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ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ… 

 

Μπάκπεο Δγγιέδνο  

Πξόεδξνο ΔΓ 

 

 
 

Σν 12
ν
 ηεχρνο ηνπ Διεθηξνληθνχ Πεξηνδηθνχ ηνπ ΒΑ, είλαη αθηεξσκέλν 

ζηηο εξγαζίεο, ηηο νπνίεο έθαλαλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Γελ. πλειεχζεσλ 

Βηζεγκέλσλ Βηαηξεηψλ 2018. 

 

Οη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 3-5 αηφκσλ θαη ε θάζε νκάδα 

αλέιαβε λα θάλεη εξγαζία πάλσ ζε κία απφ ηηο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ηηο 

Γελ. πλειεχζεηο παξαθνινπζήζακε, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ε κηα επνρή πνπ ε ρψξα καο θπξηνιεθηηθά πξνζπαζεί λα ζηαζεί ζηα 

πφδηα ηεο, εκείο, ζηνλ ΒΑ, επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ηε λέα γεληά, 

θαη κε ηελ επελδπηηθή παηδεία, πνπ ηφζν πνιχ έρεη ιείςεη απφ ηνπο 

Έιιελεο επελδπηέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή θαηαζηξνθή ηνπ 1999-2000, θαη φρη κφλν… 

 

Σν Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Γελ. πλειεχζεσλ Βηζεγκέλσλ 

Βηαηξεηψλ,πνπ δηνξγαλψλεη ν ΒΑ ηα 4 ηειεπηαία ρξφληα, είλαη κηα 

παγθόζκηα πξσηνηππία θαη έρεη απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ: Να 

απνθηήζεη ε λέα γεληά ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο επελδπηηθήο παηδείαο θαη 

λα δεη ζηελ πξάμε φια απηά πνπ δηδάζθεηαη ζεσξεηηθά ζηα 

Παλεπηζηήκηα. 
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Βπηπξφζζεηα νη θνηηεηέο πνπ έξρνληαη ζηνλ ΒΑ, έρνπλ έλαλ άξηζην 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη, φηαλ πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο, 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιχηεξα πσο πξέπεη λα θηλεζνχλ γηα λα βξνπλ δνπιεηά, 

πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη, φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα. 

 

Σν ηεχρνο απηφ ινηπφλ, πεξηέρεη εξγαζίεο νκάδσλ θνηηεηψλ, πνπ ε θάζε 

κία παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη κηα εηζεγκέλε εηαηξεία, απφ ηε ζθνπηά ησλ 

θνηηεηψλ, ησλ Βιιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Σν ηεχρνο πεξηιακβάλεη επίζεο έλα αθηέξσκα ζηνλ Ώλδξέα 

Ώξλανχηνγινπ, έλαλ θαιφ καο θίιν απφ ηα πην παιηά κέιε ηνπ ΒΑ, πνπ 

ηνλ ράζακε πξφζθαηα. 

 

Ξεθηλψληαο ηε ζεδφλ 2018-19, εγθαηληάδνπκε λέεο ζπλεξγαζίεο, πξνο 

φθεινο ησλ θνηηεηψλ ησλ Βιιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο Βιιεληθήο 

Κεθαιαηαγνξάο γεληθφηεξα. 

 

Ήδε έρνπλ αξρίζεη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ην 16
ν
 Βπελδπηηθφ & 

Υξεκαηηζηεξηαθφ πλέδξην ηνπ ΒΑ, πνπ ζα γίλεη ην αββαηνθχξηαθν 8 

& 9 Αεθεκβξίνπ ζην μελνδνρείν ΔΛΒΚΣΡΏ ΠΏΛΛΏ, ζην χληαγκα. 

Βίλαη έλα ζπνλδπισηφ πλέδξην πνπ πεξηιακβάλεη θάζε ρξφλν κεγάιε 

πνηθηιία ζεκάησλ απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ επελδχζεσλ.  

Αηνξγαλψλεηαη αλειιηπψο απφ ην 2002 θαη έρεη γίλεη πιένλ ζεζκφο ζηελ 

Βιιεληθή Κεθαιαηαγνξά.  

 

αο πεξηκέλνπκε ινηπφλ φινπο ζην 16
ν
 πλέδξην ηνπ ΒΑ ην νπνίν, φπσο 

θάζε ρξφλν, ζα πεξηιακβάλεη πνιιέο θαηλνηνκίεο θαη εθπιήμεηο. 
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Δηζαγσγή 

 

 

 

Ο κηινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ (ATHEXGroup) ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο Βιιεληθήο Κεθαιαηαγνξάο .  Λεηηνπξγεί 

ηηο αγνξέο αμηώλ θαη παξαγώγσλ, ηελ ελαιιαθηηθή αγνξά ελψ 

παξάιιεια δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκό ησλ 

ζπλαιιαγώλ. Πξνζθέξεη ιχζεηο θαη εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ησλ επελδπηψλ παξέρνληαο έλα 

αζθαιέο, ζηαζεξφ θαη εχθνιν πεξηβάιινλ πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ην Βπξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έρεη 

βνεζήζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ κε 

πάλσ από 17 ηδησηηθνπνηήζεηο .  Ώπνηειεί κηα αλεπηπγκέλε θαη αζθαιή 

αγνξά εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε θηλεηψλ αμηψλ. 

Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ-ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

(ATHEX) είλαη ε κεηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ θαη νη θαηά 100% 

ζπγαηξηθέο ηεο είλαη  ATHEXClear θαη ATHEX CSD 

Τπάξρνπλ πέληε αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ, ε 

νξγαλσκέλε αγνξά αμηψλ, ε νξγαλσκέλε αγνξά παξαγψγσλ, ε 

ελαιιαθηηθή αγνξά, ε αγνξά άλζξαθα (γηα EUAs) θαη ε 

εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Σν Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ δηαζέηεη πάλσ απφ 30 δείθηεο. Οη έμη 

βαζηθνί δείθηεο είλαη νη εμήο: Composite Index (GD), FTSE/Athex 

Large Cap (FTSE, γλσζηφο θαη σο FTSE 25), FTSE/Athex Mid Cap 

Index (FTSEM), FTSE/Athex Market Index (FTSEA), FTSE/ATHEX 

Global Traders Index Plus (FTSEGTI) θαη FTSE/ATHEX Factor-

Weighted Index (FTSEMSFW). 
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Εζηνξηθή Ώλαδξνκή 

❖ Σν 1876 ηδξχεηαη ην Υξεκαηηζηήξην Ώμηψλ Ώζελψλ 

 

❖ 1997-2001 

 
❖ 2002-2011 
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2012 έσο ζήκεξα 

 Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2012 ελέθξηλε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα 

ηελ Αγνξά Παξαγώγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθε ε  

νξζνινγηθνπνίεζε ησλ ρξεψζεσλ ησλ ΜΔ θαη δηθαησκάησλ, επί 

κεηνρψλ θαη δεηθηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κεηαμχ άιισλ 

πξνζηέζεθαλ επηπιένλ θιίκαθεο γηα ηηκέο ππνθείκελσλ αμηψλ 

κηθξφηεξσλ ησλ 5€ κε ζηφρν λα επαλαθηεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ. εκαληηθέο κεηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 

40%-70% ζηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ε νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ αξρηθψλ εθάπαμ ζπλδξνκψλ, 

ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή ησλ απνρσξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ κειψλ απφ Βιιάδα θαη Κχπξν. 

 

 Σνλ Iνχιην ηνπ 2012 ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ 

απνθάζηζε κηα ζεηξά από ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπ δείθηεο 

FTSE/XA νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ην Αεθέκβξην ηνπ 

2012. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη νη αιιαγέο ζηε δνκή ησλ δεηθηψλ, ε 

κεηνλνκαζία ηνπ δείθηε FTSE/ΥΑ 20 ζε FTSE/ ΥΑ Large Cap 

κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζύλζεζε ηνπ, από 20 ζε 25. Πεξηνξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ δείθηε FTSE/ΥΏ Mid 

Cap απφ 40 ζε 20 , δηαθνπή ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ FTSE/ΥΏ 

Liquid Mid θαη FTSE/ΥΏ Small Cap θαη εθ λένπ ζηφρεπζε ησλ 

εηαηξεηψλ Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο κέζσ ελφο λένπ δείθηε. 

Μεηαηξνπή ηνπ FTSE/ΥΏ Αείθηε Ώγνξάο σο Αείθηε Ώλαθνξάο 

(Benchmark Index) γηα ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ 

ΥΏ.  

 

 Σν 2013 ε „Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ Ώ.Β.‟‟ ζπγρσλεχζεθε κε ηελ 

„Βιιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Ώ.Β.‟ δεκηνπξγψληαο ηελ ΒΥΏΒ ε 

νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ. 

 

 Σν 2014 Με απφθαζε ηεο Αηνηθνχζαο Βπηηξνπήο 

Υξεκαηηζηεξηαθψλ Ώγνξψλ, ε ηηκή κηαο κεηνρήο δελ ζα 

πξνζαξκφδεηαη κεηά απφ ΏΜΚ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. πσο 

αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο ΒΥΏΒ, ε απφθαζε ειήθζε 

«ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηελ επίδξαζε ησλ 

θαλφλσλ πξνζαξκνγήο ηηκψλ κεηνρψλ ζηελ δηακφξθσζε 

πξνζαξκνγψλ δεηθηψλ θαη ζρεηηθψλ κε απηνχο πξντφλησλ θαη ηελ 

δηεζλή πξαθηηθή».  
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 Σν θιείζηκν ηνπ Υ.Ώ γηα έλαλ κήλα θαη ηα capital controls ήηαλ ε 

πην δχζθνιε πεξίνδνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ρξνληάο ηνπ 2015. Σν 

Υ.Ώ. παξέκεηλε θιεηζηφ γηα πέληε εβδνκάδεο θάηη πνπ γίλεηαη γηα 

πξώηε θνξά ζε θαηξό εηξήλεο. Σν ρξεκαηηζηήξην 

επαλαιεηηνχξγεζε ζηηο 3 Ώπγνχζηνπ θαη ε δξακαηηθή πηώζε 

16,23% ηνπ Γ.Γ.Σ θαη ε ππνρψξεζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο θαηά 

10 δηζ. επξψ κέζα ζε κία εκέξα, άθεζε ην ζηίγκα ηεο ζηελ ρξνληά 

απηή. Δ πηψζε ηεο 3εο Ώπγνχζηνπ 2015 ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζηελ 

ηζηνξία ηνπ Υ.Ώ. Δ ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

κεηψζεθε ην 2015 θαηά 6,4 δηζ. επξψ, θαη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 

25% ηνπ ΏΒΠ. Ο βαζηθόο ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο έθιεηζε ην 

2015 ζηηο 631,35 κνλάδεο, έλαληη 826,18 κνλάδσλ ηνπ 2014 

θαηαγξάθνληαο πηψζε 194,83 κνλάδσλ ή ζε πνζνζηφ 23,58%.Σν 

πςειφ ηνπ 2015 γηα ηνλ Γεληθφ Αείθηε ζεκεηψζεθε ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ (937,96 κνλάδεο) θαη ην ρακειφ ζηηο 9 Αεθεκβξίνπ 

(559,79 κνλάδεο).Σνλ Εαλνπάξην ν βαζηθφο ρξεκαηηζηεξηαθφο 

δείθηεο ππνρψξεζε θαηά 12,62% γηα λα αλαθάκςεη δπλακηθά θαηά 

21,96% ηνλ Φεβξνπάξην. 

 

 Σνλ Ενχιην ηνπ 2016, ην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ ραξαθηεξίζηεθε 

απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηεο θεθαιαηαγνξάο ησλ ΔΠΏ, Securities 

and Exchange Commission (SEC), σο «Ώλαγλσξηζκέλε Ώγνξά 

Ώμηψλ ηνπ Βμσηεξηθνχ» (Designated Offshore Securities Market - 

DOSM), ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα 902(β) ηνπ Καλνληζκνχ S ηνπ 

Νφκνπ πεξί Ώμηψλ ηνπ 1933 ησλ ΔΠΏ. Με ηελ εμέιημε απηή, ην 

Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ κεγάισλ 

μέλσλ ρξεκαηηζηεξίσλ πνπ ήδε έρνπλ ιάβεη απηή ηελ αλαγλψξηζε.  

 

 Σν 2017 αιιάδεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 

 Υξεκαηηζηεξίνπ απφ ηηο 15 Εαλνπαξίνπ, πξνσζείηαη ε έλαξμε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΛΑΓΖΔ (Λεηηνπξγφο ηεο Ώγνξάο Διεθηξηθήο 

Βλέξγεηαο) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ελεξγεηαθφ Υξεκαηηζηήξην, ελψ 

αιιάδεη θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (ETFs), ψζηε νη εγρψξηνη επελδπηέο λα 

απνθηνχλ εύθνιε πξόζβαζε ζε πξντφληα πνπ αθνινπζνχλ μέλνπο 

δείθηεο.  
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Ζ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 

 

 

 
 

 

ηα ηέιε ηνπ 2012, ζην Υξεκαηηζηήξην είραλ απνκείλεη 11 

ηξάπεδεο νη νπνίεο εκθάληδαλ ηεξάζηηεο δεκηέο (άλσ ησλ 28 δηζ. 

επξψ), ιφγσ ησλ ζέζεψλ ηνπο ζηα ειιεληθά νκφινγα. Παξά ηε 
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γεληθφηεξε θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ζε φιν ην Υξεκαηηζηήξην, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζηε ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε είρε 

ππνρσξήζεη ζην 11,4% (δειαδή, νη ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ 

κεηνρψλ είραλ ππνρσξήζεη κε πνιιαπιάζηα ηαρχηεηα). Μεηά ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ 2013, είραλ απνκείλεη 7 ηξάπεδεο (εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία θππξηαθή) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλνιηθή 

θεθαιαηνπνίεζε αλέβεθε ζην 42,2%, ιφγσ ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Αε ρξεηάζηεθαλ παξά κφλνλ κεξηθνί κήλεο 

θαθψλ ρεηξηζκψλ, ψζηε ηα θεθάιαηα ησλ ζπλερψλ 

θεθαιαηνπνηήζεσλ (κεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2014 νη ηξάπεδεο 

απνξξφθεζαλ πεξηζζφηεξα απφ 35 δηζ. επξψ ζε λέα θεθάιαηα) λα 

εμαυισζνχλ ζηελ θπξηνιεμία. 

 

 

 

 

Οη Σξάπεδεο πνπ δηαπξαγκαηεύηεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 

Αζήλαο 
Μεηαμχ ηνπ 1880 θαη ηνπ 2015, νη κεηνρέο ζπλνιηθά 45 ηξαπεδηθψλ 

εηαηξηψλ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Ώζήλαο. Ο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηαπηφρξνλεο δηαπξαγκάηεπζεο εκθαλίζηεθε ην 

έηνο 1929.Σνλ   Ώχγνπζην 2015 δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο 7 

ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη φιεο νη 

κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Ώζήλαο, κε 

βάζε ην έηνο εηζαγσγήο ηνπο. 
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Θπγαηξηθέο Βηαηξείεο 

 

❖ AthexClear : «ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΒΚΚΏΘΏΡΕΔ ΤΝΏΛΛΏΓΧΝ 

ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ» 100% 

ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Βιιεληθά Υξεκαηηζηήξηα-Υξεκαηηζηήξην 

Ώζελψλ Ώ.Β. 

