφελοσ 13,5 δις.  Αν και μζνει να δοφμε τθν τελικι ζκβαςθ 

ςτα ομόλογα ζκδοςθσ εξωτερικοφ ςτισ 23 Μαρτίου θ νζα εικόνα με λοιπόν ζχει περίπου 

ωσ εξισ: 

 

  64 δις. ςε παλαιά ομόλογα ελλθνικισ ζκδοςθσ εκτόσ PSI,  

       6 δις. ςε παλαιά ομόλογα ζκδοςθσ εξωτερικοφ εκτόσ PSI, 

   30 δις. ςε ομόλογα μζςω EFSF λιξθσ 2013και 2014 

  62 δισ. ςε νζα ομόλογα ελλθνικισ ζκδοςθσ λιξθσ 2023 με 2042. 

    15 δις. ςε ζντοκα γραμμάτια 

     73 δις. θ μζχρι τϊρα οικονομικισ βοικειασ από Ευρϊπθ και ΔΝΤ 

     20 δις. ςε διακρατικά και εςωτερικά δάνεια 

 270 δις. ςφνολο ςτα οποία πάλι προςκζτουμε και άλλα  

  13 δις. που είναι οι εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ δθμοςίου εκτόσ PSI. 

 

Τα 130 δισ. τθσ νζασ βοικειασ είναι: 

α. για τθν αποπλθρωμι  το παλαιϊν ομολόγων φψουσ 70 δις. που ςτθν πλειοψθφία 

τουσ βρίςκονται ςτα χζρια τθσ EKT και αντικαταςτάκθκαν ςτα μζςα Φεβρουαρίου με 

νζα, χωρίσ αλλαγι των όρων τουσ, για να αποφφγει θ ΕΚΤ το PSI 

β. για τθν αποπλθρωμι των 30 δισ. των νζων ομολόγων που μζςω EFSF λιγουν το 2013 

και το 2014 και  

γ. 30 δις. για τθν επανακεφαλαιοποίθςθ  των τραπεηϊν και των ταμείων.  

 



Αυτά τα 30 δισ. τθσ επανακεφαλαιοποίθςθσ ανεβάηουν το νζο χρζοσ ςτα 313 δισ. ι ςτο 

148% του ΑΕΡ του 2011.  Δεν προβλζπεται δεκάρα τςακιςτι για τθν λειτουργία του 

κράτουσ που από το 2012 και μετά υποτίκεται ότι κα ζχει ιςοςκελιςμζνουσ ι 

πλεοναςματικοφσ προχπολογιςμοφσ.  

Αν κεωριςουμε ότι μζχρι το 2020 κζλουμε να είμαςτε ςτο «βιϊςιμο επίπεδο» του 

120% με το χρζοσ ςτα 313 δις., μζχρι το 2020 το ΑΕΡ πρζπει να φτάςει τα 261 δις., 

δθλαδι να πιάςει μζςο ρυκμό ανάπτυξθσ κοντά ςτο 2,5% για τα επόμενα 9 χρόνια.  

Αυτό το 2,5% είναι ονομαςτικό άρα είναι όχι μόνο εφικτό αλλά είναι πικανόν ότι κα το 

ξεπεράςουμε.  Αυτό που χρειάηεται είναι νε επανζλκουμε ςε τροχιά ανάπτυξθσ άμεςα  

Ρζραν από τουσ κλαςικοφσ τομείσ που γνωρίηουμε μζχρι ςιμερα (τουριςμόσ, ναυτιλία) 

πρζπει να επανακάμψουν κάποιοι άλλοι (αγροτικι οικονομία) και να προκφψουν νζοι 

(εναλλακτικι ενζργεια).  Το ηθτοφμενο είναι το «άμεςα», άρα πρζπει να δοφμε τουσ 

τομείσ που υπάρχει δυνατότθτα άμεςου αποτελζςματοσ.  Αν επικεντρωκοφμε ςε τομείσ 

που οι δυνατότθτεσ ιδθ υπάρχουν και τισ αξιοποιιςουμε πρζπει να κεωρείται ςχεδόν 

δεδομζνθ μια ονομαςτικι ανάπτυξθ που κα μποροφςε να είναι και πάνω από το 3%.  

Αυτό βζβαια δεν εξαρτάται μόνο από τι κα γίνει ςτθν Ελλάδα αλλά και από τθν 

παγκόςμια οικονομικι αλλά κυρίωσ ευρωπαϊκι ςυγκυρία.  Αν όμωσ θ Ευρϊπθ 

αποφφγει τθν φφεςθ (κάτι πολφ πικανό  μετά τθν «απενεργοποίθςθ τθσ ελλθνικισ 

βόμβασ» και ζχει μια οριακι ανάπτυξθ λίγο πάνω από το 1% δεν είναι ανζφικτο για τθν 

«νζα» Ελλάδα να προςεγγίςει το 3%.  

Ράνω όμωσ από αυτό το 2,5% ςε ανάπτυξθ του ΑΕΡ, με ζνα μζςο κόςτοσ γφρω ςτο 3% 

για τα 313 δις., (κάτι που για τα επόμενα 2 χρόνια και για μετά το 2030 μάλλον πιο 

κοντά ςτο 4% είναι) χρειαηόμαςτε και ζνα ετιςιο πρωτογενζσ πλεόναςμα φψουσ 10 

δις. για να πλθρϊνουμε τουσ τόκουσ.  Αυτοφ του φψουσ το πρωτογενζσ πλεόναςμα 

προσ το παρόν είναι ανζφικτο να επιτευχκεί.  Οι προβλζψεισ ιταν για 2 δις. φζτοσ, 

4δις. το 2013 και 9 δις. το 2014.  Ο χαρακτθριςμόσ «πολφ αιςιόδοξεσ» είναι επιεικισ, 

αφοφ ιδθ το πλεόναςμα 2,42 δις. του προχπολογιςμοφ του 2012 ζχει ανακεωρθκεί ςε 

ζλλειμμα 488 εκ.  εαλιςτικά κζλουμε τουλάχιςτον 10 δις. αποκρατικοποιιςεων φζτοσ 

και άλλα 8 δις. το 2013 με ςτόχο να φτάςουμε τα «γνωςτά» 50 δις. μζχρι το 2020, ζτςι 

ϊςτε, αφοφ κα ζχουν γίνει και κα ζχουν αρχίςει να αποδίδουν οι διαρκρωτικζσ 

αλλαγζσ, ςε ςυνδυαςμό με μια μζτρια ανάπτυξθ, να είναι το κράτοσ ςε κζςθ να ζχει 

πρωτογενι πλεονάςματα, που να ξεκινοφν από τα 9-10 δις.  

Κρίνοντασ από το πϊσ αποτιμοφν οι αγορζσ τα νζα ομόλογα, κεωροφν δεδομζνθ τθν 

ανεπάρκεια μασ να πετφχουμε τα πλεονάςματα που κα μασ φζρουν ςτα επικυμθτά 

επίπεδα και πικανολογοφν μια νζα αναδιάρκρωςθ του «νζου» ελλθνικοφ χρζουσ.  Δεν 

είναι ο απϊτεροσ ςτόχοσ των 10 δις. ςε πρωτογενζσ πλεόναςμα που είναι ανζφικτοσ 



αφοφ τα τελευταία χρόνια οι τόκοι που πλθρϊναμε άγγιξαν τα 13 δις. το 2010 και 

πζραςαν τα 15 δις. το 2011.  Είναι θ προϊςτορία και θ παράδοςθ του ελλθνικοφ 

κράτουσ ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ και τισ αποκρατικοποιιςεισ τα τελευταία 30 

χρόνια που δικαιολογοφν απόλυτα τθν αμφιβολία των αγορϊν. 

 

Να γνωρίηουμε όλοι όμωσ (πολιτικοί, επιχειρθματίεσ και εργαηόμενοι) ότι μια 

μελλοντικι αναδιάρκρωςθ του «νζου» ελλθνικοφ χρζουσ αν γίνει, κα γίνει  με κακαρά 

πολιτικοφσ όρουσ.  Γιατί από τα 388 δις. του παλαιοφ χρζουσ ςχεδόν το 300 δις. 

βριςκόταν ςτα χζρια τθσ αγοράσ.  Τϊρα πλζον, από τα 313 δις. του νζου χρζουσ, μετά 

το 2014 λιγότερα από 90 δις. κα είναι ςτα χζρια τθσ αγοράσ ενϊ 225 δις. κα είναι ςτα 

κράτθ μζλθ και ςτο ΔΝΤ.  Με τθ «διάςωςθ» τθσ Ελλάδασ από τισ αγορζσ, ζγινε 

ταυτόχρονα και θ «διάςωςθ» των αγορϊν από τθ Ελλάδα.  Αυτό που κζλω να πω είναι 

ότι ςε μια μελλοντικι αναδιάρκρωςθ, οι «παράπλευρεσ απϊλειεσ» που αναφζραμε πιο 

πάνω και πικανότατα ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν διάςωςι μασ, κα είναι είτε 

αςιμαντεσ, είτε απόλυτα ελεγχόμενεσ ςε οικονομικό τουλάχιςτον επίπεδο, ενϊ και οι 

γενικότερεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτο προβλθματικό κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ 

(Ρορτογαλία, Ιταλία, Ιςπανία) πικανϊσ να είναι καλφτερεσ.  Σε μια μελλοντικι 

αναδιάρκρωςθ λοιπόν,  είναι πολφ πικανόν οι αποφάςεισ να είναι πολιτικζσ.  Γιατί τότε 

τα λεφτά δεν κα τα χάνουν τράπεηεσ, ταμεία και ιδιϊτεσ επενδυτζσ. Θα τα χάνουν 

πολίτεσ/φορολογοφμενοι  των κρατϊν-μελϊν/δανειςτϊν μασ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αναηθτείται Ηγζτθσ 
 
 

 
 
Νίκος  Χ. Οικονομόπουλος 
Επιχειρθματίασ,ςυγγραφζασ,αντιπρόεδροσ του ΣΕΔ 
http://favlos.capitalblogs.gr 
 
 
 

Η αγορά ιταν και είναι μθχανιςμόσ που προεξοφλεί αυτό που  ζρχεται. 
 
Μπορεί πολλζσ φορζσ λόγω τθσ ζντονθσ μόχλευςθσ να χάνει αυτι τθν ιδιότθτα 
και να οδθγείται αλλοφ αλλά αργά ι γριγορα ζρχεται θ ςτιγμι που δείχνει αυτό 
που ζρχεται ςτθ λεγόμενθ πραγματικι οικονομία 
 
Τϊρα που γράφω ζχουμε κλείςει δφο χρόνια ανακατατάξεων και επαναπροςδιοριςμοφ 
αξιϊν και ςυμπεριφορϊν προςπακϊντασ ωσ κοινωνία να βροφμε τισ νζεσ ςτακερζσ 
που κα πατιςουμε ϊςτε να ςυνεχίςουμε τθν  πορεία μασ 
 
Ανιχνεφουμε δθλαδι και ενςωματϊνουμε ςτθ νζα αφιγθςθ τθσ χϊρασ μασ τα ςτοιχεία 
που κα είναι ςφγχρονα και αποδεκτά από τουσ γφρω μασ, τουσ εταίρουσ μασ δθλαδι, 
αφοφ ζχουμε αποφαςίςει να είμαςτε μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ οικογζνειασ αλλά κυρίωσ  
από εμάσ τουσ ίδιουσ, αφοφ πρϊτα εμείσ καλοφμαςτε να εμπεδϊςουμε και να κάνουμε 
πράξθ τθ νζα κατάςταςθ. 
 
Το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο μζςα ςε αυτι τθν δίνθ απαξιϊκθκε και βρικε ιςορροπία 
πολφ χαμθλότερα απ’ότι πίςτευαν ακόμα και οι πλζον απαιςιόδοξοι. 
 
Είδαμε και βλζπουμε τιμζσ που ςίγουρα είναι  ςε ιςτορικά χαμθλά αλλά εκτόσ από 
αυτό είναι εξαιρετικά απαξιωτικζσ  για δεκάδεσ εταιρείεσ ςε όλο το φάςμα των  

http://favlos.capitalblogs.gr/


 
κεφαλαιοποιιςεων και του ταμπλό αλλά  ζχουμε το παράδοξο να μθν προςελκφουν 
κεφάλαια, οφτε καν τα κερδοςκοπικά ξζνα που αρκοφνται ςε λιγοςτζσ κινιςεισ μικρισ 
διάρκειασ, περιμζνοντασ τισ ανακεφαλαιοποιιςεισ των τραπεηϊν και τισ αναδοχζσ για 
τισ ΑΜΚ. 
 
Τϊρα κακαρά ςτο κζμα ταμπλό εκτόσ όλων των άλλων που ζχουν γίνει ζχει προκφψει 
και το πρόβλθμα θγζτθ τθσ αγοράσ. 
 