 

Ο θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο ή 

θαη θεληξηθνχ αληηζπκβαιιφκελνπ, σο θαη παξεκθεξψλ κεραληζκψλ κε 

νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά ή θαη ζπλδπαζκψλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ άζθεζε, ζηελ Βιιάδα ή θαη ζην εμσηεξηθφ, δξαζηεξηνηήησλ 

νξηζηηθνπνίεζεο ή δηεπζέηεζεο ή ηαθηνπνίεζεο ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ελ γέλεη ε ιεηηνπξγία ηεο σο 

δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο 

❖ AthexCSD : «ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΚΒΝΣΡΕΚΟ ΏΠΟΘΒΣΔΡΕΟ ΣΕΣΛΧΝ 

Ώ.Β.» 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Βιιεληθά Υξεκαηηζηήξηα - 

Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ Ώ.Β. 

 

Ο θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θάζε άιιεο παξεκθεξνχο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε αλάιεςε, δπλάκεη ζπκβάζεσο κε ην Υξεκαηηζηήξην 

Ώζελψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηφ, ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ, θαη ε 

άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ θαη ρξήζεο / αλακεηάδνζεο πιεξνθνξίαο 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ 
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ύλζεζε - Θεηεία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Δ Βηαηξεία, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο δηνηθείηαη απφ Αηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη από ελλέα (9) έσο δεθαηξία (13) κέιε. Δ 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Βηαηξείαο είλαη ηεηξαεηήο, παξαηεηλφκελε απηνδηθαίσο 

κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Βηαηξείαο, πνπ ζα 

ζπλέιζεη ή ζα ζπγθιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Δ εθινγή ησλ 

κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

Δ ζχλζεζή ηνπ έρεη ζήκεξα σο εμήο: 
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Τπεξεζίεο  

 

Αλακεηάδνζεο  

Σν Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ (ATHEX) παξέρεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ρξεκαηηζηεξηαθή πιεξνθνξία πξνο ηνπο ATHEX Ώλακεηαδφηεο 

Πιεξνθνξίαο (Data Vendors, Subvendors, ATHEX Μέιε), κέζσ ηνπ 

πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ. 

ηαηηζηηθά πξντόληα  

Μηα επξεία γθάκα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαηίζεηαη κέζσ ησλ 

αλαβαζκηζκέλσλ θαη ζπλερώο εκπινπηηδόκελσλ πξντόλησλ 

ζηαηηζηηθήο πιεξνθόξεζεο ηνπ Υ.Ώ. πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα: 

❖ ησλ Οξγαλσκέλσλ αγνξψλ 

❖ ηεο Βλαιιαθηηθήο αγνξάο 

❖ ησλ Ξέλσλ αγνξψλ (κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζία ν 

κηινο) 

❖ ησλ Μειψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ. 

Καηλνηνκία απνηειεί ε δπλαηόηεηα απόθηεζεο ζηαηηζηηθώλ 

δεδνκέλσλ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο δξάζεο - 

δηαπξαγκάηεπζε, εθθαζάξηζε, δηαθαλνληζκό θαη κεηξών - από κηα κόλο 

πεγή: ηο ζεκείο παραγωγής ηοσς! 

Μεηξώνπ  
❖ AμΕΏsms  

❖ ΏμΕΏweb  

❖ ΏμΕΏlei  

Πξνο Δηαηξίεο 
 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν φκηινο Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ πξνο ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο 

ηνπο κε ηνλ φκηιν Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαλνληζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

❖ Listings Service Desk  

❖ ΏμΕΏLine  

❖ Διεθηξνληθφ ΐηβιίν Πξνζθνξψλ (ΔΐΕΠ ) 

❖ ΒΡΜΔ  

❖ ISIN Μνλαδηθφο δηεζλήο θσδηθφο αλαγλψξηζεο θηλεηψλ αμηψλ  

❖ Βμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο  

 

http://www.helex.gr/el/web/guest/data-feed
http://www.helex.gr/el/web/guest/statproducts
http://www.helex.gr/el/web/guest/registry-services
http://www.helex.gr/el/web/guest/svcs-for-companies
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Λνγηζκηθό  

❖ Data Reporting Services  

❖ MarketView & Trading  

❖ InBroker IR  

 

Φεθηαθήο Πηζηνπνίεζεο  
 

Σν Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ Ώ.Β σο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο 

(ΠΤΠ) ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ αμηνινγείηαη θάζε ρξφλν θαηά ην 

πξφηππν WebTrust for Certification Authorities. 

 

Φηινμελία Δμνπιηζκνύ  

 ρεδίαζε, αλάπηπμε/πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε & θηινμελία κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ππνδνκψλ Data Centers (Full 

Hosting & Colocation Services) θαζψο θαη παξνρή ησλ αλαγθαίσλ 

ππεξεζηψλ ηερληθήο δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο & ιεηηνπξγίαο (Systems 

Administration & Operation), ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΥΏΒ 

Δθπαίδεπζεο  

❖ εκηλάξηα  

❖ Πηζηνπνηήζεηο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helex.gr/el/web/guest/education-seminars
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Λεηηνπξγίεο 
❖ Κχξηα Ώγνξά  

❖ Βλαιιαθηηθή Ώγνξά  

❖ Αηαπξαγκαηεχζηκα Ώκνηβαία Κεθάιαηα (ΑΏΚ)Exchange Traded 

Funds (ETFs)  

❖ Οκφινγα  

❖ χλζεηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα (ΥΠ) SPs 

❖ Σίηινη Παξαζηαηηθψλ Αηθαησκάησλ πξνο Κηήζε Κηλεηψλ Ώμηψλ -  

Warrants  
❖ Βπέλδπζε Κεθαιαίσλ - Funds  

Γηαπξαγκάηεπζε  

❖ χζηεκα - ΟΏΔ 

❖ Ώγνξά αμηψλ  

❖ Βλαιιαθηηθή  

❖ Ώγνξά παξαγψγσλ  

 

Δθθαζάξηζε -  ATHEXClear  

❖ Ώγνξά Ώμηψλ  

❖ Ώγνξά Παξαγψγσλ   

❖ Υξνληζκνί  

❖ Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ  

❖ Αεκνζηνπνίεζε  

Γηαθαλνληζκόο  
 

❖  Μέζνδνη-Σχπνη ( DvD / DvP / RTGS)  

❖ Αηαζπλνξηαθφο  

❖ Target2-Κχθινη  

❖ Ώηειείο ζπλαιιαγέο  

❖ OTC( Βμσρξεκαηηζηεξηαθέο πλαιιαγέο)- Βληνιέο  

❖ πκκεηέρνληεο  

Απνζεηήξην  

❖ χζηεκα Άπισλ Σίηισλ .Ώ.Σ.  

❖ Καηαρψξεζε αμηψλ  

❖ Ώιινδαπέο αμίεο  

❖ Βηαηξηθέο πξάμεηο  

http://www.helex.gr/el/web/guest/functions-listin-sfp
http://www.helex.gr/el/web/guest/trading
http://www.helex.gr/el/web/guest/clearing
http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement
http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-otc-transactions
http://www.helex.gr/el/web/guest/settlement-participants
http://www.helex.gr/el/web/guest/functions-depository-sat
http://www.helex.gr/el/web/guest/functions-depository-foreing-securities
http://www.helex.gr/el/web/guest/functions-depository-corporate-actions
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❖ Φνξνινγηθά  

Πξντόληα  

 

❖ Αείθηεο  

❖ Μεηνρέο  

❖ Παξάγσγα :  

πκβφιαηα Μειινληηθήο Βθπιήξσζεο (ΜΔ) - Futures  

πκβφιαηα Αηθαησκάησλ Πξναίξεζεο (ΓΠ) - Options  

πκβάζεηο Repos έλαληη ηεο ΒΣ.ΒΚ. ή ζε άιιε δηκεξή βάζε 

 

❖ ΑΏΚ  Αηαπξαγκαηεχζηκα Ώκνηβαία Κεθάιαηα ETFs 

❖ Οκφινγα 

Σα Οκφινγα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Βηαηξηθά Οκφινγα θαη 

 Οκφινγα Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helex.gr/el/web/guest/functions-depository-tax-services
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Δ Μεηνρή 

Βηθφλα κεηνρήο. 

 

 
                             

Δ πνξεία ηεο κεηνρήο ην ηειεπηαίν έηνο. 
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Δ πνξεία ηεο κεηνρήο ηα ηειεπηαία 5 έηε. 

 
Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2017 ηνπ Οκίινπ 

Ο Γεληθόο Γείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ παξνπζίαζε άλνδν 

γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, θαη έθιεηζε ηελ 31.12.2017 ζηηο 802,37 

κνλάδεο, απμεκέλνο θαηά 24,7% απφ ηηο 643,64 κνλάδεο ζην ηέινο ηνπ 

2016. 

Δ κέζε θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δηακνξθώζεθε ζηα €50,2 δηο, 

απμεκέλε θαηά 21,7% ζε ζρέζε κε ην 2016 (€41,3 δηο). Δ ζπλνιηθή αμία 

ζπλαιιαγψλ ην 2017 (€14,8 δηο) παξνπζηάδεη κείσζε 2% ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (€15,1 δηο), ελψ ε κέζε εκεξήζηα αμία 

ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε €58,8 εθ. έλαληη €60,5 εθ. ην 2016, εκθαλίδνληαο 

κείσζε 2,8%. 

 

Ο κέζνο εκεξήζηνο όγθνο ζπλαιιαγώλ κεηώζεθε θαηά 23,9% θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα 72,7 εθ. κεηνρέο έλαληη 96,4 εθ. κεηνρέο.  

ηελ αγνξά παξαγώγσλ, ε ζπλνιηθή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα 

απμήζεθε θαηά 25,7% (2017: 19,4 εθ. ζπκβφιαηα, 2016: 15,5 εθ.), ελψ ν 

κέζνο εκεξήζηνο φγθνο ζπλαιιαγψλ απμήζεθε θαηά 24,1% (78,7 ρηι. 

ζπκβφιαηα έλαληη 63,5 ρηι. ζπκβφιαηα). 
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Οξγαλσκέλε Αγνξά 

 

Νέεο εηζαγσγέο θηλεηώλ αμηώλ 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΑΓΜΖΔ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

Α.Δ., ζηελ Κχξηα Ώγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ. Δ δηαζπνξά ηεο 

κεηνρηθήο ηεο ζχλζεζεο επηηεχρζεθε, κεηά ηελ αλαινγηθή επηζηξνθή ζε 

είδνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 

ΏΑΜΔΒ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ Ώ.Β.  

Σνλ Ηνύιην ηνπ 2017, εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα 

Ώγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ, νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο BRIQ 

PROPERTIES Ώ.Β.Β.Ώ.Π. Δ δηαζπνξά ηεο κεηνρηθήο ηεο ζχλζεζεο 

επηηεχρζεθε, κεηά ηελ αλαινγηθή επηζηξνθή ζε είδνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

QUEST ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ., ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο BRIQ 

PROPERTIES Ώ.Β.Β.Ώ.Π.  

Βπηπξφζζεηα, εληόο ηνπ 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Καηεγνξία ηαζεξνχ Βηζνδήκαηνο, ησλ 

εηαηξηθώλ νκνιόγσλ:   

ηεο ΟΠΑΠ A.E. (άληιεζε €200 εθαη.),   

ηεο ΤΣΖΜΑΣΑ SUNLIGHT Α.Β.Δ.Δ. (άληιεζε €50 εθαη.),   

ηεο ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ A.E. ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (άληιεζε 

€300 εθαη.), θαη  

ηεο ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Μ.Α.Δ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ 

(άληιεζε €60 εθαη.).  

 

Δ έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ 

πινπνηήζεθε κέζσ Αεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 
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Ζ.Β.Η.Π. (Διεθηξνληθφ ΐηβιίν Πξνζθνξψλ) ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Ώζελψλ.  

 

 

 

Τπνρξεσηηθέο εμαγνξέο εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ 

 

Μάηνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο εμαγνξάο ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ KLEEMANN 

HELLAS ΑΒΔΔ & ΑΣΖΡ ΠΑΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 

Ηνύληνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο εμαγνξάο ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ κεηνρψλ ησλ  εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ΗΟΝΗΚΖ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. & F.H.L. 

Ζ.ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΣΔ ΑΒΔΔ 

Οθηώβξηνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο εμαγνξάο 

ησλ ελαπνκεηλάλησλ κεηνρψλ ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ  

ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. 

 

Δλαιιαθηηθή Αγνξά  

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε ε έληαμε πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ εηαηξηθνχ νκνιφγνπ ηεο εηαηξείαο M.L.S. 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ Ώ.Β. ζηελ Καηεγνξία ηαζεξνύ Δηζνδήκαηνο, 

απνηειψληαο ην δεύηεξν δηαπξαγκαηεύζηκν νκόινγν ηεο εηαηξείαο 

ζηελ ΔΝ.Α. Δ θάιπςε ηεο έθδνζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ Εδησηηθήο 

Σνπνζέηεζεο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αληιήζεθε αλήιζε ζε €6 εθαη. 

Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 2017 ε εηαηξεία ΦΟΤΝΣΛΕΝΚ Ώ.ΐ.Β.Β. πξνέβε ζε 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο 

ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, αληιψληαο €522 ρηι. 
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εκαληηθέο Δηαηξηθέο πξάμεηο – Απμήζεηο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 

 

Οη εηαηξείεο Π.Γ. ΝΕΚΏ Ώ.ΐ.Β.Β., FRIGOGLASS Ώ.ΐ.Β.Β., 

ΕΝΣΡΏΚΟΜ ΚΏΣΏΚΒΤΒ Ώ.Β.ΣΒΥΝ. ΒΡΓΧΝ & ΜΒΣΏΛ.ΚΏΣ., 

ΒΤΡΧΤΜΐΟΤΛΟΕ Ώ.Β. θαη Ο ΚΒΚΡΟΦ Ώ.Β. πξνέβεζαλ ζε αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ 

παιαηώλ κεηόρσλ, αληιώληαο €102,5 εθαη. ζπλνιηθά.  

 

Οη εηαηξείεο ΏΘΔΝΏ Ώ.Σ.Β. θαη ΕΝΣΡΏΚΟΜ ΚΏΣΏΚΒΤΒ 

Ώ.Β.ΣΒΥΝ. ΒΡΓΧΝ & ΜΒΣΏΛ.ΚΏΣ. πξνέβεζαλ ζε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ θαη θαηάξγεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ππέξ ησλ J&P ΏΐΏΞ 

Ώ.Β. θαη ΕΝΣΡΏΚΟΜ Ώ.Β. ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ, αληηζηνίρσο. 

 

Οη εηαηξείεο ALPHA ΣΡΏΠΒΓΏ Ώ.Β., ΝΣΕΟΝΕΚ Ώ.Β.ΐ.Β., FORTHNET 

Ώ.Β., FRIGOGLASS Ώ.ΐ.Β.Β. θαη ΝΔΡΒΤ ΕΥΘ/ΓΒΕΒ Ώ.Β. 

πξνρώξεζαλ ζε εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε λέσλ κεηνρώλ ηνπο, 

νη νπνίεο πξνέθπςαλ από κεηαηξνπή νκνινγηώλ, πθηζηάκελνπ 

κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ.  

 

Οη εηαηξείεο ΓΡ. ΏΡΏΝΣΔ Ώ.ΐ.Β.Β., FOURLIS Ώ.Β. 

ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ θαη COCA-COLA HBC AG πξνρώξεζαλ ζε 

εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε λέσλ κεηνρώλ νη νπνίεο πξνέθπςαλ 

από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ιόγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (Stock Options).  

 

Δ εηαηξεία ΜΤΣΕΛΔΝΏΕΟ Ώ.Β. ΟΜΕΛΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ πξνέβε 

ζε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο ΜΒΣΚΏ 

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ – ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΕΚΔ Ώ.Β. θαη ησλ κε εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηώλ "ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΝ ΣΔ ΒΛΛΏΑΟ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΚΏΕ 

ΒΜΠΟΡΕΚΔ ΏΝΧΝΤΜΟ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΐΒΏΒ", "PROTERGIA 

ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΒΜΠΟΡΕΏ 

ΔΛΒΚΣΡΕΚΔ ΒΝΒΡΓΒΕΏ" θαη "PROTERGIA ΘΒΡΜΟΔΛΒΚΣΡΕΚΔ 

ΏΓΕΟΤ ΝΕΚΟΛΏΟΤ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ 

ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΔ ΒΝΒΡΓΒΕΏ".  