Χρόνια τϊρα ςτο κακαρά τραπεηοκεντρικό ΧΑ θγζτθσ ιταν  και είναι θ ΕΤΕ με Ηρακλείσ 
τισ ΑΛΦΑ-ΕΥΩΒ-ΡΕΙΑΙΩΣ και ςε εφεδρικό ρόλο τα κρατικόχαρτα ΟΡΑΡ-ΔΕΗ-ΟΤΕ (ο 
ΟΤΕ ακόμα ζτςι λογίηεται παρά τθν αλλαγι που ζχει γίνει περνϊντασ ςε ιδιωτικά χζρια) 
 
Με το πρόβλθμα όμωσ των ανακεφαλαιοποιιςεων,των πικανϊν αναδοχϊν και τθσ 
μόχλευςθσ που κα δοφμε ϊςτε να πετφχουν οι αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου των 
τραπεηϊν υπάρχει ζνα κενό που καλοφνται να το καλφψουν οι υπόλοιπεσ δυνάμεισ 
 
Η ΕΕΕΚ που είναι αυτι τθ ςτιγμι θ μεγαλφτερθ ςε κεφαλαιοποίθςθ εταιρεία του ΧΑ δεν 
ζχει αυτι τθν δυνατότθτα και χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ςυνεδριάςεισ ζντονα πτωτικζσ 
μετά από κακζσ ειδιςεισ για τισ τράπεηεσ ϊςτε να ςτθρίξει τθν αγορά, πράγμα που 
ςυνικωσ καταφζρνει αφοφ είναι ζνα χαρτί που μοχλεφεται εφκολα, χαρτί που 
παραδοςιακά δεν ζχει μικρά χαρτοφυλάκια οφτε traders να το ακολουκοφν αλλά ζτςι 
περιορίηεται απλά ςε αυτό το ρόλο αφινοντασ τθν κζςθ του θγζτθ κενι. 
 
Είναι ςαφζσ ότι θ ΕΤΕ κα μπορζςει να παίξει ζνα ρόλο ςτο κζμα θγεςία τθσ αγοράσ 
αλλά χρειάηεται άμεςουσ ςυμπαραςτάτεσ. 
 
Το πικανότερο είναι οι  ΟΡΑΡ-ΟΤΕ-ΔΕΗ να μεταβλθκοφν ςε οδθγοφσ τθσ αγοράσ ι 
τουλάχιςτον άριςτα ςυμπλθρϊματα όταν θ ΕΤΕ και οι τράπεηεσ κα είναι ςε δυςκολία 
λόγω των ΑΜΚ που ζρχονται. 
 
Η δυςκολία να γίνει το παραπάνω είναι ότι τα κεφάλαια που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
ΧΑ ακολουκοφν τισ τράπεηεσ, βαςικό και κυρίαρχο πυλϊνα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ 
και δεν ζχουν μεγάλεσ κζςεισ ςτα υπόλοιπα χαρτιά του εικοςάρθ. 
 
Αυτό λίγο πολφ ζχει αλλάξει,να αναφζρω χαρακτθριςτικά ότι ςτθν ΔΕΗ για παράδειγμα 
υπάρχει μεγάλθ ςυμμετοχι ξζνων επενδυτϊν, αλλά πάλι λόγω τθσ φφςθσ των 
κεφαλαίων αυτϊν που ιρκαν και είναι μεν long only και μακροπρόκεςμα αλλά δεν 
ξζρουμε τον ςχεδιαςμό τουσ και πόςο μακριά βλζπουν τθν επζνδυςι τουσ κι ζτςι 
είμαςτε επιφυλακτικοί για τθν κίνθςι τουσ ςτθν αγορά και ςτα χαρτιά που 
δραςτθριοποιοφνται. 
 



Δθλαδι ζχουμε εδϊ βαςικό ηθτοφμενο να βρεκεί θγζτθσ τθν περίοδο των ΑΜΚ των 
τραπεηϊν αλλά παράλλθλα να υπάρξει ζνα νζο status ςτθν αγορά μασ και να πάψει να 
είναι αποκλειςτικά τραπεηοκεντρικι και να ανοίξει και ςε άλλα χαρτιά του εικοςάρθ. 
 
Οι χαμθλζσ τιμζσ που διαπραγματεφονται όλεσ οι μθ τραπεηικζσ μετοχζσ του εικοςάρθ 
είναι ζνα ατοφ που πικανόν να προςελκφςει ρευςτότθτα που είναι και το κρίςιμο 
χαρακτθριςτικό του ΧΑ αφοφ θ αγορά μασ, όπωσ πολλζσ φορζσ ζχω γράψει, είναι 
κακαρά αγορά ρευςτότθτασ και τα υπόλοιπα παραδοςιακά εργαλεία υποκλίνονται 
μπροςτά ςτα χριματα που ζρχονται και φεφγουν. 
 
Τα παραπάνω που γράφω, δείχνουν ότι δια πυρόσ και ςιδιρου θ αγορά μασ,ακόμα και 
αν δεν λυκεί ευκρινϊσ το κζμα θγζτθ ςτο ταμπλό,αν κάνουμε παράλλθλα βιματα ςτθν 
πολιτικι με μια νζα ςυμφωνία του ςυνόλου του πολιτικοφ κόςμου και δειλά ζςτω 
εμφανίςουμε πλεόναςμα, παράλλθλα με κεφάλαια που κα οδθγθκοφν ςε επενδφςεισ 
και ανάπτυξθ, το ΧΑ κα δει μόνο μπροςτά και ίςωσ δοφμε αποδόςεισ εντυπωςιακζσ. 
 
Να κλείςω με ζνα απόςπαςμα από ζνα παλιότερο άρκρο μου του 2008 που είναι 
επίκαιρο και τϊρα: 
 

 

 

Η δύλακε ηνπ Χ.Α. παξακέλεη αιώβεηε θαη παξά ηηο ζπλερηδόκελεο κεηώζεηο ηωλ 
ηηκώλ ηωλ κεηνρώλ,ν παλίζρπξνο ξόινο πνπ από ηελ πξώηε εκέξα ηεο ίδξπζήο 
ηνπ ππεξεηεί,απηόο δειαδή ηεο άληιεζεο θηελνύ ρξήκαηνο θαη ηεο αλαδηαλνκήο 
πινύηνπ,ζα μαλάξζεη δπλακηθά ζην πξνζθήλην εθπιήζζνληαο γηα άιιε κηα θνξά 
αδαείο θαη επαγγεικαηίεο Καζζάλδξεο πνπ λνκνηειεηαθά γίλνληαη ζηαξ ζε εκέξεο 
θξίζεο αθνύ ε πηώζε κηαο αγνξάο είλαη αλαπόθεπθηε. 

 

Οη ίδηνη όκωο θαη νη νπαδνί ηνπο δελ είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνύλ απηό πνπ είλαη ε 
δύλακε θαη ε ραξά θαη κηιάω γηα ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ άλνδν πνπ είλαη βαζηθό 
ζπζηαηηθό ηεο επηβίωζεο αγνξώλ θαη αλζξώπωλ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Μπορεί ο μικροεπενδσηής να κερδίζει ζηις αγορές ; 

 

ΑΝΓΡΔΑ Ν. ΑΡΝΑΟΤΣΟΓΛΟΤ 

Ηλεκτρολόγοσ-Μθχανολόγοσ 
Αναπ.μζλοσ του ΔΣ του ΣΕΔ 

 

Σν εξψηεκα απηφ έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο φινπο ηνπο κηθξνεπελδπηέο,είηε ηελ 
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ «καγηθφ» θφζκν ησλ 
ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ησλ αγνξψλ,είηε,πνιχ αξγφηεξα,φηαλ άξρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ 
επαλαιακβαλφκελεο δεκηέο.Οηαλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ δειαδή φηη ε ελαζρφιεζε κε ηηο 
αγνξέο είλαη κία δνπιεηά θαη κάιηζηα κία πνιχ δχζθνιε δνπιεηά θαη φρη έλαο ηξφπνο 
εχθνινπ θαη γξήγνξνπ πινπηηζκνχ. 

Γπζηπρψο,ε θχζε ηνπ ρψξνπ ησλ αγνξψλ επλνεί ζην λα γίλνπλ εχθνια πηζηεπηέο 
παληφο είδνπο απαηειέο ππνζρέζεηο,είηε πξνέξρνληαη απν επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο 
θεθαιαίσλ,είηε απν απηφθιεηνπο «γθνπξνχ» ησλ αγνξψλ,είηε ηέινο απν αλζξψπνπο 
πνπ θαη‟ νπζίαλ είλαη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο,ρσξίο πνηέ λα έρνπλ ππάξμεη 
επηηπρεκέλνη επελδπηέο ε traders. 

Παξαζπξφκελνη απν ηηο ππνζρέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ,πνιινί αθειείο ζεψξεζαλ 
φηη,αληίζεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,αξθεί ε 
κειέηε ελφο ε δχν βηβιίσλ,ηζσο θαη ε παξαθνινχζεζε ελφο ζεκηλαξίνπ θαη έλα κηθξφ 
θεθάιαην θαη πιένλ είλαη έηνηκνη λα μεθηλήζνπλ...Δρνληαο κάιηζηα ηελ αμίσζε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή γηα βηνπνξηζκφ....Φπρνινγηθά 
απξνεηνίκαζηνη,κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε θαη κηθξφ θεθάιαην,απέλαληη ζηα θαιχηεξα 



κπαιά ηνπ θφζκνπ θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ηεξάζηηα 
θεθάιαηα,πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εκπεηξία δεθαεηηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα είλαη γλσζηά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο....ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 
κηθξνεπελδπηψλ ράλεη ρξήκαηα (ζε πνζνζηφ αλσ ηνπ 90%) θαη είηε απνρσξεί απν ηηο 
αγνξέο νηθνλνκηθά θαη ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλε,είηε θαηαθεπγεη ζε ζπαζκσδηθέο 
θηλήζεηο.Πνιινί εκπηζηεπνληαη ηα θεθάιαηά ηνπο ζε δηαρεηξηζηέο πνπ ππφζρνληαη 
γξήγνξα θέξδε.Αιινη πάιη,απνθαζίδνπλ λα αζρνιεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά κε ην 
αληηθείκελν,αγνξάδνπλ θαη κειεηνχλ νηηδήπνηε πέζεη ζηα ρέξηα ηνπο 
(βηβιία,ζεκηλάξηα,πξνγξάκκαηα,θιπ.),ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αθνινπζνχλ θαη 
πάιη ιάζνο δξφκν...Σν απνηέιεζκα; λέεο δεκηέο,λέεο απνγνεηεχζεηο... 

Σν δπζηχρεκα είλαη νηη ειάρηζηνη απν απηνχο πνπ απνηπγράλνπλ αληηιακβάλνληαη ηηο 
αηηίεο ηεο απνηπρίαο ηνπο.Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη έπεζαλ ζχκαηα θαθψλ 
ζπκβνπιψλ,θαθνηπρίαο ε θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο απν επηηήδεηνπο.Κάπνηνη 
αλαξσηηνχληαη πσο είλαη δπλαηφλ λα απνηχρνπλ ζε απηφ ην εγρείξεκα,ελσ είλαη 
απφιπηα επηηπρεκέλνη ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.... 

Καη φκσο,ππάξρεη ηξφπνο ν κηθξνεπελδπηήο,ε ν κηθξφο trader,λα έρεη επηηπρία ζηηο 
αγνξέο ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε.Αξθεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα απνδερζεί 3 
βαζηθέο αξρέο : 

1. Μνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ είλαη ν ίδηνο ν 
κηθξνεπελδπηήο. 

2. Οπδείο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπεη,ζε ζηαζεξή βάζε,ηελ κειινληηθή πνξεία ησλ 
αγνξψλ.Πξφθεηηαη γηα παηρλίδη πηζαλνηήησλ. 

3. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα έρεη θάπνηνο ζηαζεξή θαη ζπλεπή επηηπρεκέλε 
πνξεία ζηηο αγνξέο είλαη λα θαηαζηξψζεη έλα πιήξεο,ιεπηνκεξέο θαη θαιά 
κειεηεκέλν επελδπηηθφ ζρέδην (tradingplan) θαη λα ην εθαξκφζεη κε 
πεηζαξρία,ζπλέπεηα θαη εκπηζηνζχλε. 

ηελ ζπλέρεηα απηνχ ηνπ αξζξνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε θαη λα 
εμεγήζνπκε,κε ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο 3 απηέο βαζηθέο αξρέο. 

Βαζική αρτή 1η 

Οπνηνζδήπνηε απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηηο αγνξέο,πξέπεη,πξηλ απ‟ φια,λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη νηη κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ είλαη ν 
ίδηνο.....Πνιιέο θνξέο είλαη «βνιηθφ» λα ξίρλνπκε ην θηαίμηκν γηα ηελ απνηπρία καο 
ζηνπο άιινπο.Οκσο απηφ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ,πνπ είλαη 
ε νηθνλνκηθή δεκηά πνπ ππέζηε ν κηθξνεπελδπηήο. 

Οη θηλήζεηο καο ζηελ αγνξά,είηε βξαρππξφζεζκεο,είηε καθξνπξφζεζκεο,πξέπεη πάληνηε 
λα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα,ζπκθσλα κε ην επελδπηηθφ καο ζρέδην.Σν ζρέδην 
απηφ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαηά πεξηφδνπο,πνηέ φκσο ηελ σξα πνπ θάλνπκε 
θηλήζεηο.Πξέπεη λα δηαζέηνπκε ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ςπρηθή δχλακε λα αγλννχκε 
νηηδήπνηε είλαη εμσ απν ην ζρέδηφ καο.Πνηέ δελ πξέπεη λα αθήλνπκε ηπρφλ γλψκεο 
εηδηθψλ ε θίισλ,ηηο εηδήζεηο ε αθφκα θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο θίλεζεο καο 
λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο καο. 