Ννέκβξηνο 2016 – Μάξηηνο 2017: Αηαγξαθή ηεο «ΣΡΏΠΒΓΏ 

ΚΤΠΡΟΤ» απφ ην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ, δεκηνπξγία λέαο κεηξηθήο 
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εηαηξείαο θαη εηζαγσγή/δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο ζην LSE 

(παξάιιεια κε ην ΥΑΚ). 

 

Απξίιηνο - Ηνύληνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ πιήξνπο 

ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο ΏΑΜΔΒ απφ ηελ ΑΒΔ θαη εηζήρζεθε 

πξνο δηαπξαγκάηεπζεο ε λενζχζηαηε εηαηξία Βλεξγεηαθή πκκεηνρψλ.  

 

Ννέκβξηνο - Γεθέκβξηνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία 

αληαιιαγήο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ πνπ είραλ πξνθχςεη 

απφ ην PSI κε λέεο εθδφζεηο νκνιφγσλ.  

Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2017: Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο 

ηειεπηαίαο άζθεζεο ησλ warrants ησλ ηξαπεδψλ Alpha Bank, Σξάπεδα 

Πεηξαηψο θαη Βζληθή ηξάπεδα, πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα warrants δηαγξάθεθαλ. 

 

 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Καηά ηνλ Βμσηεξηθφ Έιεγρν ηεο εηαηξείαο «ΒΛΛΔΝΕΚΏ  

ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΏ - ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΟ ΏΘΔΝΧΝ ΏΝΧΝΤΜΔ 

ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ»  θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (Ο «κηινο»), 

πξαγκαηνπνηήζεθε έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ αλεμάξηεηνπο ορθωηούς 

ιογηζηές φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία . 

 

 Οη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  παξνπζηάδνπλ εύινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Βηαηξείαο θαη 

ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Αεθεκβξίνπ 2017, ηελ εηαηξηθή θαη 

ελνπνηεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο, γηα ηε  ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Αηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ώλαθνξάο (ΑΠΥΏ), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Κσδ. Ν. 

2190/1920. 
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Κύξην Θέκα Διέγρνπ -Αλαθηεζηκόηεηα απαηηήζεσλ από πειάηεο  

 

ρεηηθέο εκεηώζεηο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 

 

 εκείσζε 5.2 ΐάζε παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 εκείσζε 5.36 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

Με βάζε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ην θχξην ζέκα ειέγρνπ 

πνπ δηελεξγήζεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο Βηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηα δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη 

γλσζηνπνηήζεηο ζηε εκείσζε 5.36 είλαη επαξθείο.  

 

Oη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Βηαηξείαο «ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΏ-ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΟ 

ΏΘΔΝΧΝ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ» γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 είραλ ειεγρζεί από άιινλ 

Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε γλώκε ρσξίο 

δηαθνξνπνίεζε ηελ 27ε Μαξηίνπ 2017 επί ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο.  

 

 

Ο έιεγρνο δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηα Αηεζλή Πξφηππα Βιέγρνπ 

(ΑΠΒ), πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Βιιεληθή Ννκνζεζία.  

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο Βηαηξείαο, απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε δηαξθήο 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, ην 

νπνίν απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο Βηαηξείαο.  

Βηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 

εθαξκφδεηαη έλα ζύζηεκα δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πξόιεςε ή θαη έγθαηξε αλίρλεπζε νπζησδώλ ζθαικάησλ κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην θείκελν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Με βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζεκαληηθόηεηαο (πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά) εληνπίδνληαη νη ζεκαληηθνί ινγαξηαζκνί, θαηαγξάθνληαη νη 
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δηαδηθαζίεο, νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο θαη 

ζρεδηάδνληαη ζεκεία ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπλερή βάζε απφ ηε 

Αηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ.  

Σν Γ είλαη εθείλν πνπ έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επάξθεηαο ηνπ.  

Τπεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ είλαη:  

  ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ   

  ε Αηεχζπλζε Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ.  

 

 

Σα θαζήθνληα ηεο Τπεξεζίαο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ θαη Αηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο  νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ πνπ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ. Ο Καλνληζκφο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

ζεζπίζηεθε κε βάζε δηεζλψο παξαδεδεγκέλα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη 

εηδηθφηεξα ηα πξφηππα ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ (ΕΕΏ).  

 

Σν χζηεκα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ηεο ΒΥΏΒ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

θαηάξηηζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηφρσλ, ηε δνκή ησλ 

εηαηξηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

Βπεξεάδεη επίζεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηθιείδσλ 

Ώζθαιείαο, ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ησλ 

Μεραληζκψλ Παξαθνινχζεζεο.  
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  

Ο κηινο ΔΥΑΔ επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηηο θαιχηεξεο δηεζλείο θαη 

επξσπατθέο πξαθηηθέο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ .  

Οη εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Βηαηξεία πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

απνηππψλνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ην νπνίν απνηειεί ηνλ ηεξαξρηθά 

ππέξηεξν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο ν νπνίνο απνηειεί εζσηεξηθφ έγγξαθν ηεο Βηαηξείαο θαη 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

θαη ινηπνχο Καλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θαη, ηέινο ηηο αξρέο θαη εηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο πνπ πξνβιέπεη ν Διιεληθόο Κώδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο (ΒΚΒΑ), ηνπ Βιιεληθνχ 

πκβνπιίνπ Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ), κε ηνλ νπνίν 

ζπκκνξθψλεηαη νηθεηνζειψο. 

To Διιεληθό πκβνύιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΒΒΑ) ηδξχζεθε 

ην 2012, σο απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 

θαη ηνπ ΔΒ. θνπφο ηνπ ΒΒΑ είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Διιεληθνύ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, θαη γεληθφηεξα λα ιεηηνπξγεί σο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο γηα 

ηε δηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ θαη εγρψξησλ 

επελδπηψλ. Σν ΔΔΓ είλαη κέινο ηνπ European Corporate Governance 

Codes Network (Network Brochure) θαη Δxpert contributor ηεο World 

Bank γηα ηελ έθζεζε Doing Business γηα ηνλ δείθηε Protecting Investors 

(www.doingbusiness.org). 

ύκθσλα κε ηελ γλώκε ησλ αλεμάξηεησλ νξθσηώλ ινγηζηώλ θαη 

βάζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν 

ηνπο:  

Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Αηαρείξηζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2017 αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,   

Δ Έθζεζε Αηαρείξηζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Ώ 

ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920. Δ Αήισζε Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρεη ηα 

http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
http://www.doingbusiness.org/contributors/doing-business/greece
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πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920.  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

Πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ  
ΐαζηθή κέξηκλα ηνπ Οκίινπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ (κηινο) απνηειεί 

ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

ηξαηεγηθή Κηλδύλνπ θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

Δ ζηξαηεγηθή θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ γηα αμηφπηζηε, αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. χκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ, 

νξίδεηαη ην επίπεδν δηάζεζεο αλάιεςεο θηλδχλνπ ψζηε λα  

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηεο αγνξάο, λα πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα γίλεηαη ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ αιιά ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ηεο αγνξάο θαη ε θάιπςε ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ. 
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Καηεγνξίεο Κηλδύλνπ: 

 

 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Πνιηηηθή ΔΚΔ Οκίινπ 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 

επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο ακθίδξνκεο ζρέζεο κε νθέιε γηα φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Έλα ηέηνην πιέγκα θνηλσληθήο δξάζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη κεηφρνπο, πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνπο αιιά θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηε ν κηινο. Δ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζθνξά ζηνλ άλζξσπν, ηελ παηδεία 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ, κέζα απφ κία ζεηξά δξάζεσλ νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο θαη εζεινληηθψλ πξάμεσλ, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

«επελδχζεηο» ηνπ Οκίινπ. 
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Σν πιαίζην ησλ δξάζεσλ  

 

❖ Βπέλδπζε ζηε γλψζε. 

❖ Βπέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ καο. 

❖ Ώλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο κε ηξφπν 

θνηλσληθά ππεχζπλν. 

❖ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληφο 

❖ εβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

❖ Πξνζθνξά ζε νκάδεο αλζξψπσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο 

❖ πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ 

❖ Βλίζρπζε ηεο γλψζεο θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ 

αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

 

 

 

 

 

 

Πξόγξακκα ΔΚΔ Οκίινπ 

Ο κηινο ΔΥΑΔ ζπλερίδεη έλα πξφγξακκα δξάζεσλ πνπ αθνξά ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ παηδεία. 

αλαθπθιώλσ - ζβήλσ ηα θώηα - ζθέθηνκαη πξηλ ηππώζσ -  

ζπκκεηέρσ -  παξέρσ - εληζρύσ -  πξνζθέξσ -  ζηεξίδσ - εληζρύσ - 

καζαίλσ - εθπαηδεύσ -  ζρεδηάδσ 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 κηινο ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ππνζηεξίδεη ην έξγν αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

θαη νξγαλψζεσλ. Δ δηνίθεζε ηεο ΒΥΏΒ εθαξκφδεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έλα λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ επηκόξθσζε, ηελ αλάδεημε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ επηβξάβεπζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο.   
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ΠΑΗΓΔΗΑ 

❖  Βμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο θαη πηζηνπνίεζε ζηειερψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ 

❖ Υνξεγίεο ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο 

❖ Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

❖ Ώλαθχθισζε 

❖ Μείσζε ρξήζεο ραξηηνχ 

❖ Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

❖ Δ ξα ηεο Γεο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο  

❖ Μέινο ηνπ CSR ( Βιιεληθφ Αίθηπν γηα ηελ ΒΚΒ) 

❖ Μέινο ζην Ελζηηηνχην Βμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΒΕΒΠ) 

❖ Μέινο ζην σκαηείν Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ (ΒΝ) 

❖ Μέινο ζην Athens Green 360 

Δ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε καδί κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

θαη ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, απνηεινχλ γηα ηνλ κηιν ΒΥΏΒ ηνπο ηξεηο 

ζεκειηψδεηο ππιψλεο ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο . 

 

 

Ζ 17
ε
 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπδήηεζε δηεμνδηθόο θαη έιαβε 

απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεύνηαλ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1.  Οη κέηνρνη ελέθξηλαλ ηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 

17
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2017- 31/12/2017) ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο  Καηαζηάζεηο 

ηεο 17
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο κέηα θπζηθά ησλ ζρεηηθώλ 

Δθζέζεσλ θηα Γειώζεσλ ηόζν ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ,όζν θαη ησλ Διεγθηώλ, όπσο απηέο 

πξνηάζεθαλ πξόο έγθξηζε. 

2.  Αθνινύζσο νη κέηνρνη ελέθξηλαλ ηε δηάζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δέθαηεο έβδνκεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

(01/01/2017-31/12/2017) θαη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνύ 

0,05 επξώ αλά κεηνρή. 
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ύκθσλα κε ην λόκν ην κεξηζκαηηθό πνζό, πξνζαπμάλεηαη κε 

ην πνζό πνπ αληηζνηρεί ζηηο 251.000 ίδηεο κεηνρέο πνπ είλαη 

ζηε θαηνρή ηεο εηαηξίαο θαη αλέξρεηαη ζην πνζό 0,050208 

επξώ αλά κεηνρή, πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ. 

Δπίζεο εγθξίζεθαλ σο εκεξνκελίεο απνθνπήο θαη 

πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ (recorddate) ε 5
ε
 Ηνπλίνπ θαη 6

ε
 

Ηνπίνπ 2018, όζνλ αθνξά ζην κέξηζκα ρξήζεο . θαζώο θαη ην 

αληίζηνηρν πνζό ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηόρνπο από ηελ 

Σξίηε 12 Ηνπλίνπ 2018. 

3.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη Διεγθηέο 

απειιάρζεθαλ από ηνπο κεηόρνπο από θάζε επζύλε 

απνδεκηώζεσο γηα ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο δέθαηεο έβδνκεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

θαη ελέθξηλαλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη πξάμεηο 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο. 

4.  Δπίζεο νη κέηνρνη ελέθξηλαλ ηηο ακνηβέο θαη 

απνδεκεηώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ 18
ε
 εηαηξηθή ρξήζε (01/01/2018 – 

31/12/2018) ζύκθσλα κέ όζα πξνηάζεθαλ πξνο έγθξηζε. 

5.  Αθνινύζσο νη κέηνρνη πξνελέθξηλαλ ηηο ακνηβέο θαη 

απνδεκεηώζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δέθαηε όγδνε εηαηξηθή ρξήζε 

ζύκθσλα πάληα κε όζα πξόηάζεθαλ πξνο έγθξηζε. 

6.  Μεηαμύ ησλ άιισλ νη κέηνρνη εμέιεμαλ ηελ αλώλπκε 

εηαηξεία νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ κε ηελ επσλπκία 

«ΠΡΑΨΓΟΤΧΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε ΑΜΟΔΛ 113 γηα ηνλ 

ηαθηηθό έιεγρν ησλ αηνκηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 

γηα ηελ ηξέρνπζα 18
ε
 εηαηξηθή ρξήζε θαζώο θαη ηελ 

αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ θαη όξηζαλ ηελ ακνηβή εο ζην πνζό ησλ 

20.000 επξώ,πιένλ ΦΠΑ. 

7.  Χο κε εθηειεζηηθό κέινο νη κέηνρνη ελέθξηλαλ ηνλ θ. 

Γεώξγην Υαληδεληθνιάνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παξαηηεζέληνο κε εθηειεζηηθνύ κέινπο Ηαθώβνπ 

Γεσξγάλα, κε ππνινγηδόκελε ζεηεία ίζε κε ηελ 

ππνιεηπόκελε πεξίνδν ηνπ απειζόληνο κέινπο, 
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παξαηεηλόκελε απηνδηθαίσο κέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

8.  Οη κέηνρνη παηξεηέξσ ρνξήγεζαλ άδεηα, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920,ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα ζηειέρε 

ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ησλ εηαηξεηώλ 

ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηώλ. 

9.  Έπεηηα ην πέξαο ηεο Α' Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ηεο ΔΥΑΔ νη κέηνρνη ελέθξηλαλ ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ θαηά πνζό Δπξώ 9.089.850 κε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά 0,15 επξώ θαη 

θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ ζηνπο κεηόρνπο θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 

εκεηώλεηαη όηη ην άλσ πνζό πνπ ζα θαηαβιεζεί αλά κεηνρή ζα 

πξνζαπμεζεί αλαινγηθά κε ην πνζό ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο 251.000 ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία, θαη 

ζα αλέιζεη ηειηθά ζηα 0,1506239 Δπξώ. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ρνξήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

εμνπζηνδόηεζε, πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία απνθνπήο 

ηνπ δηθαηώκαηνο από ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ θαη ηελ 

εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ. 

 

Αλακέλεηαη απν ηελ Δηαηξία λεόηεξε αλαθνίλσζε όπνπ, ην 

επελδπηηθό θνηλό ζα ελεκεξσζεί γηα ηηο εκεξνκελίεο 

πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ θαη πιεξσκήο ηεο επηζηξνθήο 

θεθαιαίνπ. 
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ην δεύηεξν (2ν) ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, νη κέηνρνη 

ελέθξηλαλ ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά πνζό Δπξώ 

173.190 κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ από 

60.599.000 ζε 60.348.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ιόγσ 

αθύξσζεο 251.000 ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ζ Δηαηξεία, κε λεώηεξε αλαθνίλσζε, ζα ελεκεξώζεη ην επελδπηηθό 

θνηλό γηα ηελ εκεξνκελία αθύξσζεο ησλ ηδίσλ κεηνρώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΖΓΔ 

Γηαδίθηπν: 

helex.gr: Βιιεληθά Υξεκαηηζηήξηα 

Capital.gr. 