Πξηλ ξηζθάξνπκε έζησ θαη έλα επξψ ζηελ αγνξά,θαη καδί κ' απηφ ηελ ςπρηθή καο 
πγεία,ηελ απηνεθηίκεζή καο θαη ηελ εξεκία καο,πξέπεη λα απαληήζνπκε μεθάζαξα θαη 
απνιχησο εηιηθξηλά ζηελ εξψηεζε: γηα πνην ιφγν είκαη ζηελ αγνξά? ηη δεηάσ απν ην 
trading,ηη ζέισ λα πεηχρσ κέζσ απηνχ? 

Απν ηελ απάληεζε απηή,ζα εμαξηεζνχλ πάξα πνιιά,γη' απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία λα 
είκαζηε εηιηθξηλείο...αλ θνξνηδέςνπκε ηνλ εαπηφ καο,δελ θάλνπκε ηίπνηα.Απν ηελ 
απάληεζε απηή ζα εμαξηεζεί πνηφ ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε,κε πνηά επελδπηηθά 
πξνηφληα ζα αζρνιεζνχκε,πφζν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζα δηαζέζνπκε ζην trading,πνηφ 
θεθάιαην ζα ξηζθάξνπκε θαη κία πιεηάδα άιισλ πξαγκάησλ. 

Πξνζσπηθά δελ ζα είκαη απφιπηνο,ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα θάλεη φηη ζέιεη,αξθεί λα 
ην έρεη απνθαζίζεη θαη λα μέξεη ηη θάλεη.Αλ θάπνηνο ζέιεη δηαζθέδαζε,gambling θαη 
αλεβαζκέλε αδξελαιίλε,θαλέλα πξφβιεκα.Αο επηιέμεη έλα ζχζηεκα πνπ θάλεη 100 
trades ηελ εκέξα,αο ξηζθάξεη θάζε θνξά φιν ηνπ ην θεθάιαην,αο θάλεη θηλήζεηο βάζεη 
πξνβιέςεσλ,αο παίδεη κεηνρέο-ζαπάθηα,φια δεθηά.Αο κελ έρεη θαλέλα ζρέδην,αο 
εκπηζηεπηεί ην έλζηηθηφ ηνπ...Μφλν κε βάιεη ιεθηά πνπ ζα ηνλ πνλέζνπλ αλ ηα ράζεη,κελ 
δαλεηζηεί ιεθηά γη' απηή ηελ "δηαζθέδαζε"....αο πξνζηαηεχζεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ εαπηφ ηνπ 
θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ... 

Αλ πάιη θάπνηνο ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκά ηνπ,κε θάηη πεξηζζφηεξν απν ηνλ 
ηξαπεδηθφ ηφθν,ηφηε ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζε άιιν ρξνληθφ νξίδνληα.Δβδνκαδηαία ε 
κεληαία δηαγξάκκαηα,κεγαιχηεξα stop-losses,επελδπηηθά πξνηφληα κε ζρεηηθά κηθξέο 
δηαθπκάλζεηο.Δλαο θαιφο εθπαηδεπηήο,ζα ζαο πξνηείλεη απηφ πνπ ρξεηάδεζζε θαη ζα 
πξνζαξκφζεη ηελ ηαθηηθή ζαο ζηνλ ρξφλν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ είζηε δηαηεζεηκέλνη 
λα δηαζέζεηε. 

Οκσο,γηα φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ trading γηα βηνπνξηζκφ,ηα πξάγκαηα 
ζνβαξεχνπλ....κεγάιν βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία.Καλφλαο 
πξψηνο θαη απαξάβαηνο : ζθνπφο ηνπ trading είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο : λα θεξδίδνπκε 
ρξήκαηα,ζε κφληκε θαη ζηαζεξή βάζε.Καλέλαο άιινο....θαη θπξίσο,ζθνπφο καο δελ είλαη 
λα ηθαλνπνηήζνπκε ηνλ εγσηζκφ καο...ζεκαζία έρεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.Γελ είλαη 
θαζφινπ απαξαίηεην λα είλαη θάζε θίλεζε θεξδηζκέλε.Οη δεκηέο είλαη κέξνο ηνπ 
παηρληδηνπ.Σν δεηνχκελν είλαη νη δεκηέο λα είλαη κηθξφηεξεο απν ηα θέξδε,ψζηε κεηά απν 
έλα εχινγν πιήζνο θηλήζεσλ ην ηειηθφ ηζνδχγην λα είλαη ζεηηθφ. 

 

Βαζική αρτή 2η 

Δλαο επελδπηήο,ε trader,πξέπεη,πξηλ απ‟ φια,λα θαηαιάβεη θαη λα απνδερζεί φηη ε 
πνξεία ησλ ηηκψλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ θηλήζεσλεθαηνκκπξίσλ 
αλζξψπσλ.Αλζξψπσλ,ησλ νπνησλ νη θηλήζεηο ππαγνξεπνληαη απν έλα πιήζνο 
παξαγφλησλ θαη αηηηψλ,πνπ είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ. 

Ζ αδπλακία ζπλεπψο πξφβιεςεο ηεο πνξείαο ησλ ηηκψλ,θαζηζηά ην επελδπηηθφ παηρλίδη 
έλα παηρλίδη πηζαλνηήησλ.Γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο ζε έλα ηέηνην παηρλίδη,πξέπεη λα 
δηαζέηεη έλα «πιενλέθηεκα» (edge).Σν «πιενλέθηεκα» απηφ απνηειεη ην ηερληθφ ηκήκα 
ηνπ tradingplan,θαη νξίδεηαη απν έλα ζχλνιν θαλφλσλ.Σν «πιενλέθηεκα» δελ είλαη ηίπνηε 
άιιν,παξά έλα απνηέιεζκα πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζζεί,ζε ζρέζε 



κε έλα άιιν,κέζα ζε κηα ζεηξά εκθαλίζεσλ ησλ ίδησλ ζπλζεθψλ.Οη θαλφλεο πνπ νξίδνπλ 
ην «πιενλέθηεκα»,πξέπεη λα είλαη ζαθείο,απινί,μεθάζαξνη,αληηθεηκεληθνί θαη εχθνια 
εθαξκφζηκνη.Ο επελδπηήο δελ ρξεηάδεηαη νχηε πνιχπινθα καζεκαηηθά κνληέιια,νχηε 
δχζρξεζην θαη αθξηβφ software,νχηε βεβαίσο ππνθεηκεληθά θξηηήξηα γηα λα νξίζεη ην 
«πιενλέθηεκά» ηνπ. 

Δλαο θαιφο επελδπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην «πιενλέθηεκά ηνπ» θαη λα 
πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά λα εκθαληζζεί.Σφηε θάλεη ηελ θίλεζή ηνπ,ρσξίο δηζηαγκφ θαη 
ρσξίο θφβν,έρνληαο θξνληίζεη βέβαηα λα είλαη θάζε θνξά κηθξφ ην νηθνλνκηθφ ξίζθν πνπ 
αλαιακβάλεη.Σν απνηέιεζκα ηεο θάζε θίλεζεο είλαη ζηαηηζηηθά αζπζρέηηζην κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ άιισλ θηλήζεσλ,ζπλεπψο δελ πξέπεη λα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ 
εθηέιεζε ε κε ηεο επφκελεο θίλεζεο. 

Eίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν επελδπηήο,ε ν trader,λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδερζεί ηελ αξρή 
απηή.Πέξαλ ησλ άιισλ,ζα ηνλ βνεζήζεη πάξα πνιχ ςπρνινγηθά,δηφηη πιένλ ην 
απνηέιεζκα ηεο θάζε θίλεζεο δελ ζα επεξεάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.Γηα παξάδεηγκα,3 
ζπλερείο δεκηνγφλεο θηλήζεηο δελ ζεκαίλνπλ νηη ην ζχζηεκα είλαη θαθφ.Οχηε εμαζθαιίδεη 
νηη ε επφκελε θίλεζε ζα είλαη θεξδηζκέλε,άξα κπνξεί ην ξίζθν λα είλαη 
κεγαιχηεξν.Δθείλν πνπ δίλεη ζηνλ επελδπηή ηελ εκπηζηνζχλε λα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη 
ην ζχζηεκά ηνπ,είλαη ην γεγνλφο νηη νη εθηεηακέλεο δνθηκέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 
ηνπ έρνπλ απνδείμεη φηη κεηά απν έλα εχινγν πιήζνο θηλήζεσλ,ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα 
είλαη ζεηηθφ. 

 

Βαζική αρτή 3η 

Ζ αξρή απηή είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκε.....Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα θεξδίζεη 
θάπνηνο ζηηο αγνξέο.Μπνξεί λα ηηο πξνζεγγίζεη κε ζεκειηψδε θξηηήξηα,ε λα εθαξκφζεη 
θάπνηα απν ηα ρηιηάδεο ηερληθά εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ.Μπνξεί λα επηιέμεη ηηο αγνξέο 
πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα αγλνήζεη ηηο ππφινηπεο.Οη δπλαηφηεηεο είλαη 
απεξηφξηζηεο.... 

Απν ηελ άιιε,ππάξρεη έλαο,αιιά ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα ράζεη θάπνηνο ρξήκαηα ζηηο 
αγνξέο.Καη κάιηζηα ζε ζπλερή θαη κνληκε βαζε.Καη απηφο ν ηξφπνο είλαη λα κελ έρεη 
θαλέλα ζρέδην θαη λα ιεηηνπξγεί παξνξκεηηθά,ε,θάηη πνπ ζηελ νπζία είλαη ην ίδην,λα έρεη 
θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην,αιιά λα κελ ην ηεξεί κε πεηζαξρία θαη ζπλέπεηα. 

Ζ εθπφλεζε ινηπφλ ελφο θαιά κειεηεκέλνπ ζρεδίνπ είλαη ε θαιχηεξε "επέλδπζε" πνπ 
κπνξνχκε λα θάλνπκε μεθηλψληαο ηελ πξνζπάζεηα απηή.Μηά θαιή εθπαίδεπζε ζα καο 
βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ,ζηελ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ 
ηνπ.Οκσο,απηφ δελ θηάλεη... 

Σν ζρέδηφ καο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη,λα αληαλαθιά,λα εθθξάδεη ηην δική μας 
προζωπικόηηηα.Αλ θάπνηνο πάξεη ην ζρέδην θάπνηνπ άιινπ θαη πάεη λα ην 
εθαξκφζεη,ζα απνηχρεη.Οζν θαιφ θαη λα είλαη...Ο ιφγνο? Γηφηη,απηφ ην ζρέδην έρεη 
θηηαρηεί γηα θάπνηνλ άιιν....πνπ έρεη άιιεο δπλαηφηεηεο,άιια βηψκαηα,άιιεο 
αλάγθεο,άιιεο επηδηψμεηο. 



Οπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο,ε πνξεία ηεο αγνξάο είλαη πάληνηε 
απξφβιεπηε.πλεπψο,εθείλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ν επελδπηήο είλαη λαπξνγξακκαηίζεη 
ηηο αληηδξάζεηο ηνπ απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε ελδερφκελν.Απηφ άιισζηε είλαη θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ tradingplan.Σν δεηνχκελν είλαη λα εθαξκφδεη ν κηθξνεπελδπηήο θάζε 
θνξά ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ ην «πιενλέθηεκά» ηνπ,ψζηε λα είλαη 
θεξδηζκέλνο ζε ζηαζεξή βαζε. 

Αο εμεηάζνπκε ησξα ηα πξάγκαηα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.Σν πξσην πξάγκα πνπ 
ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη θάπνηνο πνπ μεθηλά λα εθπνλήζεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην,είλαη ηη 
είδνπο επελδπηήο ε trader ζέιεη λα είλαη.Να θαζνξίζεη δειαδή ην επελδπηηθφ ηνπ 
πξνθηι.Απηφ πξνππνζέηεη λα θαζνξίζεη αξρηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 
βξεί ηηο κεζφδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπο επηηπρεη.Απηφ πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ 
κεγάιε πξνζνρή. 

Δλαο απν ηνπο πιένλ ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο απνηπρίαο πνιιψλ traders είλαη είηε ε 
αλππαξμία ζηφρσλ,είηε,αθφκα ρεηξφηεξα,ε χπαξμε κε ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ.Οη ζηφρνη ηνπ 
trading plan πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη,εθηθηνί θαη ξεαιηζηηθνί.Κπξίσο,πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα δηαρσξηζκέλνη απν ηηο βηνηηθέο καο αλάγθεο.Οπνηνο μεθηλάεη ην trading 
ιέγνληαο "ζέισ λα βγάισ 30.000 επξψ γηα λα απνθηήζσ απηφ ην θαηλνχξγην 
απηνθίλεην",είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη. 