Fortunegreece.com 

el.wikipedia.org 

http://www.euretirio.com/ 

 

 

http://www.helex.gr/
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.euretirio.com/
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Δ ΠΏΡΏΚΏΣΧ ΒΡΓΏΕΏ ΣΟΝ ΟΠΏΠ ΒΓΕΝΒ ΏΠΟ ΣΟΤ ΦΟΕΣΔΣΒ: 

 

 

 

Βάζσ Καξβνύλε, 

4
ν
 έηνο ζην Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην  

 

 

Γηάλλεο ηακαληάο, 

Πηπρηνύρνο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, 

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

 

Νίθνο Σόγθαο, 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 
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Δηζαγσγηθέο Πιεξνθνξίεο 

 Ο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Ώγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΏΠ) 

είλαη κηα αλψλπκε εηαηξεία κε έδξα ζηελ Βιιάδα, ε νπνία δηνηθεί, 

δηαρεηξίδεηαη, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί αξηζκεηηθά παηρλίδηα 

ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, θαζψο θαη αζιεηηθά θαη άιια ζηνηρήκαηα.  

 Δ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1958 απνηειψληαο ηελ εζληθή ινηαξία ηεο 

ρψξαο. 

 Βηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ ην 2001.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηαηξείαο πξνζθέξνληαη κέζσ 

δηαδηθηπαθνχ θαη ρεξζαίνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ κε πάλσ απφ 8.000 

ζεκεία πψιεζεο ζε Βιιάδα θαη Κχπξν. 

 Σελ αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά ηίηισλ (IPO) αθνινχζεζαλ ηξεηο 

αθφκα θαηά ηα έηε 2002, 2003 θαη 2005, φηαλ ην Βιιεληθφ 

Αεκφζην κείσζε ζηαδηαθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Βηαηξείαο. 

 Ώπφ ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2013 ε εηαηξεία, κέζσ δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ, ηδησηηθνπνηήζεθε πιήξσο, γεγνλφο πνπ έδσζε ηελ 

απαξαίηεηε ψζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. 
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Πνξεία Μεηνρήο 

 

 

 

 

 

Γηάζηεκα ελόο εμακήλνπ 
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Γηάζηεκα ελόο ρξόλνπ 

 

 

 

 

 

 

Από ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην 
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Γεληθά  πκπεξάζκαηα – Σερληθή Πξνζέγγηζε 

ζνλ αθνξά ηα καθξνπξφζεζκα δηαζηήκαηα 6 θαη 12 κελψλ 

παξαηεξείηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα ζεκεηψλεη γεληθά απμεηηθή πνξεία 

αγγίδνληαο ηελ ηηκή ησλ 11 επξψ ζαλ ηζηνξηθφ πςειφ εηεζίσο. 

Παξαηεξείηαη απμεκέλνο φγθνο ζπλαιιαγψλ ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ 

Αεθέκβξην ηνπ 2017 θαζψο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2018. 

 

Μνλνπσιηαθή Θέζε 

 Ώμηνζεκείσην ζεκείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΟΠΏΠ είλαη ην 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ άιιεο ειιεληθέο εηαηξίεο κε ην ζεκαληηθφ 

εκπνξηθφ δίθηπν πσιήζεψλ ηνπ, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν 

ζηελ Βιιάδα αξηζκψληαο πάλσ απφ 4.700 ζεκεία πψιεζεο. 

 

 Παξάιιεια φκσο κε ηελ παξνπζία ηνπ κέζσ ηνπ εκπνξηθνχ 

δηθηχνπ ν ΟΠΏΠ απνιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή άδεηα ηεο 

λφκηκεο δηνξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ 

Βιιάδα εθηφο δηαδηθηχνπ, βάδνληαο ηνλ ζε ζέζε κνλνπσιίνπ. 

Καζψο φκσο νη άδεηεο απηέο ιήγνπλ ην 2020, ν ΟΠΏΠ επηζπκεί 

ηελ παξάηαζε ηνπο ζηελ ηηκή ησλ 375εθ.€ θαη 5% εηήζην πνζνζηφ 

επί ησλ αθαζάξηζησλ ληθψλ εψο ην 2030 ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ 

κνλνπσιηαθή ηνπ παξνπζία ζηνλ θιάδν θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

κέγηζηε αμία γηα ηνπο επελδπηέο ηνπ. Οκνίσο, ν ΟΠΏΠ θαηέρεη 

ηελ κνλαδηθή άδεηα γηα ιεηηνπξγία VLTs (videolotteryterminal) 

απφ ηελ ειιεληθή δεκνθξαηία γηα 35.000 κεραλήκαηα ζηελ ηηκή 

560εθ.€, ε πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Μάην ηνπ 2018. 

 

 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο θαη Σσξηλή Μνλνπσιηαθή Θέζε 

ζνλ αθνξά ηελ άδεηα πνπ θαηέρεη γηα ηελ „Βιιεληθά Λαρεία Ώ.Β.‟ γηα 

ηελ παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη πξνψζεζε ησλ ΚΡΏΣ θαη ηνπ Βζληθνχ 

θαη Λατθνχ Λαρείνπ απηή είλαη 12 εηνχο ζχκβαζεο, θαη ν ΟΠΏΠ 
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θαηαβάιεη εηήζηα ην 30% ηνπ grossgamingrevenue κε ειάρηζην ηα 50εθ. 

€. Οη θηλήζεηο βέβαηα απηέο θέξλνπλ ηνλ ΟΠΏΠ ζηελ ζέζε ηνπ 

κνλνπσιίνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, εμαιείθσληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

αθήλνληάο ηνπ ζπνπδαία πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο. Ο κφλνο θιάδνο πνπ ν 

ΟΠΏΠ αληηκεησπίδεη αληαγσληζκφ είλαη ην online ζηνίρεκα, κία αγνξά 

πνπ ηείλεη λα απμάλεηαη θαη ν ΟΠΏΠ έρεη ζέζεη ηηο βάζεηο ψζηε λα 

εμειηρζεί κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

 

Θέκαηα Γεληθήο πλέιεπζεο 

Θέκα 1ν: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ απιψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο φγδνεο (18εο) εηαηξηθήο 

ρξήζεο (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Αεθεκβξίνπ 2017) ηεο 

Βηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 

Θέκα 2ν: Έγθξηζε δηαλνκήο (δηάζεζεο) θεξδώλ ηεο δέθαηεο φγδνεο 

(18εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε 

Αεθεκβξίνπ 2017). 

 

 

Θέκα 3ν: Έγθξηζε δηαλνκήο κέξνπο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο Βηαηξείαο ζε Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε άιια Αλώηεξα Γηνηθεηηθά 

ηειέρε ηεο Δηαηξείαο. 

Θέκα 4ν : Απαιιαγή ησλ Mειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο δέθαηεο φγδνεο 

(18εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε 

Αεθεκβξίνπ 2017) θαη έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ θαη 

ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο. 
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Θέκα 5ν: Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ Mειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε δέθαηε φγδνε (18ε) εηαηξηθή 

ρξήζε (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2017 έσο 31ε Αεθεκβξίνπ 2017) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

Θέκα 6ν: Πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Βηαηξείαο γηα ηελ 

ηξέρνπζα δέθαηε έλαηε (19ε) εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 

2018 έσο 31ε Αεθεκβξίνπ 2018) ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

Θέκα 7ν: Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Βηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε έλαηε (19ε) 

εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε Εαλνπαξίνπ 2018 έσο 31ε Αεθεκβξίνπ 

2018) θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο έθζεζεο. 

Θέκα 8ν: Παξνρή άδεηαο ζηα Μέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ζηα ζηειέρε ησλ Γεληθψλ Αηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο 

Βηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23, παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

φπσο ηζρχεη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζπγαηξηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ ηνπ 

Οκίινπ. 

 

Θέκα 9ν: Παξνρή εηδηθήο άδεηαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

Θέκα 10ν: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Θέκα 11ν: Δθινγή λέαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πξόζθαηεο Δμειίμεηο 

 Βγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ απφ 4.700 VLTs κέζα ζην δ‟ ηξίκελν, 

θηάλνληαο ζπλνιηθά ηα 10.007 ζην ηέινο ηνπ 2017. Παξάιιεια, 

έρεη μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ ζπζθεπψλ απηφκαηνπ 

ζηνηρεκαηηζκνχ (SSBTs) ζηα πξαθηνξεία θαη αλακέλεηαη ν 
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αξηζκφο ηνπο λα θηάζεη ηηο 4.000 πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Παγθνζκίνπ Κππέιινπ ηνπ 2018. 

 

 

 Ο ΟΠΏΠ ζα πινπνηήζεη επελδχζεηο 50 εθαη. επξψ εληφο ηνπ 2018, 

κε έκθαζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ 

πξαθηνξείσλ, ηα VLTs, ηα ηεξκαηηθάαπηνεμππεξεηνχκελνπ 

ζηνηρεκαηηζκνχ (SSBTs) θαη ηα εηθνληθά παηρλίδηα (virtualgames). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 26,9 εθαη. επξψ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη εμνπιηζκφ πξαθηνξείσλ, 14,6 εθαη. επξψ ζε VLTs θαη 8 εθαη. 

επξψ ζε ηεξκαηηθά ζηνηρεκαηηζκνχ ηχπνπ self-service 

«SSBTs&Virtualgames. Σν 2019 αλακέλεηαη λα επελδχζεη άιια 20 

εθαη. ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

 

 Τπφινηπν κηθηφ κέξηζκα αλά κεηνρή €0,30, πνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ήδε πξαγκαηνπνηεζείζα δηαλνκή πξνκεξίζκαηνο χςνπο 

€0,10 νδεγεί ζε ζπλνιηθφ κηθηφ κέξηζκα αλά κεηνρή χςνπο €0,40, 

πέξαλ ηνπ έθηαθηνπ κεξίζκαηνο €0,70 αλά κεηνρή πνπ δφζεθε 

εληφο ηνπ δ‟ ηξηκήλνπ 2017. 

 

 ηνλ λέν ζρεδηαζκφ ηεο ΟΠΏΠ ΏΒ, ηα πξαθηνξεία κεηαηξέπνληαη 

ζε πξννξηζκνχο ςπραγσγίαο, κεγαιχηεξσλ ρψξσλ, πεξηζζφηεξσλ 

παηρληδηψλ θαη κε δπλαηφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφι (κέρξη 15 

αιθννιηθψλ βαζκψλ), ζηνηρεία πνπ ε εηαηξεία ζεσξεί φηη ζα 

απμήζνπλ ηνλ ζπλνιηθφ ηεο ηδίξν. 

 

 

Πξόζθαηεο Δμειίμεηο – Κέξδε 

 Καζαξά έζνδα πξν εηζθνξψλ (GGR) απμεκέλα θαηά 4,1% ζηα 

€1.455,5εθ. (FY 2016: €1.397,6εθ). Σν GGR δ‟ ηξηκήλνπ 2017 

απμήζεθε θαηά 2,5% ζηα €409,7εθ (Q4 2016: €399,6εθ), απφξξνηα 

ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ παηρληδηψλ αζιεηηθνχ 

ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηελ απμαλφκελεο ζπλεηζθνξάο ησλ VLTs.  

 

 Κέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ρξήζεο 

2017 ζηα €306,5εθ (FY 2016: €307,5εθ) θαη EBITDA δ‟ ηξηκήλνπ 

2017 ζηα €82,9εθ (Q4 2016: €83,7εθ). Σα πξνζαξκνζκέλα γηα 
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έθηαθηα κε επαλαιακβαλφκελα έμνδα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο EBITDA δ‟ 

ηξηκήλνπ 2017 αλήιζαλ ζε €90,0εθ, απμεκέλα θαηά 7,5% ζε 

εηήζηα βάζε. 

 

 

 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 2017 ζηα €126,2εθ (FY 2016: €170,2εθ) 

κεησκέλα θαηά 25,9% ζε ζρέζε κε πέξπζη & θαζαξά θέξδε δ‟ 

ηξηκήλνπ 2017 ζηα €17,2εθ ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 68,8% ζε 

εηήζηα βάζε. Σα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε δ‟ ηξηκήλνπ 2017 

αλήιζαλ ζε €40,0εθ. Εζρπξή ηακεηαθή ζέζε, κε ηνλ θαζαξφ 

δαλεηζκφ λα αλέξρεηαη ζε €436,2εθ.   

 

 

Πξόζθαηεο Δμειίμεηο - Νέεο online πιαηθόξκεο 

 ην επίθεληξν βξίζθεηαη επίζεο ε αλάπηπμε κηαο λέαο 

onlineζηνηρεκαηηθήο πιαηθφξκαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Betgenius, πνπ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηνλ ΟΠΏΠ, 

ζχκθσλα κε ηε δηνίθεζή ηνπ. ΐάζεη ηεο ζπκθσλίαο, φπσο έρεη 

αλαθνηλσζεί, ν ΟΠΏΠ ζα ιάβεη αθφκε πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλεο απνδφζεηο γηα πεξίπνπ 130.000 αζιεηηθά 

γεγνλφηα εηεζίσο. Δ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο 

πιαηθφξκαο πξνβιέπεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο δηκήλνπ. 

 

 

 Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο 

λέαο πιαηθφξκαο live ζηνηρεκαηηζκνχ ηεο Playtech BGT Sports 

ζην δίθηπν ησλ πξαθηνξείσλ ΟΠΏΠ. Δ λέα πιαηθφξκα ζα παξέρεη 

δηεπξπκέλε ζεηξά επηινγψλ θαη εληαία παηθηηθή εκπεηξία, 

αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο ηνπ παίθηε (πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε – pre-game, θαηά ηε δηάξθεηα- live, κέζσ πξάθηνξα θαη 

κέζσ SSBTs). 
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Πξόζθαηεο Δμειίμεηο – Βξαβεία 

 

Οη πέληε «ρξπζέο» θαη δύν «αζεκέληεο» δηαθξίζεηο ηνπ ΟΠΑΠ ζηα 

θεηηλά SalesExcellence Awards 2018 πεξηιακβάλνπλ ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκκεηνρέο: 

 

«Ώχμεζε Πσιήζεσλ» – Νέν Αίθηπν Καηαζηεκάησλ PLAY ΟΠΏΠ 

«Βθπαίδεπζε & Ώλάπηπμε Πσιεηψλ» – Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο ΟΠΏΠ 

(360) 

«Καηλνηφκεο Σερλνινγίεο Ώπηνκαηνπνίεζεο & Ώλαβάζκηζεο ησλ 

Πσιήζεσλ» – ΟΠΏΠ SalesAutomation 

«Τπεξεζίεο Οξγάλσζεο & Ώλάπηπμεο Πσιήζεσλ / Σκήκαηνο» – 

Βηζαγσγή ελφο Oιηζηηθνχ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Ώπφδνζεο ζην 

Αίθηπν Πξαθηφξσλ ηνπ ΟΠΏΠ 

«Σκήκα Πσιήζεσλ ηεο Υξνληάο – Τπεξεζίεο» – Οκάδα Πσιήζεσλ 

PLAY  

 

«Αζεκέληα» βξαβεία έιαβε ε εηαηξεία ζηηο θαηεγνξίεο: 

 

«Πσιήζεηο ThirdParty» – Νέν κνληέιν πιαλφδησλ πσιεηψλ 

(SalesPromoters) 

«πλεξγαζηαθέο Πξαθηηθέο – Cross FunctionalTeam Co-operation» – 

Αηαηκεκαηηθή πλεξγαζία ζην Έξγν Ώλάπηπμεο ηνπ Αηθηχνπ Play 
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Σα βξαβεία απηά απνηεινύλ κηα αθόκα έκπξαθηε επηβεβαίσζε ηνπ 

ζεκαληηθνύ έξγνπ θαη ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο πνπ έρεη 

πινπνηεζεί ζην δίθηπν ιηαληθήο θαη ηδίσο ζηα λέα θαηαζηήκαηα 

PLAY OPAP ηεο εηαηξείαο. 