Οη ζηφρνη ηνπ trading plan είλαη ακεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο θαλφλεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ξίζθνπ,ην απνθαινχκελν money management.Σν money management είλαη καθξάλ ην 
ζπνπδαηφηεξν ηκήκα ηνπ trading plan.Ζ δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε 
εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη ζαέιεγα φηη πάληνηε είλαη πξνηηκφηεξν λα αθνινπζνχκε 
ζπληεξεηηθή ηαθηηθή.Ζ αγνξά είλαη παληνδχλακε θαη έρεη ηνλ ηξφπν λα θαηαζηξέςεη 
νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ,νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο,κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν.Δρνπκε 
παξαδείγκαηα δηεζλψλ θνινζζψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα,αθξηβψο ιφγσ ηεο αλάιεςεο ππεξβνιηθνχ ξίζθνπ.... 

Ο trader πξέπεη πάληνηε λα έρεη θαηά λνχ φηη ην trading είλαη καξαζψληνο δξφκνο θαη φρη 
θνχξζα ηαρχηεηνο.Καλέλα κεκνλσκέλν trade δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία,θαλέλα 
κεκνλσκέλν trade δελ πξέπεη λα έρεη ππεξβνιηθφ ξίζθν.Οη αγνξέο ζα είλαη πάληα εθεί 
θαη ζην ρέξη καο είλαη λα εθκεηαιιεπζνχκε ην ζηαηηζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρεη ην ζρέδην 
καο..... 

Οη θαλφλεο ηνπ moneymanagement,ζπλδπαδφκελνη κε ηερληθά ζηνηρεία,φπσο είλαη ε ηηκή 
εηζφδνπ θαη ην αξρηθφ stoploss,θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο ζέζεο ζε θάζε θίλεζε,είηε 
απηή γίλεηαη κε κεηνρέο,είηε κε ζπκβφιαηα,θιπ.Δθ' φζνλ‟φια απηά είλαη θαζνξηζκέλα,ε 
δηαρεηξηζε ηεο θηλεζεο (trademanagement) ειέγρεη πιένλ ηελ θίλεζε.Σν 
trademanagement είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ tradingplan,δηέπεηαη απν 
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη επηηξέπεη ζηνλ επελδπηή λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θηλήζεηο ηνπ κε 
γλψκνλα ηελ πνξεία ηεο ηηκήο θαη φρη κε ζπλαηζζεκαηηθά θξηηήξηα.ε φιε ηελ δηάξθεηα 
ηεο θίλεζεο,ν επελδπηήο πξέπεη λα παξακέλεη ήξεκνο θαη πξνζεισκέλνο ζηνλ ζηφρν 
ηνπ,πνπ δελ είλαη άιινο απν ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ tradingplan. 

Αο πνχκε ησξα θαη ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ηερληθφ κέξνο ηνπ tradingplan.Οζνη κνπ 
θάλνπλ ηελ ηηκή λα παξαθνινπζνχλ ηα άξζξα κνπ,γλσξίδνπλ φηη κεηά απν ρξφληα 
κειέηεο θαη εθαξκνγήο δηάθνξσλ ηερληθψλ εξγαιείσλ,θαηέιεμα ζε πνιχ απιά 



δηαγξάκκαηα θεξηψλ (candlesticks) θαη ζε ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηα επίπεδα 
ζηήξημεο θαη αληίζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε πνξεία ηεο ηηκήο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη πάλσ ζηελ ηερληθή αλάιπζε έρεη δεκηνπξγεζεί δηεζλψο κηα ηεξάζηηα 
βηνκεραλία,ε νπνία παξέρεη εθπαίδεπζε,εμεηδηθεπκέλν software θαη παληφο είδνπο 
ηερληθά εξγαιεία.Ζ δηαδηθαζία είλαη γλσζηή: επηιέγνληαη δηαγξάκκαηα ζηα νπνία ν 
ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο,ηαιαλησηήο,θιπ.,έρεη ιεηηνπξγήζεη θαιά δίλνληαο θεξδνθφξεο 
θηλήζεηο.Ο ππνςήθηνο αγνξαζηήο εληππσζηάδεηαη,πηζηεπεη φηη αλαθάιπςε ην “holygrail” 
θαη αγνξάδεη ην πξνηνλ.ηελ ζπλέρεηα,εθαξκφδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ ζχζηεκα γηα 
λα αλαθαιχςεη ζχληνκα φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν 
απιά....Απνγνεηεπεηαη,εγθαηαιείπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη ςαρλεη γηα ην 
επφκελν.Ζ αλαδήηεζε απηή κπνξεί θαη λα είλαη αηέξκνλε,αλ ν ππνςήθηνο 
επελδπηήο/trader δελ ζθεθηεί ινγηθά.Καη ε ινγηθή ιέεη,πξψηνλ,φηη δελ είλαη δπλαηφλ ε 
«ζπληαγή» γηα ππεξθέξδε θαη ακχζεηα πινχηε λα πσιείηαη,έλαληη νπνηνπδήπνηε 
ηηκήκαηνο,Γεχηεξνλ,φηη φινη νη ηερληθνί δείθηεο είλαη «παξάγσγα» ηεο ηηκήο,δειαδή 
κεηαβάιινληαη αθνπ κεηαβιεζεί ε ηηκή.Σξίηνλ,φηη φηαλ π.ρ ε ηηκή πέθηεη θαη αληηδξά φηαλ 
ζπλαληήζεη κηα trendline ε έλα επίπεδν Fibonacci,ε αληίδξαζε απηή πξνθαλψο δελ 
νθείιεηαη ζην απζαίξεην θαη ππνθεηκεληθφ απηφ ηερληθφ εξγαιείν,αιιά ζην αληηθεηκεληθφ 
γεγνλφο φηη ζην επίπεδν απηφ ε δήηεζε ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά.... 

Ζ ηερληθή καο πξνζέγγηζε ινηπφλ βαζίδεηαη ζε 2 βαζηθέο αξρέο : πξψηνλ,νηη ε θίλεζε 
ηεο ηηκήο νθείιεηαη ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.Καη δεχηεξνλ,νηη ε 
ηηκή αληηζηξέθεη ηελ πνξεία ηεο,πξνζθέξνληαο επθαηξίεο θέξδνπο,αθξηβψο ζηα επίπεδα 
εθείλα φπνπ ππάξρεη αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.ηα επίπεδα δειαδή 
ζηήξημεο θαη αληίζηαζεο. 

 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ απησλ θαη αζθαιψο είλαη πέξα 
απν ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ άξζξνπ ε παξάζεζε θαη επεμεγεζε ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ.εκαζία 
έρεη λα ζπκφκαζηε 2 πξάγκαηα : πξψηνλ,ν θαζνξηζκφο ησλ επηπέδσλ απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη 
κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε ζαθείο θαλφλεο.Καη δεχηεξνλ,δελ μερλάκε πνηέ φηη ε ζρέζε 
κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν κέγεζνο.Οπνηαδήπνηε εμέιημε 
(π.ρ θάπνηα είδεζε) κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ ζρέζε απηή.Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
επηζεκαίλνπκε κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή έκθαζε φηη ην trading είλαη έλα παηρλίδη 
πηζαλνηήησλ.Καη ν δηαρξνληθά επηηπρεκέλνο επελδπηήο/trader δελ είλαη απηφο ν νπνηνο έρεη 
κφλνλ θεξδηζκέλεο θηλήζεηο (απηφ είλαη αδχλαην...),αιιά απηφο πνπ εθηειεί θηλήζεηο ζηηο νπνίεο 
νη πηζαλφηεηεο είλαη κε ην κέξνο ηνπ. 
 
Tειεηψλνληαο ην άξζξν απηφ θαη γηα λα είκαη ζπλεπήο κε ηνλ ηίηιν ηνπ,ζέισ ελ θαηαθιείδη λα πσ ην 
εμεο : 
Nαη,ν κηθξνεπελδπηήο κπνξεί λα θεξδίδεη ζηηο αγνξέο ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε.Οκσο,ε επηηπρία 
δελ ζα έιζεη ζε κηά κέξα,ρξεηάδεηαη ζνβαξφηεηα,αθνζίσζε ζηνλ ζηφρν καο,πνιιή δνπιεηά,ζπλέπεηα 
θαη πεηζαξρία.Αλ ν κηθξνεπελδπηήο κπνξέζεη λα πξνζεγγίζεη ηηο αγνξέο κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη λα 
αθηεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα,ηφηε ε επηηπρία δελ είλαη καθξηά. 
Να ζπκάζζε θάηη αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο : δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεηε ηίπνηα ζε θαλέλαλ.Μφλνλ νη 
ρακέλνη απηνχ ηνπ θφζκνπ ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηνπο άιινπο.Οη θεξδηζκέλνη,νη 
ληθεηέο,ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κφλνλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο.. 
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Αηήλ ηήλ θνξά, κέ ἐμειίμεηο πνχ θαζνξίδνληαη ἀπφ δπφ κλεκφληα πνχ πέζαλε ζαλ 

θεξαπλφο ἐλ αἰζξίᾳ ἀιιά θαί ὡο πηζαλέο θαζάξζεηο πνχ πξνθάιεζε ἕλαο ἀπφ 

κεραλῆο ζεφο ηῶλ ἀγνξῶλ , ἄζρεηνο κέ ηφλ ζεφ ηῶλ ἰδηνθηεηῶλ ηῶλ ἑιιεληθῶλ 

ἀθηλήησλ,  θαηαγξαθή ζηήλ ἀγνξά ἔρεη δπφ ζηδεξέληεο παξακέηξνπο : Ἀθηλεζία 

πσιήζεσλ θαί ξαγδαῖα θνξνινγία. Ἡ δεχηεξε παξάκεηξνο καδί κέ ηήλ ηξαπεδηθή 

θξίζη θαί ηφ ζηακάηεκα -νζηαζηηθά-ηῶλ ζηεγαζηηθῶλ δαλείσλ, ἔθαλε ηήλ πξψηε 

ζηαζκφ ζηήλ ἑιιεληθή ἀγνξά ἀθηλήησλ. Μνλνιεθηηθά  εἰθφλα ἀπνδίδεηαη ἄλ πνῦκε 

ὅηη ὡο ηψξα εἴρακε κηά ιίαλ ἀπαξαίηεηε δηφξζσζε ηηκῶλ,πνχ ἐπηηειέζζεθε δεφλησο 

ιφγῳ παχζεσο ζηεγαζηηθῶλ δαλείσλ, ἀιιά, κέ ηήλ ὕθεζη ζηελ νἰθνλνκία πνχ 

ἐπηηείλεηαη ἀπφ ηελ ἄγξηα θνξνινγία ἐπί ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο , ὁδεγνχκεζα 

πιένλ ζέ ζηξέβισζη ηῆο ἀγνξᾶο Ἀθηλήησλ, ἐπεηδή πνηληθνπνηείηαη  ζρέζη ηνῦ λ φ κ 

η κ ν π ἰδηνθηήηε κέ ηήλ θνξία. 



Σν ἔδαθνο πξνεηνηκάδνπλ ζπλερῶο θαη ἐπηκειῶο , θαηξφ ηψξα, κή 

„‟εἰδηθεπκέλνη‟‟ δεκνζηνγξάθνη πνχ ἀλαθνηλψλνπλ κε περηαίνπο αἰζρχιηνπο 

ηίηινπο, ηήλ θαηάξξεπζη ηῆο ἀγνξᾶο Ἀθηλήησλ. Γηά ἄιιε κηά θνξά, 

ἐπηζηξαηεχνληαη λά ζπληάμνπλ ηά λέα ἀλέθδνηα ἐπηθαλείαο, „‟ππισξνί ηῆο 

θνηλῆο γλψκεο‟‟ πνχ δέλ μέξνπλ ''πνῦ εἶλαη νἱ Ἕιιελεο θαί πνῦ ηά ἑιιεληθά'', 

δηφηη βέβαηα ἄιιν λά κήλ γίλσληαη πσιήζεηο θη ἄιιν λά θαηαξξένπλ νἱ ηηκέο 

ἀθηλήησλ. Ἄιιν λά κήλ γίλσληαη ἐπελδχζεηο ζέ ἄθίλεηα ἐπεηδή θφπεθε  

ζηεγαζηηθή πίζηηο ιφγῳ ηξαπεδηθῆο θξίζεσο θη ἄιιν λά θαηαξξένπλ νἱ ηηκέο 

ηνπο , ιφγῳ ζηξνθῆο ζέ ἄιιεο κνξθέο ἐπελδχζεσλ .Ἄιιν  ὕθεζη θαί  

θνξνινγία λά πνρξεψλνπλ θάπνηνλ πνχ ἔκεηλε ἄλεξγνο λα πνπιᾷ βηαζηηθά 

ἕλα ἀθίλεην γηά λά δήζῃ πιένλ θη ἄιιν αηφ λά γίλεηαη ἐπεηδή ὁ πινῦηνο 

ἐπελδχεηαη ἀιινῦ! Σέινο ἄιιν ηά πνθείκελα ηῆο ἀγνξᾶο λά εἶλαη 

κηθξντδηνθηῆηεο θη ἄιιν λά κήλ εἶλαη. „Αθφκα θη  Σξάπεδα ιιάδνο πνχ ἀπφ 

ηνχο θαηαιφγνπο ηῶλ δαλείσλ εἶρε θαηαθέξεη λά βγάδῃ , ηά ηειεπηαῖα ρξφληα, 

ἕλαλ ἀμηφπηζην δείθηε ηηκῶλ , πιένλ δέλ κπνξεῖ, δηφηη πνιχ ἁπιά  ἀγνξά 

ἀθηλήησλ…δελ θηλεῖηαη. Αηφ δείρλνπλ θαί ηά πνζεθνθπιαθεῖα, θαί ηά κηζά 

θαηαζθεπαζηηθά γξαθεῖα πνχ ἔθιεηζαλ θαη νἱ ἀγλώζηνπ ἀξηζκνῦ,ἀιιά πάληωο πάξα 

πνιινί κεζίηεο πνχ ὁδεγήζεθαλ ἐθηφο ἐπαγγέικαηνο .Αηφ δείρλεη θαί  κε εἴζνδνο ζηφ 

ΥΑ ηῆο „‟Παλγαίαο‟‟ ΑΔΔΑΠ ηῆο ΔΣΔ. Ὕθεζη ὅκσο ζά πῇ θαη΄άξρήλ „‟κή ἀλάπηπμη‟‟. Καί  

κή πεξαηηέξσ ἀλάπηπμη ζηήλ άγνξά ἀθηλήησλ ἔδξαζε ὡο δηφξζσζη ηηκῶλ θη ὄρη ὡο  

θαηάξξεπζη ηηκῶλ, κέρξη ηώξα. 