Σα SalesExcellence Awards 2018 δηνξγάλσζε γηα 6ε ζπλερή ρξνληά ην 

Ελζηηηνχην Πσιήζεσλ Βιιάδνο (ΕΠΒ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Boussias Communications. Δ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ έγηλε 

απφ θξηηηθή επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ θαη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ. 

 

Πξόζθαηεο Δμειίμεηο – Πξαθηνξεία 

 Νέεο ζπκβάζεηο γηα ηνπο πξαθηφξνπο ηνπ ΟΠΏΠ  επηβεβιεκέλεο 

απφ ηελ Β.Β.Β.Π (Βπηηξνπή Βπνπηείαο θαη Βιέγρνπ Παηγλίσλ) , 

πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Βλέξγεηεο πξαθηνξείσλ : Πεξίπνπ 700 πξαθηνξεία αλά ηελ Βιιάδα 

δελ ζπκθψλεζαλ, κε θάπνηα απφ απηά λα θαηαθεχγνπλ ζε έλδηθα 

κέζα ζε ζρέζε κε ηελ κε ηξνπνπνίεζε ηεο παιαηάο ζχκβαζεο. ε 

16 πεξηπηψζεηο έρεη δηθαησζεί ε πιεπξά ηνπ ΟΠΏΠ. 

 Ώπεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πξαθηφξσλ ΟΠΏΠ / Βμψδηθν ζηνλ 

ΟΠΏΠ.  

 Ώλαδήηεζε λέσλ ζπλεξγαηψλ απφ ηελ ΟΠΏΠ ΏΒ  γηα ζπκκεηνρή 

ζην λέν πξφγξακκα αλάπηπμεο, ζε πεξηνρέο πξαθηνξείσλ πνπ 

δηέθνςε ζπλεξγαζία. 
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ΟΠΑΠ θαη ΗΝΣRΑLΟΣ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΣΟΜΔΑ ΑΡΗΘΜΟΛΑΥΔΗΧΝ 

 Βίλαη ζπλεπήο κε ην ξακα 2020 ηνπ ΟΠΏΠ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ 

ςεθηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ  

 Πξνκήζεηα ησλ πην ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

ινηαξίαο θαη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο βειηηψζεηο 

 Αηάξθεηα ζπκβνιαίνπ : 3-εηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο άιισλ 2 

εηψλ 

 

 

Αλαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

 ε ΐ+ απφ ΐ αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΟΠΏΠ ε Standard 

and Poor‟s, κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο λα δειψλεη φηη ην ζηαζεξφ 

outlook απνηππψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ φηη ν ΟΠΏΠ ζα πεηχρεη 

πγηείο ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο θαη ζα 

δηαηεξήζεη ηελ πξνζαξκνζκέλε κφριεπζή ηνπ ζην 1,5x-2x. 

 

 πσο επηζεκαίλεη ν νίθνο αμηνιφγεζεο, ε κείσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αβεβαηνηήησλ θαη ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ, 

πξνζθέξνπλ έλα πην επράξηζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ 

ΟΠΏΠ. 

 

 "πλερίδνπκε λα αμηνινγνχκε ην πηζησηηθφ πξνθίι ηνπ ΟΠΏΠ ζην 

ΐ+, πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ην πνιχ πςειφ countryrisk ζηελ Βιιάδα, 

απφ φπνπ ε εηαηξεία απνθνκίδεη πεξίπνπ ην 95% ησλ εζφδσλ. Δ 

εθηίκεζή καο είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΠΏΠ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην ηζρπξφ ηνπ brand, ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα δηαλνκήο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ην ηζηνξηθφ ηεο 

εηαηξείαο ζε πςειά πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο", αλαθέξεη ε Standard 

&Poor‟s. 

 

 

 

 

 Σν "ζηαζεξφ" outlook ππνδειψλεη φηη ν ΟΠΏΠ ζα ζπλερίζεη λα 

επηδεηθλχεη θαιέο ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο ζηνπο επφκελνπο 12 
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κήλεο, θπξίσο ιφγσ ηεο πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο ησλ ηεξκαηηθψλ 

video-lottery. 

 

Οκόινγν ΟΠΑΠ 

 Ο ΟΠΏΠ δήηεζε 200 εθαη. επξψ θαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

νκνινγηψλ λα έρεη νξηζηεί ζην 70% (ζεζκηθνί) - 30% (ηδηψηεο), ε 

ζπλνιηθή δήηεζε απφ επελδπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δεκφζηα 

πξνζθνξά έθζαζε ηα 421 εθαη. επξψ, κηα εληππσζηαθή 

ππεξθάιπςε θαηά 2,1 θνξέο. 

 

 Ο ΟΠΏΠ κπφξεζε λα ζπγθεληξψζεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ, 200 

εθαη. επξψ, κε επηηφθην 3,5%. εκεησηένλ φηη ην κέζν θφζηνο 

(επηηφθην) ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ ΟΠΏΠ Ώ.Β. ζην ηέινο 

ηνπ πεξαζκέλνπ επηεκβξίνπ είρε δηακνξθσζεί ζε 4,86%. 

 

 

 1ε Πεξίνδνο Βθηνθηζκνχ (21ε επηεκβξίνπ 2017 ): Σν κηθηφ πνζφ 

ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.577.777,78 

επξψ, ήηνη πνζφ 17,888889 επξψ αλά νκνινγία, ην νπνίν έρεη 

ππνινγηζζεί κε επηηφθην 3,50% εηεζίσο (πξν θφξσλ), θαη 

αληηζηνηρεί ζε 200.000 νκνινγίεο πνπ ηεινχλ ζήκεξα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Ώζελψλ. 

 

 2ε Πεξίνδνο Βθηνθηζκνχ (Σεηάξηε 21ε Μαξηίνπ 2018): Σν κηθηφ 

πνζφ ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

3.519.444,82 επξψ, ήηνη πνζφ 17,597222 επξψ αλά νκνινγία, ην 

νπνίν έρεη ππνινγηζζεί κε επηηφθην 3,50% εηεζίσο (πξν θφξσλ), 

θαη αληηζηνηρεί ζε 200.000 νκνινγίεο πνπ ηεινχλ ζήκεξα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Ώζελψλ. 
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Πξνέιεπζε Δζόδσλ ΟΠΑΠ 

 

 

Μεξίζκαηα 
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Γεληθά ρόιηα – Φνξνινγία ΟΠΑΠ 

 

 ε ζρέζε κε ην 2016 νη θφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο έρνπλ 

κεησζεί ζην πνζφ ησλ 25.665 ρηι. επξψ, έλαληη 107.801 , ζε 

επίπεδν εηαηξίαο. Παξφκνηα αλαινγηθή κείσζε θαη ζε επίπεδν 

νκίινπ. 

 

 ζν αθνξά ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ρξήζεο ζε επίπεδν εηαηξίαο 

αλέξρεηαη πξνζεγγηζηηθά ζηα 55.000 ρηι. € ελψ ζε επίπεδν νκίινπ 

ζηα 61.000 ρηι. €. 

 

 ε ζρέζε κε ηελ Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, βιέπνπκε φηη νη 

πιεξσκέο κεξηζκάησλ θαζψο θαη ηα θφζηε ησλ επελδχζεσλ 

αληηζηαζκίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα (ιφγσ 

ρακειφηεξσλ πιεξσκψλ θνξνινγίαο) , θαη ελ ηέιεη ππάξρεη κία 

κηθξή κείσζε ζηα κεηξεηά. 
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εκαληηθά ηνηρεία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

• Δ ιεηηνπξγία ηεο  Torrawallet απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

πιεξσκψλ 

• Μέξνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαλέκεηαη ζε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Α θαη αλψηεξα ζηειέρε (4,4 εθαη. €) ζε φηη αθνξά ζρέδην 

επηβξάβεπζεο (Υάξε Ebitda  60% , GGR 20%, GR 20%) 

• Mεξίζκαηα: 0,3 ιεπηά αλά κεηνρή, θαζψο θαη 0,1 ιεπηά αλά 

κεηνρή σο πξνκέξηζκα (πξνεξρφκελα απφ κεγάιν κέξνο 

Βιιεληθψλ Σακεηαθψλ Ρνψλ) 

 

 

• Όπαξμε 11.000 VLTs ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε 

ζηφρν ηα 20.000 έσο ην ηέινο ηνπ 2018. 

• Αελ απνθαιχθζεθε θάπνηνο άκεζνο ζηφρνο γηα ηηο 1.00.000 

ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ν ΟΠΏΠ. 

• Παξάηαζε απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ Βιιεληθψλ 

ιαρείσλ κπιαθηδαθ έσο ην 2019. 
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ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 
 

 

 

 
Θενθάλεο Ναθάθεο, ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ζην University of PiraEus , ΠΑ.ΠΔΗ 

 

Υαξά Απνζηόινπ, University of Piraeus-Department of Banking and 

Financial management 

 

Πνιύκληα Σξηπνηζέξε, ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ζην ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ - 

University of Piraeus 

 
 

 

 

 

Ο «ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΛΕΜΒΝΟ ΠΒΕΡΏΕΧ Ώ.Β.» (εθ‟ εμήο “ΟΛΠ”, ή ε 

“Βηαηξεία”) ηδξχζεθε ην 1930 σο Ν.Π.Α.Α. δπλάκεη ηνπ Ν.4748/1930, ν 

νπνίνο αλακνξθψζεθε κε ηνλ Ώ.Ν. 1559/1950 πνπ θπξψζεθε ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ Ν.1630/1951 θαη κεηαηξάπεθε ζε Ώλψλπκε Βηαηξεία κε 

ηνλ Ν.2688/1999. Δ Βηαηξεία εδξεχεη ζην Αήκν Πεηξαηά ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ώηηηθήο, Ώθηή Μηανχιε 10. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο Βηαηξείαο κε βάζε ην 

ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε άζθεζε 

ησλ επρεξεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο 

Βηαηξίαο θαη ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2002 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηψο, φπσο απηή 

ηξνπνπνηείηαη θαηά θαηξνχο, ηεξνπκέλεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Οη 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ, ν ρεηξηζκφο ησλ θνξηίσλ θαη νη ππεξεζίεο 

θνξηνεθθφξησζεο θαζψο θαη ε απνζήθεπζε αγαζψλ θαη ε δηαθίλεζε 

απηνθηλήησλ. Βπηπξφζζεηα, ε Βηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε 

https://www.facebook.com/pages/University-of-Piraeus-Department-of-Banking-and-Financial-management/746857252170435?eid=ARCxuwT7gBLeWe3RL2Z3yJ3u_S3QXGmhfbLR1YBC-oYYORQnB4TOZDN-jpRxyebEro3Bh3jQTqgRFIM_&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100003306974239&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/University-of-Piraeus-Department-of-Banking-and-Financial-management/746857252170435?eid=ARCxuwT7gBLeWe3RL2Z3yJ3u_S3QXGmhfbLR1YBC-oYYORQnB4TOZDN-jpRxyebEro3Bh3jQTqgRFIM_&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100003306974239&fref=tag
https://www.facebook.com/unipi.gr/?eid=ARCLRJvCRk19PD4oFlm9wBmTee4KNMIrGrqCqSChUwdlIqikzDdx-wi8dvXbaHsNt5D5APEu9VztLkvU&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100012201558058&fref=tag
https://www.facebook.com/unipi.gr/?eid=ARCLRJvCRk19PD4oFlm9wBmTee4KNMIrGrqCqSChUwdlIqikzDdx-wi8dvXbaHsNt5D5APEu9VztLkvU&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100012201558058&fref=tag
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ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηψο, γηα ηελ παξνρή ιηκεληθψλ 

εμππεξεηήζεσλ (παξνρή λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο θηι), γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο (αθηνπινΎαο 

θαη θξνπαδηεξφπινησλ) θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ ζε ηξίηνπο έλαληη 

αληαιιάγκαηνο. 

 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΛΠ Χ ΔΗΖΓΜΔΝΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ Υ.Α. 

 

Αεκφζηα εγγξαθή : 23/7/2003 έσο 25/7/2003 

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο : 8 Ώπγνχζηνπ 2003 

πλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ : 25.000.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

Σηκή εηζαγσγήο κεηνρήο : 8,80 επξψ 

  

πλνιηθά δηαηέζεθαλ 6.375.000 κεηνρέο ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ σο 

εμήο: 

  

3.047.440 κεηνρέο δηαηέζεθαλ ζηνπο θνκηζηέο επξνπξνκεηφρσλ θαη 

πξνκεηφρσλ ζηελ ηηκή ησλ 8,36 επξψ 

303.000 κεηνρέο δηαηέζεθαλ κε Εδησηηθή Σνπνζέηεζε ζηελ ηηκή ησλ 7,04 

επξψ 

3.024.560 κεηνρέο δηαηέζεθαλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζηελ ηηκή ησλ 8,80 

επξψ. 

Σν θαζαξφ πξντφλ απφ ηελ πψιεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ αλήιζε ζε 

54.225.846,40 επξψ ην νπνίν εηζπξάρζεθε απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην. 

  

Ο Πσιεηήο Μέηνρνο (Βιιεληθφ Αεκφζην) ζηηο 4/3/2004, ζε εθαξκνγή 

ηνπ θηλήηξνπ δηαθξάηεζεο, δηέλεηκε 90.560 δσξεάλ κεηνρέο ζε 14.281 

ηδηψηεο επελδπηέο πνπ απέθηεζαλ κεηνρέο θαηά ηε δεκφζηα εγγξαθή θαη 

ηηο δηαθξάηεζαλ γηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ (έσο 6-2-2004). 

Όζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ πψιεζε ηνπ 67% 

ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ απφ ην Σακείν Ώμηνπνίεζεο Εδησηηθήο Πεξηνπζίαο 

ηνπ Αεκνζίνπ (ΣΏΕΠΒΑ), ην πξψην ζηάδην κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ 

νινθιεξψζεθε ζηηο 10/8/2016 κε ηελ πιεξσκή πνζνχ € 280,5 εθαη. απφ 

ηελ Cosco (HongKong) GroupLimited ζην ΣΏΕΠΒΑ γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ.   
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                                  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

Ο παξψλ Κψδηθαο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο ζπληάρζεθε απφ ηελ 

Βηαηξεία «Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Ώ.Β.» θαη απνζθνπεί ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ πξαθηηθψλ βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδεη ε Βηαηξεία, ηφζν απηνβνχισο φζν θαη θαη‟ επηηαγή ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο (ελδεηθηηθά, λ. 2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 

3884/2010, λ. 4403/2016). Καηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιήθζεθε ππφςε ν 

Κψδηθαο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο γηα ηηο Βηζεγκέλεο Βηαηξείεο πνπ 

θπθινθφξεζε ην Βιιεληθφ πκβνχιην Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο (ΒΒΑ) 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, θαζψο θαη νη Ώξρέο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ηνπ Ο.Ο..Ώ, φπσο δεκνζηεχηεθαλ ην 2004. 