Δἰδηθψο  ἀγνξά ἐλνηθίσλ ἐπαγγεικαηηθῶλ ρψξσλ , ἔρεη πνζηῆ ἕλα ἰζρπξφ 

ζφθ δηφξζσζηο ὄρη ὅκσο κεγαιχηεξν ἀπφ ηήλ μέθξελε ἀλάβαζη πνχ εἶρε 

ἐκθαλίζεη ηίο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Σά κεξίζκαηα ηῶλ ΑΔΔΑΠ (Ἀλψλπκεο 

ηαηξείεο πελδχζεσλ Ἀθίλεηεο Παξηνπζίαο)πνχ ζηήλ "Διιάδα  λνκνζεζία 

ηνχο ἐπηηξέπεη ἐπελδχζεηο κφλν ζέ ἐπαγγεικαηηθά ἀθίλεηα ,δείρλνπλ θαη ηφ 

2011 θαη ηφ 2010 δηφξζσζη θαη ὄρη θαηξαθχια ζηά θέξδε ηνπο. Βάζεη δέ 



ἔξεπλαο ηῆο ΣηΔ ὁ κέζνο ὅξνο κείσζηο ηῶλ ηηκῶλ ἀθηλήησλ παλειιαδηθά ηφ 

2011 ,ζέ ζρέζη κε ηφ 2010,εἶλαη ηῆο ηάμεσο ηνῦ 5,1% θαη ηνῦ 2010 ζέ ζρέζη κέ 

ηφ 2009 εἶλαη 4,7%. Ἡ ἴδηα ἔξεπλα ηῆο ΣηΔ δείρλεη ὅηη  κείσζε πσιήζεσλ 

2 

κέζῳ ηξαπεδῶλ εἶλαη 44% ηφ 2011 ἔλαληη ηνῦ 2010. Ἄξα  ξαγδαῖα κείσζη 

πσιήζεσλ θάζε ἄιιν παξά κείσζε ἐμ ἴζνπ ξαγδαῖα θαί ηίο ηηκέο . 

Ἄλ ην Σξαπεδηθφ χζηεκα ἦηαλ ἀζθαιέο ἐλαιιαθηηθφ θαηαθχγην ηνῦ πινχηνπ, 

ἴζσο λα εἶραλ θαηαξξεχζεη νἱ ηηκέο ηῶλ ἀθηλήησλ,ιφγῳ θνξεζκνῦ πξνζθνξᾶο 

πξντφληνο. 

Ὅκσο νδείο ζθέθηεηαη ηα ηειεπηαῖα 3 ρξφληα λά πνπιήζῃ θάπνην δηακέξηζκα 

πνχ ἔρεη πξνθεηκέλνπ λά βάιιεη ηά ρξήκαηά ηνπ ζηήλ ηξάπεδα, ὅπσο πξίλ. 

Οδείο! 

Ἀθφκα θαί νἱ ἀπνιχησο ἀπαμησκέλεο ,ιφγῳ ιαζξνκεηαλαζηῶλ, πεξηνρέο ηνῦ 

θέληξνπ ζηήλ Ἀζῆλα, πνχ πσινῦληαη θάησ ηῶλ ἀληηθεηκεληθῶλ ἀμηῶλ ἐλ ηέιεη 

δέλ πσινῦληαη ὅζν-ὅζν. Ἕλαο ιφγνο δέ πνχ ἀπφ ηελ ἀξρή  Σξφτθα ἔζεζε 

πξνυπφζεζη λα θνξνινγεζῇ  ἀθίλεηε πεξηνπζία ἐπί πιένλ , ἦηαλ γηά λά 

ἀπνηξαπῇ θαί  θπγή ηῆο ηξαπεδηθῆο ξεπζηφηεηνο πξφο ἐπελδχζεηο ἀθηλήησλ 

θαί ζπγθεθξηκκέλα γῆο. πί πνπξγείαο δέ Μπηξκπίιε ζηφ ΤΠΔΥΧΓΔ, ἔγηλαλ 

ἀλεπηηπρεῖο πξνζπάζεηεο λά ἀπαμησζῇ θαί  ἐθηφο ζρεδίνπ γῆ κέ ηφ 

πξφζρεκα ηνῦ ραξαθηεξηζκνῦ ὡο Ναηνῦξα άιιά θαί ηνῦ πεξηνξηζκνῦ 

δφκεζηο.  

Ο πνπξγόο Οἰθνλνκηθῶλ , κεηά ηήλ LΔΘ 2011, εἶπε ὅηη '' νἱ Ἕιιελεο ἔρνπλ 

πνζνζηφ ἰδηνθαηνίθεζεο πνχ LΔΝ δηθαηνῦληαη'' , ἐπεηδή ηφ ἀπέξαλην χκπαλ 

ηῶλ Σξαπεδῶλ ἔκκεζα ἤ ἄκεζα παγνξεύεη λά βξῇ ηξφπν λά θαηαιπζῇ ὁ 

πναηνκηθφο θφζκνο ηῶλ ηξαπεδηῶλ ζηά ζπίηηα ηῶλ ἑιιήλσλ. 

Ὄλησο ηφ πνζνζηφ ἰδηνθαηνίθηζεο ζηήλ ¨Διιάδα, ἦηαλ πάληα ἀπφ ηά 



ςειφηεξα ηνῦ ΟΟΑΑ, ηά ηειεπηαῖα 50 ρξφληα. Γέλ πεξίκελαλ νἱ Ἕιιελεο 

ηήλ ἐπνρή ηῶλ δαλείσλ γηά λά ζηεγαζηνῦλ. Δἶραλ ἐθεχξεη ηήλ παηέληα ηῆο 

ἀληηπαξνρῆο ἐπί Καξακαλιέα θη εἶρε ἐθπιεξσζῆ ἀξθνχλησο ηφ πξνγνληθφ 

ηάκα ηνῦ θεξακηδηνῦ πάλσ ἀπφ ηφ θεθάιηα ηῶλ πεξηζζνηέξσλ. Αηφο εἶλαη θη 

ὁ ιφγνο πνχ ηήλ ἐπνρή ηῶλ δαλείσλ ὁ ἑιιεληθφο ἰδησηηθφο δαλεηζκφο ὡο 

πνζνζηφ ηνῦ ΑΔΠ πνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνῦ κέζνπ εξσπατθνῦ, παξά ηά 

θαηαλαισηηθά δάλεηα, ηά δηαθνπνδάλεηα θαη ηά δαλεηνδάλεηα πνχ εἶραλ 

ἐπηλνεζῇ ἀπφ ηά ηκήκαηα κάξθεηηλγθ ηῶλ ηξαπεδῶλ. 

Υσξίο κνλάδεο κεηξήζεσο ὁ ρξφλνο δέλ πάξρεη παξά κφλν ὡο κέγεζνο 

ἀζχιιεπην δει. ζνιφ. Σφ ἴδην καί ὁ πινῦηνο ἀιιά και αηφ πνχ ηφ δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ὀλνκάδεη δεκφζην ρξένο πνχ δέλ εἶλαη ἄιιν ἀπφ ηόν δικό 

ηοσ πλούηο. 

'Απφ ηφ 2010, κέ ηήλ ἐθεχξεζη ηνῦ δεκφζηνπ ρξένπο  θνξνινγία μερχζεθε 

ζάλ ηα ἄξππεο πάλσ ζηήλ ἀθίλεηε πεξηνπζία ηνῦ Ἕιιελα. Ὄρη πψο δέλ 

πξνυπῆξρε ζζελαξά.40 θφξνπο ἔρεη θαηαγξάςεη πξφ θξίζηο ὁ ΠΟΜΗLΑ, ἀιιά 

κέ ηίο πξνθάζεηο ηῶλ κλεκνλίσλ θαη ηίο δηνξζψζεηο ζηνχο πνινγηζκνχο θαί 

ηνχο πξνυπνινγηζκνχο βάζεη ηῶλ „‟γθξίθ ζηαηίζηηθο‟‟ - πνχ ἐλ ηέιεη εἶλαη 

εξσπατθά ζηαηίζηηθο δει. „‟γεξκαληθά ζηαηίζηηθο‟‟- ηφ ζέκα μέθπγε θη ἔγηλε 

πνςήθην γηά ηφ βηβιίν Γθίλεο. 

Γη'απηφ θαη δέλ εἶρε ηπραῖα  θνξφλα ηνῦ πνπξγνῦ Οἰθνλνκίαο κεηά ηήλ 

Ἔθζεζε Θεζ/λίθεο. Ἀπό κηα ηέηνηα δήιωζη εἶλαη εθνιν ην ζπκπέξαζκα ὅηη 

ηά ἑιιεληθά ἀθίλεηα ηνῦ κέζνπ Ἕιιελα πξέπεη λά ἐιεγρζνῦλ , λά θαηαιπζνῦλ 

ἀπνιχησο. Πξέπεη λά ἐμαγνξαζζνῦλ θη ὄρη λα ἀγνξαζζνῦλ. Ἄιιν ην ἀγνξάδσ 

θη ἄιιν ην ἐμαγνξάμσ! Ἄιιν ην πνπιῶ θη ἄιιν ην μεπνπιῶ. Γηά ηφ δεχηεξν 

πεξηκέλνπλ νἱ Ἀλψλπκεο ηαηξεῖεο 'Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΑΔΔΑΠ) ,πνχ θαί νἱ 

4 πνχ δηαζέηεη  ἑιιεληθή ἀγνξά εἶλαη ζπγαηξηθέο Σξαπεδῶλ, λά ἀλδξσζνῦλ 



ζέ θνινζζνχο εἰζεγκέλνπο ζηφ ΥΑ θαί κέ ἐλεξγεηηθφ  θ α η   νἰθηζηηθά ἀθίλεηα 

,πιένλ, πνχ νἱ ἰδηνθηῆηεο ηνπο δέλ κπνξνῦλ λά ηά θξαηήζνπλ. Αηφ εἶλαη ην 

„‟ιῖπνο‟‟ ηῆο ἑιιεληθῆο „‟κή παξαγσγηθῆο‟‟ θνηλσλίαο πνχ κλεκνλεχεηαη 

ζπλέρεηα. Ἀληί λα ἐπηηαρζῇ εζέσο ζηφλ πφιεκν θαηά ἤ πέξ  ηνῦ ρξένπο, 

ιηπναλαξνθᾶηαη ζέ δφζεηο δηά ηῶλ ἐθηάθησλ ηειῶλ. Αηφ ηφ ζρέδην ινπνηεῖ 

θη  αὔμεζη ἀληηθεηκεληθῶλ ἀμηῶλ , ηῆο δηά ηῆο ιηπναλνξνθήζεσο ἔκκεζεο 

ἐπίηαμεο ηῆο ἑιιεληθῆο κηθξντδηνθηεζίαο. 

Οδφισο εἶλαη ηπραῖνλ πνχ ἐλῶ ηφ PSI ηήλ Παξαζθεπή 9 Μαξηίνπ 2012 δέλ 

θαηάθεξε λά κήλ ἐλεξγνπνηήζῃ ηά CaCs (= πνρξεσηηθή ξήηξα ζπιινγηθῆο 

δξάζηο πνχ γηά θάπνηνπο δέλ ζπλάδεη κέ ηφ δίθαην ηῆο Δξσπατθῆο Ἕλσζηο), 

ὁ πνπξγόο Οἰθνλνκίαο , ἐθεπξέηεο ηνῦ ΔΔΣΖΔ, κέ ηά ἐπίζεκα ΜΜΔ 

παλεγχξηδαλ ηήλ ''ἐπηηπρία'' , ἐλῶ ἤμεξαλ θαιά ὅηη πξφθεηηαη γηά θαζαξφ 

Πηζησηηθφ Γεγνλφο δει. ρξεσθνπία ἐπηζήκσο, πνχ ηήλ εἶρε ἀιισζηε 

πξνεμνθιήζεη θη  ἴδηα  ISDA. 

Πνῦ ζηήξημαλ αηήλ ηήλ ...ὀμχκσξε ΄'ἄγλνηα''? 