 

I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ΕΕ. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

III. Ρφινο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

V. Ώλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

VI. Λεηηνπξγία ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

VIII. Βπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ 

IX. Βπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο 

X. Δ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
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                              RISK MANAGEMENT 

 

 

Δ Βηαηξεία δηαζέηεη Τπεξεζία Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ πνπ ηειεί ππφ ηελ 

εγεζία ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ θαη αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Αηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Ο επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ θαη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Ν.3016/2002, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ. ην πιαίζην άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζπλεξγάδνληαη θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ 

Αηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Βηαηξείαο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπο 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηφ δεηεζεί ή φηαλ 

πθίζηαηαη ζέκα ιήςεο απφθαζεο απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα άπηεηαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

 
 

 

 

 

                          ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ  

 

 

Tν αζηαζέο θαη γεκάην πξνθιήζεηο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

θαινχληαη λα δξάζνπλ νη επηρεηξήζεηο  απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ Β.Κ.Β. Τπ' απηέο ηηο ζπλζήθεο, απνθηά κεγαιχηεξε 

αμία ην γεγνλφο φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο Β.Κ.Β. θαη θαίλεηαη φηη ηελ θαηαηάζζνπλ αξθεηά ςειά 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Ο.Λ.Π., έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζην  θνηλσληθφ ζχλνιν ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ:     

 

 ηελ αλάδεημε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηνπ P.E.R.S.  

 ηε κέξηκλα γηα αλαθχθισζε απνβιήησλ 

 ηελ ζπκκεηνρή ζε δηεξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  

 ηελ παξαηήξεζε ηνπ αθνπζηηθνχ θαη αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

Τ.ΠΒ.Κ.Ώ. 

 ηε δηεξεχλεζε ηξφπσλ πινπνίεζεο έξγσλ αλαθπθιψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο 

 ηηο πξάζηλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε πξάζηλε ηαξάηζα πάλσ 

ζηε .Β. 

 Π., θαη 

 ηελ αεηθφξν αλάπηπμε  
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 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (2008-2012) 

 

 

 

      
 

                                                %               2008                      %           2009          

ΓΗΑΦΟΡΑ(2009-2008)      
 
ΠΑΓΗΑ                                    75        225.016.730,61          76,5     287.350.030,66        

+62.333.300,05 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ            22          66.705.466,23          18,9       71.074.121,25          

+4.368.655,02 
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ     3            8.163.637,07            4,5       17.083.470,55          

+8.919.833,48 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ             299.885.833,91                      375.507.622,46 

       +75.621.788,55 
   
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                   59,1    177.265.102,70           37,8    141.957.825,45         -

35.307.277,25 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ  26,6      79.888.160,42           44,7    167.987.262,54         

+88.099.102,12 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.   14,3      42.732.570.77           17,4       65.562.534,47         

+22.829.963,70    
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                     299.885.833,91                      375.507.622,46 

        +75.621.788,55 
                                                                            
                                                                          
                                                                               
                                               %                2010          ΓΗΑΦΟΡΑ(2010-2009) 

      ΓΗΑΦΟΡΑ(2010-2008) 
        
ΠΑΓΗΑ                                  79,9    313.852.007,86            +26.501.977,20 

                 +88.835.277,25 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ         15,4      60.054.259,56            -11.019.861,69                    - 

 6.651.206,67  
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ   4,7      18.834.609,22            + 1.751.138,67                   

+10.670.972,15  
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ                  392.740.876,64            +17.233.254,18 

                 +92.855.042,73 
 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                    37,9    149.084.203,88           + 7.126.378,43             -  

28.180.898,82 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.  56,4     221.791.987,91          +53.804.725,37          

+141.903.827,49  
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.     5,7       21.864.684,85           -43.697.849,62           - 

 20.867.885,92 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                   392.740.876,64           +17.233.254,18          + 

92.85                                       %              2011                  ΓΗΑΦΟΡΑ(2011-2010) 

      ΓΗΑΦΟΡΑ(2011-2009) 
 
ΠΑΓΗΑ                                78,8             307.407.511,71   -6.444.496,15 

            +20.057.481,05   

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ       17,3              67.546.660,12        + 7.492.400,56      -  

3.527.461,13 

ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ  3,9       15.078.480,63              - 3.756.128.59                 -  

2.004.989,92 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ                  390.032.651,92              - 2.708.224,72 

                +14.525.029,46 
 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                    39,7    155.046.212,42              + 5.962.008,54                

+13.088.386,97 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.    53,4     208.594.785,08             -13.197.202,83 

               +40.607.522,54 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.      6,9       26.391.654,42             + 4.526.969,57                 -

39.170.880,05 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                      390.032.651,92             - 2.708.224,72 

                +14.525.029,46 
 

 

                                         ΓΗΑΦΟΡΑ (2011-2008)            %              2012 
 
ΠΑΓΗΑ                                               + 82.390.781,10             78,4             302.626.642,38    
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                         +      841.193,89             18                69.427.497,83 
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                   +   6.914.843,56             3,6             13.552.545,32 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ                 + 90.146.818,01                           385.606.685,53   
 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                               -  22.218.890,28                          161.599.131,58 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.               + 128.70.624,66                           204.643.557,09   
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.                -  16.340.916,35                             19.363.996,86 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                     + 90.146.818,01                           385.606.685,53     
 

 

 

                                                     ΓΗΑΦΟΡΑ(2012-2011)            ΓΗΑΦΟΡΑ(2012-2010) 
 
ΠΑΓΗΑ                                              -   4.780.869,33                       - 11.225.365,48      
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                        +  1.880.837,71                       +  9.373.238,27  
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                  -  1.525.935,31                        + 5.282.063,90 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ                -  4.425.966,39                         -  7.134.191,11 
 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                              +  4.707.091,76                       + 12.514,927,70  
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.               -  3.951.227,99                       -  17.148.430,82  
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.                -  7.027.658,06                        -    2.500.687,99 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                     -  4.425.966,39                        -    7.134.191,11 

                                     

                                                 ΓΗΑΦΟΡΑ(2012-2009)           ΓΗΑΦΟΡΑ(2012-2008) 
 
ΠΑΓΗΑ                                             +  15.276.611,72                   + 77.609.911,77 
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ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                       -    1.646.623,42                    +  2.722.031,60  
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ                -    3.530.925,23                     +  5.388.908,25 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ               + 10.099.063,07                    + 85.720.851,62 
 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                             +  19.641.306,13                     - 15.665.971,12 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.             +  36.656.294,55                    +124.755.396,67 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠ.               -  46.198.537,61                     -  23.368.573,91     
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ                   + 10.099.063,07                     + 85.720.851,62 
 

 

                                                            ΓΔΗΚΣΔ(2008-2012) 
 

                                                       2008     2009      2010     2011    2012     

 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ               1,56       1,08       2,43      2,56      2,85 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ                1,43       1,05       2,67      2,50      2,77 
 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ                0,97       0,50       0,37      0,48     0,49 
 

ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ           0,26       0,29       0,60     0,60     1,41 
 

Κ.Σ. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ                          13,80       8,10       5,45     4,50        _ 
 

Κ.Σ. ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ                        17,42     28,52      11,11    6,46        _ 
 

Κ.Σ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ                     168,53      3,53       11,6     30,14       _ 
 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΤΚΛΟ (ΖΜ.)            49,6       161,3      71,1     149,7                
 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ                  0,048         Ε         0,06      0,061     _    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπνζεκείσζε: γηα ην 2012 δελ κπνξώ λα βγάισ δείθηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο ή πεξηζσξίνπ θαζαξνύ θέξδνπο θαζώο άιιαμε ηξόπν εγγξαθήο ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη δελ ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο β εμακήλνπ ε ζπγθεληξσηηθόο 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

     Παξαηεξνχκε κηα θακπχιε(θπξηή)ζηνπο δείθηεο . Αειαδή ην 2009 έρνπκε 

κηα πησηηθή ηάζε ε νπνία      εμεγεί ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέπεη ηελ 

παγθφζκηα αγνξά θαη ηελ κεξηθή εμαγνξά ηνπ Ο.Λ.Π. απφ ηελ COSCO . Ώπηφ 

είλαη ινγηθφ λα δηαηαξάμεη ηελ εηαηξία αιιά κε ηα ρξφληα θαηάθεξε φρη κφλν 

λα επηζηξέςεη ζηα πξνεγνχκελα λνχκεξα ηεο αιιά θαη λα ηα μεπεξάζεη. 

ΐέβαηα άιιαμαλ νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νη ηξφπνη εγγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ  ηεο πξάγκα,ην νπνίν δείρλεη θη απηφ ηελ επηξξνή μέλσλ αηφκσλ 

.Ώλαιπηηθφηεξα απφ ην 2008 έσο ην 2012 θαη κεηά βιέπνπκε κηα κεγάιε 

ζπλερφκελε εηζξνή απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ν φπνηνο αχμεζε ηα πάγηα έσο 

θαη 77 εθαη. , ηα απνζέκαηα θαζψο θαη επελδχζεηο, αθνχ νη πσιήζεηο 

παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ζηα 100 εθαη., ην απνηέιεζκα είλαη λα απμεζεί 

ην ελεξγεηηθφ ηεο Βηαηξίαο .Βπίζεο παξαηεξνχκε φηη κεηψζεθαλ αξθεηά ηα 

δηαζέζηκα ηεο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη πξφβιεκα έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

.Σαπηφρξνλα θαηαθέξλεη λα κεηψζεη θαη λα ζπλερίδεη λα κεηψλεη απφ ην 2009 

θαη κεηά ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , δειαδή θαηαθέξλεη λα 

απνπιεξψλεη θάζε ρξφλν ηφζν ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ φζν θαη ηηο δφζεηο ησλ 

δαλείσλ ια απηά νδεγνχλ ζηηο απμήζεηο ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο αιιά θαη 

ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο .Ώπφ φια απηά θαηαιαβαίλνπκε φηη ε εηαηξία 

δαλείδεηαη ρξήκα, ην επελδχεη δηαξθψο ζε πάγηα ,ην νπνίν απμάλεη ηνλ φγθν 

ησλ θνξηίσλ , κε ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεηψλ Ε θαη ΕΕ ( βι. 

Παξαθάησ ) ,πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη αθφκα βξίζθεηαη ζην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην, ζην νπνίν πξνζπαζεί λα ηνλ απνξξνθήζεη .Ώιιά αθφκα θαη ζε απηφ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα βιέπνπκε κηα αλνδηθή πνξεία θαη έρνπκε λα 

πεξηκέλνπκε αθφκε θαιχηεξα πξάγκαηα απφ ηελ εηαηξία απηή ζηα επφκελα 

ρξφληα. 

 

    
 

ΖΜΔΗΏΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΈΣΟ 2008 

 

Μέζα ζην 2008 ππήξμαλ κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ,νη 

νπνίεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ κείσζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ θνξηίνπ θαη 

θπζηθά αξλεηηθή επίπησζε ζηνλ Κχθιν Βξγαζηψλ. Δ κεγαιχηεξε κείσζε 

ζεκεηψζεθε ζηνλ ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε κείσζε έσο θαη 

70%ζε ζρέζε κε ην 2007.Έπεηηα απφ κέηξα πνπ ιήθζεθαλ βέβαηα απφ 

ηελ Αηνίθεζε βειηηψζεθε αξθεηά ε ξνή ησλ θνξηίσλ ζηνλ ζηαζκφ απηφλ. 
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ΖΜΔΗΏΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΈΣΟ 2009 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο 

αλαθεξφκελεο ρξήζεο είλαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο (Οθηψβξηνο 2009) ηεο 

Πξνβιήηαο ΕΕ ππφ ηνλ λέν πάξνρν, δειαδή ηελ Ώ.Β.  ηαζκφο 

Βκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηψο (. Β .Π. ΏΒ). Σν γεγνλφο απηφ 

αλέηξεςε πιήξσο ηα δεδνκέλα, φρη µφλν γηα ηελ Βθκεηάιιεπζε ηνπ 

ηαζκνχ Βκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ο.Λ.Π., αιιά ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Βθηφο απηψλ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη 

 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο Βζεινχζηαο Βμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ µε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3654/08, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ παξεηάζε κέρξη 

28.02.10. Βπίζεο έρνπλ ηεζεί ζε ελέξγεηα αξθεηά επελδπηηθά πιάλα ελψ 

αξθεηά είλαη αθφκα ππφ κειέηε. 

 

 

 

 

ΖΜΔΗΏΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΈΣΟ 2010 

 

ηελ ρξήζε απηή άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ Ο.Λ.Π. θαη ε πξνβιήηα Ε 

θαη πιένλ θέξλεη λέα δεδνκέλα γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαζψο 

δνπιεχνπλ παξάιιεια δπν πξνβιήηεο θαη απηφ αλακέλεηαη λα θέξεη 

κεγάιε αχμεζε ζηα έζνδα. εκαληηθφ έξγν γηα ηε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ 

Βκπνξεπκαηηθνχ ηαζκνχ φζν θαη γηα ησλ ηαζκψλ Ώπηνθηλήησλ 

 απνηέιεζε  ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ Εθνλίνπ κε ην Θξηάζην. Σέινο 

ε παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο 

δεκεηξηαθψλ SILOS δεκηνχξγεζε κεγάιε δεκηά ζηελ Βηαηξία. 
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Οινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζµφο ηεο επέθηαζεο δηαρείξηζεο Γ2 ζην Car 

Terminal. Σν λέν ηεξκαηηθφ έρεη πιένλ έθηαζε 145.000ηµ, κήθνο 

πξνβιήηα 1.167µ. Με ηε λέα επέθηαζε ν Ο.Λ.Π. δηαζέηεη πιένλ έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα ηεξκαηηθά ηεο Μεζνγείνπ θαη έρεη ζεκαληηθά 

αλαβαζκηζκέλε ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο πινίσλ 

Οινθιεξψζεθε ε επέθηαζε θαη αλαδηαξξχζκηζε ηνπ Κεληξηθνχ 

Βπηβαηηθνχ ηαζκνχ Κξνπαδηέξαο Ώ‟ θαη μεθίλεζαλ ηα έξγα γηα ηελ 

θαηαζθεπή λένπ θξεπηδφηνηρνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε θξνπαδηεξφπινησλ 

ζηελ πεξηνρή Ώγίνπ Νηθνιάνπ. Σν πξψην κφιηο έηνο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λένπ Πξνβιήηα Ε, ππνγξάθεθε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο θαη‟ 

ειάρηζηνλ 150.000 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθφκηζεο µε ηελ MSC, 

ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή εηαηξεία ηνπ θιάδνπ παγθνζκίσο. Δ 

ζχκβαζε ζα ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή ηνλ Ενχλην ηνπ 2012, ελψ ε 

εηαηξεία απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2011 έρεη ήδε πξνζρσξήζεη. Βπηπξνζζέησο 

απνκαθξχλζεθαλ 7 επηθίλδπλα θαη επηβιαβή πινία απφ ην ιηκάλη. 
 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2012 

 

Τπνγξάθηεθε ζπκθσλεηηθφ εμψδηθεο νθεηιήο κεηαμχ ηνπ ΟΛΠ ΏΒ θαη 

ηεο εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο J&P Άβαμ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ 

ιαλζαζκέλσλ ππνινγηζκψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Πξνβιήηα Ε ζην Ν. 

Εθφλην ηα έηε 2007-2009. Δ εξγνιήπηξηα εηαηξεία J&P Άβαμ κεηά απφ 

ηνπο ειέγρνπο αλαγλψξηζε ηελ νθεηιή χςνπο 6.785.627,91 Βπξψ ζπλ ηνλ 

αλαινγνχληα ΦΠΏ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο 

Μεζνγεηαθήο Έλσζεο Ληκέλσλ – MedCruise ζηνλ Πεηξαηά απφ ηελ 

ΐαξθειψλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

Πξνρψξεζε ε δηελέξγεηα επηά αλνηρηψλ δεκφζησλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ηζάξηζκσλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 1209,21ΚWp νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ιηκέλνο Πεηξαηψο. 