Γηαηί ὄρη ζηφ ἀπφιπην ,πξαγκαηηθφ , real, κέγεζνο ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηῶλ ιιήλσλ πνχ ηήλ ἔρεη ἤδε κεησλνκάζεη ζέ ''ιεθηξνδνηνχκελε 

ἐπηθάλεηα'' , ὅπσο ηνχο θφξνπο ηνχο ἀπνθαιεῖ „‟ηέιε‟‟ θαη ἐθηφο ἀπφ ηφ 

Δἰδηθφλ Ἔθηαθηνλ Σέινο πνχ ἀπέηπρε λά ηφ εἰζπξάμῃ ἀγνγγχζησο κέζῳ ΓΔΖ 

, ζά πξνβῇ, ὡο γλσζηφλ, ζ'ἕλα ζσξφ λέα ἐπηλνεκέλα ἔθηαθηα θαί ηαθηηθά ηέιε 

πξφο εἴζπξαμη, πξνθεηκέλνπ λα ἀπνπιεξσζῇ ηφ κεγαιχηεξν θξαηηθφ ρξένο 

ζηήλ ἱζηνξία ηῶλ ἀλζξψπσλ ζέ τρόνο dt! 

Παξάιιεια, καδί κέ κηά ἐπηθείκελε ἀηέιεησηε θνξνινγία ἐπί ηῶλ ἀθηλήησλ, 

πνχ ὁινέλα ζά γίλεηαη δξηκχηεξε γηά λά θαηαιήγῃ ἀβάζηαζρηε, ἦξζε θαί  

ὥξα λά μεζθνληζζῇ ὁ Ν.5.356 /1974 δει. ὁ Κψδηθαο Δἰζπξάμεσο Lεκνζίσλ 

ζφδσλ. ληζρπκέλνο ἀπφ ηνπο λφκνπο ηνῦ 2001 πνχ θαηαζρέηνπλ θηλεηή θαί 



ἀθίλεηε πεξηνπζία πέξ ηῶλ δαλεηζηῶλ. (ὅπσο ἔγηλε ζηίο ἀξρέο Μαξηίνπ κέ ηφ 

ἄξζξν 24 ηνπ Ν. 2951/2001 ὅπνπ θαηέπεζε ηό ηξαπεδηθό ἀπόξξεην ἰδηώηε κε 

ὀθεηιέο πξόο ηό Oεκόζην ὄρη πάλω ἀπό 6.000€) 

λνκάδνληαο ηνχο λένπο θφξνπο ἔθηαθηα ηέιε, γηά λά δίλῃ ηφ πεξηζψξην ζηφ 

ηΔ λἀ κλ ζέηῃ ζέκα ἀληηζπληαγκαηηθφηεηαο,ηφ Ὑπνπξγεῖν Οἰθνλνκηθῶλ 

„‟θάλεη‟‟ δηά ηῶλ θφξσλ ἐπί ηῶλ ἀθηλήησλ , δαλεηζηή ηφ ιιεληθφ Γεκφζην ,πνχ 

κέ ηήλ ζεηξά ηνπ ἀλαζέηεη ζηίο ἐθνξίεο ηήλ εἴζπξαμη ηῶλ θφξσλ ἤ ἀλη΄αηῶλ 

ηήλ θαηάζρεζη ηῶλ ἑιιεληθῶλ πεξηνπζηῶλ. Μνηάδεη ζάλ λά πξνζπαζῇ ηό 

Ὑπνπξγεῖν Οἰθνλνκηθῶλ ηῆο ιιάδνο , κ΄ἕλα κεγάιν ξνθέ ζηφ ζθάθη ηῶλ 

ἀγνξῶλ, θαί πηφληα ηίο πεξηνπζίεο ηῶλ ιιήλσλ, λά κεηαγξάςῃ ηφ Πηζησηηθφ 

Γεγνλφο ζέ ἐπηηπρία . Καί ζεσξεηηθά ἴζσο ἔρεη δίθην δηφηη δη΄αχηνῦ ηνῦ ηξχθ - 

ἄλ πεηχρῃ, βεβαίσο - ὅια ὁδεχνπλ ζηά ραξηνθπιάθηα ηῶλ ΑΔΑΠ, ζπγαηξηθῶλ 

ηῶλ Σξαπεδῶλ θαί δη΄αηῶλ ζηφ κέγα ζχκπαλ ηνῦ παγθφζκηνπ real estate ηῶλ 

REITs. 

 

Αηά ἀζθαιῶο εἶλαη ζρέδηα ἐπί ράξηνπ ἴζωο ἀιιά ρσξίο ηελ παξάκεηξν ηνῦ 

μελνδφρν. ηήλ πξάμε ηά θνηλσληθά θαηλφκελα, θαί ηά νίθνλνκηθά εἶλαη 

πξσηίζησο θνηλσληθά θαηλφκελα, δέλ εἶλαη γξακκηθέο ἐμηζψζεηο γλσζηῶλ 

ζηαζεξῶλ κά ἀζηάζκεηνη παξάγνληεο πνιιῶλ κεηαβιεηῶλ. 

 

Φαίλεηαη πψο ην Ὑπνπξγεῖν Οἰθνλνκηθῶλ νδφισο ἀμηνινγεῖ πνχ γηά ηήλ 

ἑιιεληθή θνηλσλία, ἀξραηφζελ θαί παξά ηήλ Σνπξθνθξαηία, ην θεξακίδη πάλσ 

ἀπφ ηφ θεθάιη, θαζηεξψζεθε ζάλ εἶδνο θαπέινπ ἄλ ὄρη θαί θσηνζηεθάλνπ. Οἱ 

ἀλέζηηνη Ἕιιελεο ἔλνησζαλ πάληα παξαθαηηαλνί θη αηφ ηνχο ἐμσζνῦζε ζηήλ 

πεξάζπηζη ἤ ηελ ἀλάθηεζη βσκῶλ θαί ἑζηηῶλ. Γηά ηφλ κέζν Ἕιιελα,  

κεηξηηηθή κνλάδα ηνῦ πξνζσπηθνῦ ηνπ πινχηνπ, πνχ θαζφξηδε θη ὅιαο ηήλ 



ἀηνκηθή ηνπ ἐιεπζεξία (ἄιιε κεηξηθή κνλάδα θη αηή(!) ἀηνκηθή ἐιεπζεξία) 

πῆξμε  ζηαζεξά ηνῦ ''πνῦ ηήλ θεθαιήλ θιίλαη''. πλεηδεηά ἤ ἀζπλείδεηα γηα 

ηφλ ''θιεξνλφκν ηνῦ Παξζελῶλνο'', ἦηαλ θαη παξακέλεη ἀλεπίηξεπηε θφθθηλε 

γξακκή ηφ λἆλαη ἀλέζηηνο. 

 

„Δπνρέο πνχ ζπζθνηίδεηαη ἤ θαί βηαίσο ἀιιάδεη ηὀ αηνλφεην ηῶλ βαζηθῶλ 

ἐλλνηῶλ θνηλσληθῆο ζπλελλνήζεσο θαη ἐπηθνηλσλίαο, εἴζηζζαη, ἄλζξσπνη 

ζθεπηφκελνη ὄρη ἐθ ηνῦ πξνρείξνπ ἀιιά ἐμ ''ἀιεζῶλ θαη πξψησλ '' ζηνηρείσλ θη 

ὄρη κφλν ἀλαθνξῶλ, λά ἐπηθαινῦληαη ηήλ παξάζεζε ἑλφο ὁξηζκνῦ ,πεξί ηνῦ 

πξάγκαηνο πνύ ἐμεηάδνπλ . 

 ὁξηζκφο θαζνξίδεη ηήλ ἔθηαζη ηῆο ἔλλνηαο πνχ θαηαπηαλφκαζηε. Σφ ἀπφ πνῦ 

ἕσο πνῦ ηνῦ πξάγκαηνο. 

 

πσζδήπνηε ἀπφ ηφ Real Estate ηῶλ δπηηθῶλ ὡο ηήλ 'Αθίλεηε Πεξηνπζία ηῶλ 

ιιήλσλ πάξρεη κηά ἐλλνηνινγηθή ἀπφζηαζε πνχ ἀληηθαζξεπηίδεη θη ἐλ ηέιεη 

θαζνξίδεη δπφ δηαθνξεηηθέο ἀληηιήςεηο γηα ηφ ἴδην πξάγκα : Γειαδή γηα ηφ 

ηκῆκα ἐδάθνπο κέ ὅ,ηη δπλαηφηεηα ἔρεη κέζα ηνπ , πάλσ ηνπ θαη γχξσ ηνπ 

θάπνηνο. Αηέο νἱ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο θαζνξίδνπλ θαί ηήλ ἀμία θαί ηήλ ηηκή 

ηνῦ πξάγκαηνο. 

Αηφ, ινηπφλ, πνχ γηά ηνχο Ἕιιελεο εἶλαη „‟άθίλεηε πεξηνπζία‟‟ μεθηλᾷ ἀπφ ηήλ 

πξψηε θαηνηθία  ὁπνῖα κέ κεγάιε ζπρλφηεηα ζπκπιεξψλεηαη θη ἀπφ ηφ 

ἐμνρηθφ ,πνχ κπνξεῖ λα εἶλαη ην παηξηθφ, κπνξεῖ θαί ὄρη. κνίσο  ἀθίλεηε 

πεξηνπζία ηῆο ἑιιεληθῆο ἀληίιεςηο ζπρλά ζπλνδεχεηαη θαη κε θάπνηα 

θαιιηεξγήζηκε γῆ παηξνγνληθῆο πξνέιεπζεο. Μηιᾶκε δειαδή γηά κηά ρακειῆο 

θιίκαθαο κέλ ἀιιά ὁπσζδήπνηε γηά κηά „‟πιεξφηεηα‟‟ ἐπηβίσζηο. Γηά κηά 

ζηνηρεηψδε αηάξθεηα θαη ἀζθάιεηα  ὁπνία ἀπφ ἕλα ζεκεῖν θαί πέξα ἔρεη 



ἀπνιχησο ἀλειαζηηθή πξνζθνξά. ΓΔΝ πσιεῖηαη. 

 

Αηφ ην ζεκεῖν ἀλειαζηηθφηεηαο ζηήλ πξνζθνξά εἶλαη θαί  εἰδνπνηψο 

δηαθνξά ἀπφ ην δπηηθφ Real Estate. Οἱ ἐπηξξνέο θαί ἐπηδξάζεηο ηῆο 

Βηνκεραληθῆο ἐπαλαζηάζεσο ἔθαλαλ ηήλ „‟ἀθίλεηε πεξηνπζία‟‟ ζηήλ Γχζη , 

πεξηζζφηεξν ἐκπνξεχζηκν εἶδνο θαί ζηνηρεῖν ἐπελδπηηθῆο αλαδήηεζεο, 

ἐλζσκάησζαλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ ρξφλν παξά πξνζσπηθφ ρξφλν, ηελ 

ἔθαλαλ Real Estate ( πξνθαλῶο αηή  …ἀπφθιηζη, „‟πίεζε ΄΄ θαί ηνλ θ. 

Ὑπνπξγό Οἰθνλνκίαο λά ζέζῃ ζέκα, κεηά ηήλ Ἔθζεζη Θεζ/λίθεο ηφ 2011, γηά 

ηήλ θαηαρξεζηηθή ίδηνθαηνίθηζη ηῶλ ιιήλσλ) 

 

Μνλνιεθηηθά κπνξνῦκε λα πνῦκε πψο  Ἀθίλεηε Πεξηνπζία παξακέλεη 

ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ ἐκπξάγκαηε Οἰθνλνκία ἐλῶ ηφ Real Estate κέ ηήλ 

ρξεκαηηθή νἰθνλνκία. 

Ἡ πξψηε θνξά πνχ νἱ Ἄγγινη θαζηεξψλνπλ ηφλ ὅξν real estate εἶλαη ηφ 1660. 

Mηά ηξνράδηλ ἱζηνξηθή ηεθκεξίσζε, δίλεηαη ζηήλ θιαζζηθή πιένλ θνηλσληνινγηθή κειέηε 

ηνῦ Ἔλγθειο γηά ηήλ θαηαγσγή ηῆο νἰθνγέλεηαο . θεῖ  

γέλεζηο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηήλ 'Αζῆλα ζεκαηνδνηεῖ θαί ηήλ ἀπαξρή ζηήλ 

ἀηνκηθή ἰδηνθηεζία . 

παλαθαζνξίδεηαη ηφ ζέκα αἰῶλεο ἀξγφηεξα ,ζηήλ Δξψπε ηνῦ Γηαθσηηζκνῦ 

ἀιιά θαί ηῆο Βηνκεραληθῆο παλαζηάζεσο . Σφ ἀηνκηθφ δηθαίσκα ἰδηνθηεζίαο 

δέλ κπνξεῖ λά ἀγλνεζῇ πξνθεηκέλνπ λά δηαηεξήζῃ ηήλ κίληκνπλ αηνλνκία 

ηνπ ὁ ἕλαο ἄλζξσπνο κέ ηήλ νἰθνγέλεηά ηνπ, ὡο ζηνηρεῖν ἀμηνπξεπείαο θαη 

ἀζθάιεηαο. 