 
 

ΠΖΓΔ  
 

http://www.olp.gr/el/investor-information 

Capital.gr 

Wikipedia 

 

 

 

http://www.olp.gr/el/investor-information
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Ζ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΑΜΓΑ ΔΓΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Κππξηώηε Ησάλλα-Ηθηγέλεηα, 

Μαληαβνύ Μαξία-Υξηζηίλα,  

θηαδνπνύινπ Εσή-Αηθαηεξίλε,  

Καιατηδίδε Μαξηάλλα,  

Πόηζηνπ Δπαγγειία  

Όιεο ζπνπδάδνπλ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Αηηηθήο, 3ν έηνο 
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1/1/2018 

 

  

      

ΚΑΛΑΛΣΗΛΔΘ ΜΑΡΛΑΝΝΑ 
ΚΤΠΡΛΩΣΘ ΛΩΑΝΝΑ-ΛΦΛΓΕΝΕΛΑ 
ΜΑΝΛΑΒΟΤ ΜΑΡΛΑ-ΧΡΛΣΛΝΑ 
ΚΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΗΩΘ-ΑΛΚΑΣΕΡΛΝΘ 
ΠΟΣΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΛΑ 
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ΗΣΟΡΗΑ  

Δ LAMDA Development, εηζεγκέλε ζηελ Κχξηα Ώγνξά ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2001, είλαη εηαηξεία 

ζπκκεηνρψλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, επέλδπζε θαη 

δηαρείξηζε αθηλήησλ. H εηαηξεία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηνλ θιάδν ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ θέληξσλ ζηελ 

Βιιάδα θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί κε επηηπρία ζε αλαπηχμεηο γξαθείσλ θαη 

νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο. 

ηηο αλαπηχμεηο ηεο LAMDA Development πεξηιακβάλνληαη ηξία 

εκπνξηθά θαη ςπραγσγηθά θέληξα (Σhe Mall Athens απφ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2005 θαη ηνλ Ενχλην ηνπ 2017 θαηέθηεζε ην 100%,  Golden Hall ζηελ 

Ώζήλα απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη Mediterranean Cosmos ζηε 

Θεζζαινλίθε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005) κε δηαζέζηκν πξνο ρξήζε 

ρψξν 147.000 η.κ., ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ, νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, 

θαη ε Μαξίλα Φινίζβνπ ζην Φάιεξν απφ ηνλ Μάην ηνπ 2007. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2014, ε LAMDA Development ππέγξαςε κε ην 

ΣΏΕΠΒΑ ηε ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ ηεο «Βιιεληθφλ ΏΒ». 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε κεηξνπνιηηηθή αλάπιαζε ηεο 

έθηαζεο ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ «Βιιεληθνχ», ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή επέλδπζε ζηελ Βιιάδα. 

Δ εηαηξεία απηή είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ Λάηζε θαη δηαηεξεί ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο κε δηεζλείο εηαηξίεο φπσο νη:  Värde Partners απφ ηνλ Ώπξίιην 

ηνπ 2017 κε πνζνζηφ 31,7% ηεο ΛΏΜΑΏ Malls, Blackstone Group απφ 

ηνλ Ενχιην ηνπ 2016 κε πνζνζηφ 10% ηεο ΛΏΜΑΏ Development, Dogus, 

HSBC, Fosun, Eagle Hills. 

 

 

ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1. Ώλαζηάζηνο Γηαλλίηζεο-Πξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

2. Ευάγγελοσ Χρόνησ-Αντιπρόεδροσ, μη εκτελεςτικό μέλοσ 

3. Οδυςςέασ Αθαναςίου-Διευθύνων Σύμβουλοσ, εκτελεςτικό μέλοσ 

4. Φώτιοσ Σ. Αντωνάτοσ-Μέλοσ, μη εκτελεςτικό 

5. Δημήτριοσ Αφεντούλησ-Μέλοσ, μη εκτελεςτικό 

6. Ευτύχιοσ Βαςιλάκησ-Μέλοσ ανεξάρτητο, μη εκτελεςτικό 

7. Γιώργοσ Γεράρδοσ-Μέλοσ ανεξάρτητο, μη εκτελεςτικό 

8. Ιωάννησ Καραγιάννησ-Μέλοσ, μη εκτελεςτικό 

9. Οδυςςέασ Κυριακόπουλοσ-Μέλοσ ανεξάρτητο, μη εκτελεςτικό 

10. Ευγενία Παΐζη-Μέλοσ, μη εκτελεςτικό 
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LAMDA Development - Απνηειέζκαηα Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2017 

Νέν ξεθφξ ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ην 2017. Δ ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία ησλ ηξηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, (EBITDA), θηλήζεθε 

αλνδηθά παξνπζηάδνληαο αχμεζε 19,3% ζε ζρέζε κε ην 2016 θαη αλήιζε 

ζε €51,2 εθαη. θπξίσο ιφγσ ηεο εμαγνξάο ηνπ ππφινηπνπ πνζνζηνχ 50% 

ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ The Mall Athens. Υσξίο ηελ πξαγκαηνπνηεζήζα 

εμαγνξά, ε αχμεζε ζα ήηαλ 3,2%. Tα ζπλνιηθά ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα (EBITDA) ηνπ νκίινπ πξν απνηηκήζεσλ αλήιζαλ ζε 

€41,4 εθαη. θαηαγξάθνληαο αχμεζε 22,5% ζε ζρέζε κε ην 2016.  

ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΐΏΕΚΧΝ ΒΜΠΟΡΕΚΧΝ ΑΒΕΚΣΧΝ  

Δ κέζε πιεξφηεηα ησλ εκπνξηθψλ καο θέληξσλ αγγίδεη ην 99% κε 

έληνλν λα παξακέλεη ην ελδηαθέξνλ απφ λένπο εκπφξνπο. Ο ζπλνιηθφο 

θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ παξνπζίαζε κηθξή κείσζε 1,1% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2016 ελψ ε ζπλνιηθή επηζθεςηκφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ ην 2017 παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε ζχγθξηζε κε ην 2016. Ο 

ζπλδπαζκφο ηνπ δχζθνινπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο 

απνρψξεζεο εκπφξνπ ιηαληθήο κε ζεκαληηθή έθζεζε θαηαζηεκάησλ ζηα 

εκπνξηθά καο θέληξα επεξέαζαλ κφλν παξνδηθά φπσο απνηππψλεηαη ζε 

θάπνηνπο εκπνξηθνχο δείθηεο. Οη επηζθέπηεο καο ζηαζεξά επηβεβαηψλνπλ 

ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνζθέξνπκε ζε επίπεδν 

ιηαληθήο θαηαλάισζεο θαη ςπραγσγίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε 

αγνξά ιηαληθήο. Οη ζπλεξγάηεο καο, έκπνξνη ιηαληθήο, σθεινχληαη απφ 

ηελ πςειή επηζθεςηκφηεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερή ππνζηήξημή 

καο ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο επηδεηθλχνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ην έξγν καο.  

ΔΜΏΝΣΕΚΏ ΓΒΓΟΝΟΣΏ ΒΣΟΤ 

(θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Ώπνηειεζκάησλ) 

Καηά ην α‟ ηξίκελν 2017, ηδξχζεθε ε εηαηξεία LAMDA MALLS Ώ.Β. κε 

εηζθνξά ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα εκπνξηθά 

θέληξα “Golden Hall” θαη “Mediterranean Cosmos”. Δ LAMDA 

Development ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ ρψξν ηνπ retail real estate, ππέγξαςε 

ζηηο 03/04/2017 ζηξαηεγηθή ζπκθσλία κε ηε Värde Partners γηα ηελ 

είζνδν ηεο Värde ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λεντδξπζείζαο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο θαζψο θαη γηα λέεο εμαγνξέο/επελδχζεηο απφ ηε LAMDA 

MALLS A.E. ζην θιάδν ηνπ retail real estate. Σελ 01/06/2017 ε Värde 

θαηέβαιε ην πνζφ ησλ €61,3 εθ. γηα ηελ απφθηεζε πνζνζηνχ 31,7% ηεο 
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LAMDA MALLS Ώ.Β. Δ εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ 50% ηεο 

εηαηξείαο LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) (ηδηνθηήηξηαο ηνπ “The 

Mall Athens”) απφ ηελ IRERE PROPERTY INVESTMENTS 

LUXEMBOURG. Δ ζπλαιιαγή νινθιεξψζεθε ηελ 17/07/2017 κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ €85 εθ. θαζηζηψληαο ηε LAMDA Development 

κέηνρν θαηά 100% ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ The Mall Athens. Ώπφ ην γ‟ 

ηξίκελν 2017 ε εηαηξεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) 

ελνπνηείηαη πιήξσο ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηε ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία θαη θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ (NAV) ηεο εηαηξείαο. Καηά 

ην δ‟ ηξίκελν 2017 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε αθηλήηνπ ζηε εξβία 

(Kalemegdan) αληί ηηκήκαηνο €25 εθαη. Δ πψιεζε απηή, φπσο θαη 

πξνεγνχκελεο πσιήζεηο νηθνπέδσλ ζηα ΐαιθάληα, απνηειεί πινπνίεζε 

ηεο πθηζηάκελεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

LAMDA Development επηθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ 

Βιιεληθή αγνξά, κε έκθαζε ζηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζην ηνκέα ησλ 

εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη γεληθά αθηλήησλ νξγαλσκέλνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, φπσο θαη ζην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ 

Βιιεληθνχ. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζεκεηψλεηαη θαη ε 

πψιεζε ηνπ θηηξίνπ γξαθείσλ KRONOS ην α‟ ηξίκελν 2018. Καηά ην α‟ 

ηξίκελν ηνπ 2018 εθδφζεθε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα κε ην νπνίν 

εγθξίζεθε ην ρέδην Οινθιεξσκέλεο Ώλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ 

Πφινπ Βιιεληθνχ - Ώγίνπ Κνζκά, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζεηηθήο 

γλσκνδνηήζεσο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο. Δ 

έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνεδξηθνχ Αηαηάγκαηνο, ζπλεπάγεηαη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ελφο εθ ησλ θπξηφηεξσλ ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελσλ 

πξναπαηηνχκελσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξέςεη ηε 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο «ΒΛΛΔΝΕΚΟ Ώ.Β.» θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

ΏΝΏΛΤΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ 

εκεηψλεηαη φηη απφ ην γ‟ ηξίκελν 2017 ε εηαηξεία LAMDA 

OLYMPIA VILLAGE (LOV) δελ ελνπνηείηαη πιένλ κε ηε κέζνδν ηεο 

Καζαξήο Θέζεο αιιά ελνπνηείηαη πιήξσο βάζεη ηεο αλαινγηθήο 

κεζφδνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία ησλ Βκπνξηθψλ Κέληξσλ (EBITDA): 

(πνζά ζε € εθαη.) 2017 2016 (%)κεηαβνιή 

The Mall Athens 20,4 13,2 54,5% 

Mediterranean 14,6 14,5 0,7% 
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Cosmos 

Golden Hall 16,2 15,2 6,6% 

Retail EBITDA 51,2 42,9 19,3% 

 

Σα θηίξηα γξαθείσλ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ ην 2017 θαηά €1,5 εθαη. Σν ζπλνιηθφ ελνπνηεκέλν EBITDA πξν 

απνηηκήζεσλ αλήιζε ζε €41,4 εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 

22,5%. ε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζρεκαηίζηεθαλ δεκηέο €48,3 εθαη. έλαληη 

δεκηψλ €3,2 εθαη. ην 2016, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηε δεκία απφ ηελ 

πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηε εξβία θαη ζηηο κεηαβνιέο ζηηο απνηηκήζεηο 

ησλ νηθνπέδσλ, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Δ 

αχμεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

απνηηκήζεσλ ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ζηε δηαγξαθή 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, ε νπνία ζρεηηδφηαλ κε ην 

ραξηνθπιάθην νηθνπέδσλ. Δ Καζαξή Ώμία Βλεξγεηηθνχ πξν θφξσλ (Net 

Asset Value, NAV) αλήιζε ζε €395,1εθαη. (€5,08αλά κεηνρή) απφ 

€403,7εθαη. ηελ 31/12/2016.                                                                 

πλνπηηθά ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

(πνζά ζε €εθαη.) 2017 2016 (%) κεηαβνιή 

Ώλαινγηθφ (Pro - Forma) 

EBITDA πξν απνηηκήζεσλ 
41,4 33,8 22,5% 

Γεκηέο απφ απνηίκεζε αθηλήησλ -24,5 -5,3 

 

Βπίπησζε εμαγνξάο 50% LOV -10,7 - 

Καζαξνί Σφθνη -26,1 -22,5 

Ώπνζβέζεηο -1,1 -1,2 

Φφξνη -22,7 -8,0 

Αηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο -4,6 - 

Βλνπνηεκέλα  

Ώπνηειέζκαηα 
-48,3 -3,2  

Δ κεηνρή ηεο LAMDA Development, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηελ 

αλνδηθή πνξεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, 

παξνπζηάδεη άλνδν θαηά 33% ζε ζρέζε κε ην θιείζηκν ηελ 31/12/2016, 

κε ηηκή κεηνρήο €6,40 ζηηο 27/03/2018. Ο δείθηεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ 

πξνο ηελ αμία ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (“Net Loan to Value”) 

αλήιζε ζε 42,5%, Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, κε εκεξνκελία 

αλαθνξάο 31/12/2017, ε Βηαηξεία είρε ζηε θαηνρή ηεο 1.866.007 ίδηεο 

κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,34% επί ηνπ ζπλφινπ, κε 

κεζνζηαζκηθφ θφζηνο θηήζεσο €3,87 αλά κεηνρή. 
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Μεηνρηθή ύλζεζε 

 

Δλεκέξσζε ζηηο 22/12/2017
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Ηζηνξηθό Μεηνρώλ 5 Δηώλ  

 

 
Πεγή: http://www.capital.gr

 

Μεληαίν Ηζηνξηθό Μεηνρήο 

 

 
Πεγή: http://www.capital.gr 

 

 

http://www.capital.gr/
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ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

 

Δ LAMDA Development ζαλ φκηινο δελ έρεη άκεζν αληαγσληζκφ θαζψο 

είλαη ν κφλνο φκηινο πνπ είρε αλαιάβεη ηελ νηθνδφκεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε παξαπάλσ απφ έλα εκπνξηθνχ θέληξνπ. Δ εηαηξεία είλαη 

κέινο ηνπ Οκίινπ Λάηζε θαη δηαηεξεί ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε δηεζλείο 

θαη ειιεληθέο εηαηξείεο. 

 

 The Mall Athens 

Σν The Mall Athens αλαπηχρζεθε απφ ηε LAMDA Olympia Village.Βίλαη 

ζην Μαξνχζη, έλαο κνλαδηθφο ρψξνο πνπ  ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξεο 

απφ 200 δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα αγνξέο, δηαζθέδαζε θαη θαγεηφ, 

εγθαηληάδνληαο κηα λέα επνρή ζηηο αγνξαζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

επηινγέο ησλ Ώζελαίσλ. Βπψλπκεο εκπνξηθέο αιπζίδεο, εζηηαηφξηα θαη 

θαθέ, θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη ρψξνη αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο 

γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα, βξίζθνληαη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

 

 

 Golden Hall 

Σν Golden Hall αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία LAMDA. Βίλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε εμαηξεηηθή ζέζε  επί ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο. 