Ἱζηνξηθά ζηίο δπηηθέο θνηλσλίεο ην „‟ ἔρσ πεξηνπζία γηά λά ηξέθσκαη ἐπαξθῶο 

θαη λά θνηκᾶκαη ἀζθαιῶο‟‟, ἀξρηθά ζεσξεῖηαη ζηνηρεῖν θνηλσληθῆο 



ρεηξαθέηεζεο (real <res= πξάγκα θαί estate ἀπφ ηφ ιαηηληθφ (status=θαηάζηαζε)  θαί 

ζηαδηαθά , ζηελ ζπλέρεηα, ζηνηρεῖν νἰθνλνκηθῆο ἰζρχνο θπξίσο .Αηή  νἰθνλνκηθή ἰζρχο 

ζηά ρέξηα ὀιίγσλ ηείλεη λά γίλῃ ζήκεξα ,ζηνηρεῖν ἐιέγρνπ θαί θνηλσληθῆο ρεηξαγψγηζεο 

ἀπφ ηελ πιεπξά ηῶλ Reits, πνχ μεθίλεζαλ , πνιχ πξφζθαηα . ἀπφ ἐπελδχζεηο ἐπί ηῶλ 

ἐπαγγεικαηηθῶλ ἀθηλήησλ θη ὅπσο ὅια δείρλνπλ (πείξακα ΝηνπκπάΨ) ζα ἁπισζνῦλ θαί 

ζηά νἰθηζηηθά ἀθίλεηα γηά ηά θαιά. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ: 

Σφ real (=παξθηφ πξάγκα) ζηήλ ἕιιεληθή ἀληίιεςη ζεκαίλεη ''ἀθίλεηε ἀμία'' 

δειαδή ''κφληκε ἀμία'' . Δἶλαη ὁ ἀπφιπηνο ρξφλνο πνχ δέλ ἀιιάδεη.(= Ἔηζη 

ὅπσο ηνλ ζπλέιαβε πξῶηνο ὁ Νεχησλαο :θαηάζηαζηλ θαζ'αηήλ.) Ἡ θπξηφηεηα 

,ινηπφλ, πάλσ ζ΄αχηφλ ηφλ ρξφλν ηφλ real θαί ηφλ ἀθίλεην δέλ 

ἀλαθαηαζθεπάδεηαη κέ ηήλ εθνιία πνχ νἱ ζπληάθηεο ηῶλ Μλεκνλίσλ 

πηζαλνιφγεζαλ , κέζῳ κηάο βαξχηαηεο θαη πξσηφθαληεο ζηφλ λεσηεξηθφ 

θφζκν ,θνξνινγίαο ,ηήλ ὁπνῖα ἕλαο ἔθηαθηνο Ὑπνπξγφο Οἰθνλνκηθῶλ 

πξνζπαζεῖ λά ...ἐμεηδηθεχζῃ ζέ ἐπί κέξνπο ''πξφηδεθη'' ἀθηλήησλ! Γηα ὅπνηνλ 

βηάδεηαη λά ζεσξήζῃ πεξβνιηθή ηήλ ἄπνςη, πελζπκηζηένλ ὅηη  εηζάρζεηα θαί ην 

Κηιειέξ εἶλαη δπφ ὀξφζεκα ζηήλ θνηλσληθή γλψζη πνχ ἀπνθαιεῖηαη „‟ζπιινγηθή κλήκε‟‟ ἤ 

„‟ἱζηνξηθή έκπεηξία‟‟ ηῶλ ιιήλσλ κηθξντδηνθηεηῶλ, πνχ θξφληηζε δεφλησο λά „‟ζεβαζηῇ'' 

ὡο θαη  ρνχληα ηνπ ‟67 κε ηήλ κίλη ζεηζάρζεηα ηῶλ ἀγξνηηθῶλ ρξεῶλ. 

 

Αηφ εἶλαη θάηη πνχ κᾶιινλ ην ιακβάλῃ π΄ὄςηλ ηνπ, ὅζν κπνξεῖ, θαί ὁ 

ζεκεξηλόο Ὑπ. Οἰθνλνκηθῶλ ὡο θαίλεηαη θαί ζηήλ ζηβπιιηθή ηνπ δήισζη κεηά 

ηελ ὁινθιήξσζη ηνῦ PSI ὄηη : ΄΄Ἄλ θάπνηνο δαλεηνιήπηεο ἔρῃ πξόβιεκα, ζά 

πάξμνπλ θξαηηθνί κεραληζκνί λά ηόλ «πξνζηαηέςνπκε ρσξίο δηθαζηήξηα θαί 

ἔμνδα» .Οἱ ηξάπεδεο εἶλαη «περιοσσιακό στοιτεῖο τοῦ ἔθνοσς θαί ζέινκε λά 

ἀληιήζσκε πόξνπο πνύ ἐπελδύνκε θαί λά ηίο ζηξέςσκε πξόο ηήλ 

ἀλαπηπμηαθή θαηεύζπλζη γηά ηήλ ζηήξημηἐπελδπηηθῶλ ζρεδίσλ», η φ λ η ζ ε . 



 

Καηά βάζνο , αηφ πνχ ιακβάλεη π΄ὄςηλ ηνπ ὁ πνπξγφο Οἱθνλνκηθῶλ 

εἶλαη ὅηη νὔθ ἄλ ιάβῃ παξά ηνῦ κή ἔρνληνο , γη‟αηφ θαί ηφ ππνπξγεῖν ηνπ 

ζρεδηάδεη ζέ ἐβδνκαδηαία θη ὅιαο βάζη, λά ἔρῃ ηφλ πξῶην ιφγν ζηήλ 

ἐμππεξέηεζη θαί ηῶλ ζηεγαζηηθῶλ δαλείσλ .Εεηᾷ πξφο ηνῦην, λά δεκηνπξγεζῇ, 

κέ ηήλ Ἕλσζη Ἕιιεληθῶλ Σξαπεδῶλ, ἕλαο κεραληζκφο δηαθαλνληζκνχ ηῶλ 

δαλείσλ ζηεγαζηηθψλ θαί κή , ἐλῶ εἶλαη βέβαηνλ ὅηη ἀγσληᾷ γηά ηφ κέιεη 

γελέζζαη, γλσξίδνληαο πψο ‟‟ἱεξφηεηα „‟ ηῆο πξψηεο θαηνηθίαο εἶλαη 

ἀδηαγξαγκάηεπηε γηά θάζε ἄλεξγν ἤ ἐλ δπλάκεη ἄλεξγν θνξνινγνχκελφ ηνπ, 

εἰδηθῶο ἐάλ δέλ ηήλ ρξσζηᾷ θη ὅιαο ζέ νχδεκία ηξάπεδα! 

 

Ἡ ηερληέλησο δέ πνηληθνπνίεζη ηῆο ζρέζεσο ηνῦ λφκηκνπ ἰδηνθηήηε κέ ηήλ 

ἐθνξία, πνηληθνπνηεῖ κᾶιινλ θαί ηήλ ἴδηα ηήλ ζρέζη ηνῦ πνπξγείνπ κέ ην 

θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνχ δέλ ἀπνδέρεηαη αηήλ ηήλ πνηληθνπνίεζη. „Απφδεημη 

ηό ὅηη ἀθόκα θη νἱ ΑΕΕΑΠ, ὁ πην ἰζρπξόο ζεζκόο ηῶλ Ἀθηλήηωλ πνύ 

καθξνπξόζεζκα ζά εἶλαη θαί νἱ ὀθειεκέλνη  ηνῦ ζεηζκνῦ , θαηέθπγαλ ζηό 

Σπκβνύιην ηῆο πηθξαηείαο γηά ηό ζέκα ηῶλ θηάθηωλ Τειῶλ ἐπί ηῶλ 

ἀθηλήηωλ κέ ηά ἴδηα ἐπηρεηξήκαηα πνπ θαηέθπγαλ θαη νἱ ἁπινί ἰδηνθηῆηεο! 

 

 

(Ζ Κα Κνπθνπιά επέιεμε λα γξάθεη ζην πνιπηνληθφ ζχζηεκα) 

 

 

 
 
 

 



υγκροφςεισ υμφερόντων    και ο ΕΔ 

 

Γιάννθσ Σαρρισ 

Οικονομολόγοσ, ΜΒΑ 

Γενικόσ Γραμματζασ ΣΕΔ 

 

Ασ προςεγγίςουμε το κζμα ρεαλιςτικά. Σκοπόσ κάκε επιχείρθςθσ,- ειςθγμζνθσ ι μθ- είναι θ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ. Για το ςκοπό αυτό κάκε επιχείρθςθ, με τθν τεχνογνωςία που 

διακζτει, οργανϊνει τουσ παραγωγικοφσ τθσ πόρουσ και λαμβάνει διάφορεσ αποφάςεισ οι 

οποίεσ τελικά πρζπει να εξυπθρετοφν τον ςκοπό αυτό 

Η πραγματικότθτα καταγράφει, όμωσ, ότι αυτό ςυμβαίνει μόνο όταν θ εταιρεία διοικείται από 

τουσ ίδιουσ τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ οι οποίοι και τθν χρθματοδοτοφν αποκλειςτικά με δικά τουσ 

κεφάλαια. 

Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ εταιρίεσ δεν ζχουν αυτι τθ μορφι. Οι ιδιοκτιτεσ ζχουν 

επενδφςει κεφάλαια και ζχουν διορίςει επαγγελματίεσ managers, για να διοικοφν τθν εταιρεία 

και να αξιοποιοφν τα κεφάλαια αυτά, τα οποία ςυνικωσ δεν επαρκοφν, οπότε απαιτείται και 

εξωτερικι χρθματοδότθςθ. Με τον τρόπο αυτό ειςζρχεται και τρίτοσ παράγοντασ ςτθ 

ςυνάρτθςθ μεγιςτοποίθςθσ των αξίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ζτςι, παρατθροφμε μια τριμερι– και προφανϊσ με περαιτζρω ανάλυςθ των stakeholders 

πολυμερι- ςφγκρουςθ ςυμφερόντων όπου θ κάκε πλευρά προςπακεί να αποκομίςει το 

μζγιςτο δυνατό όφελοσ το οποίο κάποιεσ φορζσ περιορίηει, εξαλείφει ι κακιςτά ηθμιογόνο το 

όφελοσ τθσ άλλθσ πλευράσ. 

Ασ περιοριςτοφμε, όμωσ, ςτθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ μετόχων και διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν ςε πολυμετοχικζσ επιχειριςεισ, όταν θ διοίκθςθ αςκείται από ομάδα επαγγελματιϊν 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν/ managers που δεν είναι ιδιοκτιτεσ τθσ επιχείρθςθσ.  



Η ςχζςθ μετόχων και διευκυντικϊν ςτελεχϊν είναι από νομικι άποψθ ςχζςθ εντολζα και 

εντολοδόχου, θ οποία με απλά λόγια επιτάςςει να μεγιςτοποιεί ο λαμβάνων τθν εντολι τθν 

οικονομικι ωφζλεια του εντολζα του, ζναντι κάποιασ αμοιβισ. 

Αυτό δε ςυμβαίνει πάντοτε, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να μθ ςυμβεί και ποτζ. Η 

διεκνισ βιβλιογραφία αναφζρει  μορφζσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ μετόχων και 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν που καταλιγουν ςυνικωσ ςε βάροσ των μετόχων. 

Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιεσ από αυτζσ : 

1. Λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων που δίνουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτον άμεςο ι 

βραχυπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, αγνοϊντασ θ υποτιμϊντασ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που 

εμπεριζχουν οι αποφάςεισ αυτζσ ςτον μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Ρρόςφατθ και μθ εξαιρετζα 

περίπτωςθ ι διαχείριςθ των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τισ περιςςότερεσ 

Ελλθνικζσ Τράπεηεσ. 

2. Απόρριψθ- ι όχι κετικι αντιμετϊπιςθ- επενδυτικϊν ςχεδίων που τείνουν να ζχουν μεγάλο 

χρόνο επϊαςθσ, ι μειϊνουν βραχυπρόκεςμα τα κζρδθ, παρότι ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ 

είναι αποδοτικότερα για τουσ μετόχουσ. 

Και ςτισ δυο προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ θ αίτια πρζπει να αναηθτθκεί ςτθν πολιτικι αμοιβϊν 

των ςτελεχϊν, όταν αυτι δίνει μονοδιάςτατα μεγάλθ βαρφτθτα ςε αφξθςθ πωλιςεων ι 

άμεςων κερδϊν. 

3. Διαφορετικό βακμό εςτίαςθσ ςτον ςυνολικό και τον ςυςτθμικό κίνδυνο. Οι μζτοχοι, επειδι 

ζχουν τθ δυνατότθτα να διαφοροποιοφν το χαρτοφυλάκιο τουσ, ενδιαφζρονται κυρίωσ για τον 

ςυςτθμικό κίνδυνο, το τμιμα δθλαδι του ςυνολικοφ κινδφνου τθσ μετοχισ που δεν 

εξαλείφεται. Αντίκετα, τα διευκυντικά ςτελζχθ των επιχειριςεων που τα ειςοδιματα τουσ κατά 

το μεγαλφτερο ποςοςτό εξαρτϊνται από τθν κάκε ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, αξιολογοφν τον 

ςυνολικό κίνδυνο τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι, τείνουν να απορρίπτουν κερδοφόρα επενδυτικά 

ςχζδια τα οποία, ωςτόςο, αυξάνουν τον κίνδυνο τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ αποδζχονται λιγότερο 

κερδοφόρα που μειϊνουν τον ςυνολικό κίνδυνο 

4. Δαπάνεσ και ζξοδα που δεν προωκοφν άμεςα τουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά προάγουν 

τθν προςωπικι και κοινωνικι ηωι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν (κάλυψθ προςωπικϊν εξόδων, 

πολυτελι γραφεία, πολυδάπανεσ μετακινιςεισ ταξίδια κλπ)  

Μια πιο ςφνκετθ περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, που εμφανίηεται με μεγάλθ ςυχνότθτα 

και ςτθν Ελλάδα είναι, όταν επιχειριςεισ οικογενειακζσ ι μικροφ μεγζκουσ, μεγαλϊνουν, 

εξελίςςονται αλλά δεν μεταβάλλουν κατά πολφ τον χαρακτιρα τουσ, δθλαδι όταν οι αρχικοί 

μζτοχοι  κρατοφν μεγάλο ποςοςτό του μετοχικοφ κεφαλαίου, ενϊ ςυγχρόνωσ αςκοφν και τθ 

διοίκθςθ τθσ εταιρείασ. 

 



Σε αυτι τθ περίπτωςθ οι μζκοδοι που ακολουκοφν οι διοικιςεισ προσ όφελόσ τουσ και εισ 

βάροσ των υπολοίπων μετόχων είναι: 

1. Δραςτθριότθτεσ που επιβαρφνουν τθν εταιρεία, δεν εξυπθρετοφν όμωσ άμεςα τα 

ςυμφζροντα τθσ, αλλά τα προςωπικά ςυμφζροντα ι επιδιϊξεισ των μεγαλομετόχων.  

2. Καταχρθςτικζσ ςυναλλαγζσ, ι ςυνεργαςία με επιχειρθματικά ςχιματα που ελζγχει ο 

μεγαλομζτοχοσ και απομυηοφν το μεγαλφτερο μζροσ των κερδϊν που ςτθ πραγματικότθτα 

παράγονται από τθν επιχείρθςθ. 

Συνοψίηοντασ, υπάρχουν και διαρκϊσ αναφφονται πολλά, ςθμαντικά και διαφορετικά 

προβλιματα ςτθ λειτουργία των ςφγχρονων επιχειριςεων, τόςο των πολυμετοχικϊν με μεγάλθ 

διαςπορά όςο και αυτϊν που ζχουν υψθλι ςυγκζντρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε λίγουσ 

μετόχουσ. Αυτά επθρεάηουν αρνθτικά τισ ςχζςεισ μετοχϊν και εταιρειϊν, με αποτζλεςμα τθ μθ 

επζνδυςθ ςε αυτζσ ι ακόμα και τθν αποεπζνδυςθ από αυτζσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των κεμάτων θ διεκνισ πρακτικι αλλά και θ ςφγχρονθ επιςτιμθ 

του management ζχει αναπτφξει μθχανιςμοφσ οι οποίοι προςπακοφν να ελζγξουν και να 

περιορίςουν τισ ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων μεταξφ μετόχων και διευκυντικϊν ςτελεχϊν, 

όπωσ: 

1. υςτιματα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (corporate governance) 

2. φνκεςθ και οργάνωςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

3. υςτιματα αμοιβϊν Διευκυντικϊν ςτελεχϊν 

4. Νομικό και κεςμικό πλαίςιο 

Ο Σφνδεςμοσ Επενδυτϊν Διαδικτφου (Σ.Ε.Δ) ζχει αναγορεφςει τθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων 

αυτϊν ςε φψιςτθ προτεραιότθτα θ οποία εκδθλϊνεται ςε κεςμικό πλαίςιο με πρωτοβουλίεσ τισ 

οποίεσ αναπτφςςει , όπωσ αυτι του Δείκτθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτουσ χϊρουσ όπου 

διαμορφϊνονται οι προδιαγραφζσ και οι καλζσ πρακτικζσ (best practices) των ςυςτθμάτων 

αυτϊν με παρεμβάςεισ και ειςθγιςεισ, αλλά και με καίριεσ παρατθριςεισ και τοποκετιςεισ 

ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των εταιρειϊν. 

Το Δ.Σ του Σ.Ε.Δ ζχει τθν ιςχυρι πεποίκθςθ ότι το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο μπορεί να 

ςυνδράμει καταλυτικά ςτθν ανάκαμψθ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ, με τθ προχπόκεςθ όμωσ ότι κα 

καταβάλλεται ςυνεχισ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των επιχειριςεων και 

των επενδυτϊν.  

Στο επόμενο διάςτθμα ο Σ.Ε.Δ προτίκεται να ενιςχφςει και να κλιμακϊςει τισ δραςτθριότθτζσ 

του, και να ςυμβάλλει περιςςότερο αποφαςιςτικά με τισ ενζργειζσ του προσ  τθν κατεφκυνςθ 

αυτι. 
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Ανοικτά δεδομζνα : προχποκεςθ για τθ Διαφάνεια,  

παράγοντασ ανάπτυξθσ για τθν ψθφιακι οικονομία (Μζροσ Ι) 

 

 

Γιϊργοσ Καραμανϊλθσ, Μζλοσ Δ.Σ ΣΕΔ  

http://twitter.com/karamanolis  

 

 

Ανοικτά δεδομζνα – πϊσ ;  

Σθμαίνει δεδομζνα τα οποία είναι  ελεφκερα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, χωρίσ τεχνικοφσ και κεςμικοφσ 
περιοριςμοφσ και χωρίσ κόςτοσ, ϊςτε να μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν για κάκε ςκοπό και 
χριςθ, φυςικά με ςεβαςμό ςτθν προςταςία τθσ ευαίςκθτθσ και προςωπικισ πλθροφορίασ. Σε 
τεχνολογικοφσ όρουσ ςθμαίνει ότι δεν κα πρζπει να είναι διακζςιμα με κάποιο κλειςτό τεχνολογικό 
πρότυπο αλλά κα μποροφν να τα  καταλαβαίνουν και οι μθχανζσ (machine readable) .Για παράδειγμα 
κάποιοσ να μπορεί να ανακτιςει και να τα αξιοποιιςει με εργαλεία λογιςμικοφ ϊςτε να είναι κατανοθτι  
θ ςθμαςιολογία  για τθν περαιτζρω χριςθ τουσ. Σθμαντικι ςε αυτό το επίπεδο είναι και θ χριςθ 
ανοικτϊν προτφπων : Ζνα ευρζωσ διαδεδομζνο πρόγραμμα επεξεργαςίασ λογιςτικϊν φφλλων  
προχποκζτει τθν αγορά του προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί. Ελεφκερα διακζςιμοι εναλλακτικοί 
μορφότυποι ςυχνά υπάρχουν, ϊςτε τα αποκθκευμζνα δεδομζνα να είναι προςβάςιμα χωρίσ να 
υπάρχει απαίτθςθ για τθν αγορά άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ.  

 

 

 

http://twitter.com/karamanolis


Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα – Γιατί ;  

 

H διαφάνεια, θ λογοδοςία και θ ςυμμετοχι του πολίτθ είναι βαςικζσ δθμοκρατικζσ αξίεσ που πρζπει να 
διζπουν τουσ άξονεσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Ο Δθμόςιοσ Τομζασ είναι τόςο διαχειριςτισ όςο και 
παραγωγόσ πλθροφορίασ. Η πλθροφορία μπορεί να ςχετίηεται με τθν επιχειρθματικότθτα, τισ 
ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ ι προκθρφξεισ ι για παράδειγμα 
γεωχωρικι πλθροφορία. Σα Δεδομζνα αυτά μποροφν να αποτελζςουν  βαςικι προχπόκεςθ για τθ 
Διαφάνεια όςο και  τον καλφτερο δθμόςιο ζλεγχο. Τα ανοικτά δεδομζνα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 
αναμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθν ορκολογικι τθσ λειτουργία και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 
του πολίτθ. Ραράλλθλα μποροφν να προωκιςουν τθν καινοτομία και τθν επιςτθμονικι ζρευνα  ι ακόμα 
να βοθκιςουν ςτθν προςταςία και τθν ανάδειξθ του περιβάλλοντοσ. (π.χ να είναι διακζςιμθ γεωγραφικι 
πλθροφορία για καμμζνεσ περιοχζσ κοκ) Σα δεδομζνα και το περιεχόμενο που θ δθμόςια διοίκθςθ 
διακζτει ανικουν ςτουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ κακϊσ ζχουν παραχκεί με το υςτζρθμά τουσ.   

 

Ειδικότερα, για τον ιδιωτικό τομζα,  προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καινοτομία και θ ανταγωνιςτικότθτα 
των εταιριϊν κα είναι απαραίτθτο π.χ  να υπάρχουν ςτοιχεία που αφοροφν τισ τιμζσ βαςικϊν 
προϊόντων με αξιοποιιςιμο τρόπο και να γίνει προςπάκεια για καλφτερθ ςυλλογι και αυτόματι τουσ 
διάκεςι τουσ και να παρζχονται αυτόματα τιμολογιακά ςτοιχεία παροχζων υπθρεςιϊν π.χ 
τθλεπικοινωνιακϊν και ενεργειακϊν υπθρεςιϊν όπωσ των εταιριϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ϊςτε να είναι 
δυνατι θ άμεςθ ςφγκριςθ από τον καταναλωτι. 

 

Σο παράδειγμα του geodata.gov.gr  

Εδϊ και δφο περίπου χρόνια λειτουργεί ο δικτυακόσ τόποσ  http://geodata.gov.gr,  θ πρϊτθ υπθρεςία 

ςτθν Ελλάδα που προςφζρει δθμόςια ανοικτά δεδομζνα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Για να αποκτιςουν 

εμπειρία οι δθμιουργοί λογιςμικοφ και να εκπαιδευτοφν ςτθν χριςθ των δθμόςιων, ανοικτϊν 

δεδομζνων ςτισ εφαρμογζσ τουσ ζχουν διοργανωκεί θμερίδεσ και εργαςτιρια με ανοικτζσ ςυναντιςεισ  

εκελοντϊν, χρθςτϊν και πολιτϊν. Η διάδοςθ τθσ διάκεςθσ ανοικτϊν δεδομζνων κα ςυμβάλλει ςτθ 

δθμιουργία οικονομίασ κλίμακοσ ςτθν προμικεια από το δθμόςιο τομζα (Δεν κα χρειάηεται θ 

πολλαπλι προμικεια των ίδιων δεδομζνων) κακϊσ και  ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό 

τομζα, πολίτεσ , επιχειριςεισ οι οποίεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να υλοποιιςουν εφαρμογζσ 

προςτικζμενθσ αξίασ π.χ εφαρμογζσ ςτο κινθτό για τθν παρουςίαςθ αρχαιολογικϊν χϊρων! 

 

Διαφγεια και Ανοικτά Οικονομικά Δεδομζνα  

Με το Ρρόγραμμα Διαφγεια *Ν.3861/2010+ όχι μόνο κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ ανάρτθςθσ των νόμων, 

των κανονιςτικϊν πράξεων των κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο, αλλά και 

παρζχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για τθν ουςιαςτικι και ανοιχτι πρόςβαςθ ςτισ 

αποφάςεισ αυτζσ.  Πλα τα δεδομζνα που αντλοφνται από το ςφςτθμα είναι διακζςιμα με άδεια χριςθσ 

Creative Commons Αυτό ςθμαίνει ότι ο οποιοςδιποτε μπορεί να χρθςιμοποιιςει, αναπαράγει  χωρίσ 

οποιονδιποτε περιοριςμό, πζραν τθσ υποχρζωςθσ αναφοράσ ςτθν πθγι και τθσ ρθτισ διαφοροποίθςθσ 

του δευτερογενοφσ υλικοφ που τυχόν παραχκεί από το πρωτότυπο υλικό.  Περιςςότερθ πλθροφορία για 
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τον τρόπο περαιτζρω αξιοποίθςθσ των δεδομζνων του προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ είναι διακζςιμθ ςτον 

ςφνδεςμο  http://opendata.diavgeia.gov.gr/ 

 

Eνα παράδειγμα για το πωσ οι πολίτεσ μποροφν να αξιοποιιςουν ανοικτά δεδομζνα για να χτίςουν δικζσ 

τουσ εφαρμογζσ, είναι ο δικτυακόσ τόποσ greekspending.com . Η πιλοτικι εφαρμογι αξιοποιεί τθ ροι 

δεδομζνων του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τθσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ που 

παρζχει, με ςτόχο τθν οπτικοποίθςθ των δεδομζνων που αφοροφν ςτισ Δαπάνεσ.  

 

 

 

 

ΤΝΔΕΜΟΙ :  

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data  

 http://opendatahandbook.org/  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Data.gov 

 http://geodata.gov.gr 

 http://diavgeia.gov.gr/tools   
 

 

 
 
 
 
 

 

http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://opendata.diavgeia.gov.gr/
http://greekspending.com/
http://greekspending.com/
http://greekspending.com/
http://greekspending.com/
http://greekspending.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://opendatahandbook.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Data.gov
http://geodata.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/tools


 

 

 

 

 

 