Φηινμελεί 132 θαηαζηήκαηα. Βπίζεο ην θφζηνο κεηαζθεπήο ηνπ Golden 

Hall αλήιζε ζηα €80 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ, ελψ ε ζεκεξηλή εκπνξηθή 

ηνπ αμία αγγίδεη ηα €105 εθαηνκκχξηα. Σν θέληξν έρεη ζρεδφλ 100% 

πιεξφηεηα ζηε κίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ. Σε δηαρείξηζε ηνπ θέληξνπ 

έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία ECE-LAMDA Hellas. 
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 Mediterranean Cosmos 

Σν Mediterranean Cosmos αλήθεη ζηε LAMDA Development. ΐξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Ππιαίαο  είλαη ην πξψην θαη κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θαη 

ςπραγσγηθφ θέληξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηε βφξεηα Βιιάδα,  δίλνληαο  ζηνπο 

θαηνίθνπο, έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ςπραγσγηθψλ, αγνξαζηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Κέληξν πεξηιακβάλεη επξχηαην θάζκα 

εκπνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζνππεξκάξθεη, γλσζηέο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ, παηδφηνπν, ρψξνπο βξεθηθήο θξνληίδαο, γξαθείν 

πιεξνθνξηψλ, ηξάπεδεο, θαξκαθείν, θαζαξηζηήξην, θνκκσηήξην, 

εθθιεζία, πνηθίινπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη ρψξνπο αλαςπρήο γηα φιε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ππεξεζίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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 Flisvos Marina 

Δ LAMDA Flisvos Marina S.A. ηδξχζεθε ην 2002 κε ζθνπφ ηελ 

αλάπιαζε θαη αλάπηπμε ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ ψζηε λα πξνζθέξεη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο γηα ζθάθε αλαςπρήο θαη 

κεγάιεο ζαιακεγνχο απ' φινλ ηνλ θφζκν. Βμππεξεηεί  ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ησλ κεγάισλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

 

 

 

ΔΜΜΔΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 Attica 

Σν attica αλ θαη πνιπθαηάζηεκα αληαγσλίδεηαη ηζάμηα ηα εκπνξηθά 

θέληξα. ΐξίζθεηαη ζην CityLink. Βπίζεο,  βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνπο 

ζηαζκνχο κεηξφ ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο Οκφλνηαο θαη 

ηνπ Μνλαζηεξαθίνπ. Πεξηζζφηεξα απφ 1.100 άηνκα πξνζσπηθφ, πάλσ 

απφ 360 θαηαζηήκαηα θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θαηαλαισηψλ. Με πιήξε ηκήκαηα γπλαηθείαο, αλδξηθήο θαη παηδηθήο 

κφδαο,  ηκήκα θαιιπληηθψλ, cafe θαη εζηηαηφξην, ην attica βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 
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 Athens Heart 

Σν εκπνξηθφ θέληξν Athens Heart απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη 

πην ζχγρξνλα εκπνξηθά θέληξα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Βιιάδα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνδφκεκα κεγέζνπο 58.000 η.κ. ην νπνίν δηαζέηεη 

επίζεο ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο 750 ζέζεσλ. Σν εκπνξηθφ αλαπηχρζεθε 

απφ ηελ εηαηξεία Pasal Development. Αηαζέηεη 20.000 η.κ. εκπνξηθψλ 

ρψξσλ απνηειείηαη απφ 4 νξφθνπο θαη θηινμελεί 80 θαηαζηήκαηα.
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 Αvenue mall 

ΐξίζθεηαη ζην Μαξνχζη, πάλσ ζηε Λεσθφξν Κεθηζίαο, δηαζέηεη δσξεάλ 

πάξθηλγθ 2.000 ζέζεσλ θαη εχθνιε είζνδν-έμνδν γηα απηνθίλεηα θαη 

πεδνχο, θαζψο θαη εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. ην AVENUE κπνξεί λα 

βξεη θαλείο γπλαηθεία, αλδξηθή θαη παηδηθή κφδα, αμεζνπάξ, ππνδήκαηα, 

ηζάληεο θαη είδε ηαμηδηνχ, αζιεηηθά είδε, θαιιπληηθά, νπηηθά, είδε 

ζπηηηνχ, θνκκσηήξην, θαξκαθείν, επηδηφξζσζε ππνδεκάησλ, θαηαζθεπή 

θιεηδηψλ θαη πιχζηκν απηνθηλήηνπ. Καη ηέινο θαθεηέξηεο θαη εζηηαηφξηα. 

 

 

 

 Αthens metro mall 

Έλα εκπνξηθφ θέληξν ζε θαηαπιεθηηθά πξνζβάζηκν ζεκείν, 

αθξηβψο έμσ απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ κεηξνχ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ κε 

θαηαζηήκαηα θζήλα θαη αθξηβά, κε αλδξηθά θαη γπλαηθεία ξνχρα, 

αμεζνπάξ, ππνδήκαηα, δαραξνπιαζηείν, ζνχπεξ κάξθεη, 

εζηηαηφξηα θαθέ θαη κε κηα πνιχ θζελή ρξέσζε πάξθηλγθ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

Σν φξακα ηεο εηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ 

Βιιεληθνχ ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.000.000 η.κ.. Σν έξγν απνηειεί έλα 

πξφηππν κνληέιν αζηηθήο αλάπηπμεο θαζψο ζα πεξηιακβάλεη νηθηζηηθέο 

αλαπηχμεηο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρψξνπο 

νηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο – δηαζθέδαζεο, κνπζεία, θέληξα 

πνιηηηζκνχ, θέληξα πγείαο θαη επεμίαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ρψξνπο αλαςπρήο, έλα πξφηππν επηρεηξεκαηηθφ πάξθν εθπαίδεπζεο, 

έξεπλαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ηελ πιήξε 

δηακφξθσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο καξίλαο θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε 

θαη αλάδεημε νιφθιεξνπ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Η αμηνπνίεζε 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο Ώζήλαο σο ελφο εθ 

ησλ ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ παγθνζκίσο θαζψο ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα πξνζειθχζνπλ 1 εθαη. λένπο ηνπξίζηεο κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ επνρηθφηεηα θαη απμάλνληαο παξάιιεια ζεκαληηθά ηε 

κέζε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ηε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ώζήλα. Δ 

επέλδπζε ηνπ Βιιεληθνχ, χςνπο €8 δηζ., αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαηά 

2,4% ζην ΏΒΠ (*) ηεο ρψξαο ζηνλ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηεο 

αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια ζα εηζθέξεη ζπλνιηθά πάλσ απφ €14 δηζ. 

έζνδα ζε θφξνπο ζην θξάηνο ζηνλ ίδην ρξνληθφ νξίδνληα. 
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Δ εηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο ζε εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 ζν αθνξά ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξεία: 

 Σν Α.., ηα εηαηξηθά ζηειέρε θαζψο θη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο 

πξέπεη λα δηέπνληαη απφ έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο γηα λα 

πξνβάιινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ην εηαηξηθφ θαιφ, ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηεο, θαζψο θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ σο κέζν γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

 ζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Α..  

 Πξσηαξρηθά λα αλαθεξζεί φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Α.. είλαη 

ε κεγηζηνπνίεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηεο Βηαηξείαο θαη 

ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθφηεξνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν Α.. 

εθπξνζσπεί ηελ Βηαηξεία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο 

ηεο.  

 Δ εηαηξεία αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηε 

ζεηεία ησλ κειψλ, ηα θξηηήξηα εθινγήο ηνπο θαη ηπρφλ 

αλαπιεξσηέο 

 Άιιεο ελέξγεηεο φπσο ε είζνδνο ηεο εηαηξείαο ζε άιινπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο, νπνηεζδήπνηε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, εμαγνξά ζπγαηξηθψλ θαη άιιεο 

 Δ αμηνιφγεζε ηνπ γίλεηαη αλά δχν ρξφληα θαη ιακβάλνληαη 

χζηεξα ηα θαηάιιεια κέηξα απφ ηνλ Πξφεδξν 

 ζνλ αθνξά ηελ επηηξνπή ειέγρνπ: 

  ζπζηάζεθε κε βάζε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.3693/2008 θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα 

αλεμάξηεην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3016/2002
1
. 

 πλδξάκεη ζηηο ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

απηψλ, ππνζηεξίδεη ηελ εηαηξεία φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία. 

 ζνλ αθνξά ηελ επηηξνπή ακνηβψλ: 

                                                           
1
 Τουλάχιςτον ζνα μζλοσ πρζπει να ζχει γνϊςεισ πλθροφορικισ και λογιςτικισ.  
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 Πξνέξρεηαη απφ ηε ζχκπηπμε ησλ Βπηηξνπψλ Ώπνδνρψλ 

(ζχζηαζε 16.07.2004) θαη Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ & Βηαηξηθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 Ώθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο Βηαηξείαο, εηδηθφηεξα δε ηελ πνιηηηθή 

ακνηβψλ, παξνρψλ θαη θηλήηξσλ γηα ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Α.., ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Βηαηξείαο 

 Ώπνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά, θαζψο θαη απφ δχν (2) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη 

αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ Πξνέδξνπ 

o Δ εηαηξεία αθνινπζεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ φπσο έιεγρνο ησλ κέζσλ δηαθχιαμεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

Αηνίθεζε ηεο θη άιιεο παξφκνηεο ελέξγεηεο.  

o Οη ζρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο εμαζθαιίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηνπ Α.., αιιά θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Μεηφρσλ 

πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ακθφηεξσλ γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Δ LAMDA Development θαίλεηαη φηη θαηαηάζζεη πςειά ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξάζεηο ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

θαζψο δηνξγαλψλεη δξάζεηο θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα 

κε θέληξν ηνλ άλζξσπν. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θνηλσλία κέζα απφ:  

I. Σε κέξηκλα γηα αλαθχθισζε πιαζηηθψλ θαη απνβιήησλ 

II. Σε ζπγθέληξσζε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο γηα εππαζείο νκάδεο θαη 

δηνξγάλσζε Bazaar γηα ηελ ελίζρπζε πεξηζζφηεξσλ απφ 70 ΜΚΟ 

III. Σελ εζεινληηθή αηκνδνζία δχν θνξέο ην ρξφλν γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο πνπ δηαηεξεί ν φκηινο Λάηζηνο ζην Λατθφ 

Ννζνθνκείν . 

IV. Ασξεέο εμνπιηζκνχ ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη ζίηηζε ελφο έηνπο ηνπ 

20
νπ

 Αεκνηηθνχ Ώζήλαο  

V. Υνξεγίεο Δκηκαξαζσλίνπ ζην Αήκν Μαξαζψλα θαη ζην 

παξανιπκπηνλίθε Chejon Fernandes 

VI. Σε ρξεκαηηθή ελίζρπζε ζηα ζψκαηα: ΟΕ ΦΕΛΟΕ ΣΟΤ ΠΏΕΑΕΟΤ, 

ΏΛΜΏ ΓΧΔ, ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΤΛΛΟΓΟ, ΏΜΤΜΧΝΔ ΒΡΜΔ 

VII. Σα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο (δηάξθεηαο 380 σξψλ) γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά 

θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ 
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ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟΤ  (.Ε.Δ.) 

ΕΡΓΑΛΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΣΑΛΡΛΚΘ ΔΛΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΕΛΧΑ Α.Ε. 

(ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.) 

ΓΛΑ ΣΟ ΠΕΡΛΟΔΛΚΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟΤ  

Από  τουσ (με αλφαβθτικι ςειρά) 

 

Βίτου Αναςταςία 

Σελειοφοιτθ του Σμιματοσ Οικονομικών Επιςτθμών του Εκνικοφ 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 

 

Μανζ Κωνςταντίνο  

Σελειόφοιτο του Σμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ  

του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

 

 

Salekwa Sandrine 

Φοιτιτρια Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ   
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Δηαηρηθό Προθίι 

 

 Δ εηαηξία πξσηαγσληζηεί ζηελ δηεζλή ζθελή σο θνξπθαίνο 

βηνκεραληθφο παξαγσγφο ζηνλ θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ ραιθνχ. 

 πγθεθξηκέλα, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο, φπσο νη παξαθάησ: 

✓ Ώπηνθηλεηνβηνκεραλία 

✓ Ναππεγηθή βηνκεραλία 

✓ πζθεπαζία 

✓ Βλέξγεηα θαη δίθηπα δηαλνκήο 

✓ Ώλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

✓ ΐηνκεραληθέο εθαξκνγέο 

✓ Θέξκαλζε, εμαεξηζκφο, ςχμε θαη  θιηκαηηζκφο (HVAC&R) 

✓ Αφκεζε θαη θαηαζθεπέο 

Δ εηαηξεία δηαζέηεη ζπλνιηθά 8 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, 5 ζηνλ θιάδν ηνπ 

Ώινπκηλίνπ (Symetal, Elval Colour, Vepal, Anoxal, Viomal)  θαη 3 ζε 

απηφλ ηνπ Υαιθνχ (Fitco, Sofia Med, HC ISITMA) 

 

 

ύληοκε ηζηορηθή αλαδροκή 

 

 Εδξχεηαη αξρηθά ην 1977  κε ηελ επσλπκία «ΐέθησξ (Vector) Ώ.Β. 

Βπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ». 

 Σν 1997 κεηά απφ ζπγρψλεπζε κε ηελ (πξψελ) Υαιθφξ Ώ.Β. 

κεηνλνκάδεηαη ζε «Υαιθφξ Ώ.Β. ». 
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 Σνλ Αεθέκβξε ηνπ 2017 ζπγρσλεχεηαη δη‟ απνξξφθεζεο ηεο 

«Βιβάι Βιιεληθή ΐηνκεραλία Ώινπκηλίνπ Ώλψλπκνο Βηαηξεία» 

απφ ηελ Υαιθφξ θαη κεηνλνκάδεηαη ζε «EΛΐΏΛΥΏΛΚΟΡ 

Βιιεληθή ΐηνκεραλία Υαιθνχ θαη Ώινπκηλίνπ Ώλψλπκνο 

Βηαηξεία». Ώπνηειεί πιένλ θνξπθαίν παξαγσγφ δηεζλψο ζηνλ 

θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ ραιθνύ. 

 

Σο Γηοηθεηηθό σκβούιηο 

 

 Σα κέιε ηνπ Α.. εθιέγνληαη γηα κνλνεηή ζεηεία απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

Δ ζχλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

 Θενδόζηνο Παπαγεσξγόπνπινο, Πξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Γεκήηξεο Κπξηαθόπνπινο, Ώληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Νηθόιανο Κνπδνύλεο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Πεξηθιήο απνπληδήο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Δπηύρηνο Κνηζακπαζάθεο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Λάκπξνο Βαξνύραο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Κσλζηαληίλνο Καηζαξόο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 ηαύξνο Βαινπδάθεο, εθηειεζηηθφ κέινο 

 Patrick Kron, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 Ζιίαο  ηαζηλόπνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 Γεώξγηνο Καηζακπάο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

o Ησάλλεο Παλαγησηόπνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

o Νίθνο Γαιεηάο, αλεμάξην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

o Αλδξέαο Κπξηαδήο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 
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Σα ηξία ηειεπηαία κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη 

παξαπάλσ, απνηεινχλ ηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο, ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ απαξηίδεηαη απφ δχν 

αλεμάξηεηα, κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έλα 

κε εθηειεζηηθφ κέινο.  

Ο ξφινο ηεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ην 

Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Βηαηξείαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,  θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, 

ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

 

 

 

Κώδηθας Δηαηρηθής Γηαθσβέρλεζες 

 

H Βηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Διιεληθνύ Κώδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κε 

εμαίξεζε ηηο αθφινπζεο πξαθηηθέο. : 

▪ Μέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

▪ Ρφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

▪ Ώλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

▪ Ώμηνιφγεζε Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Βπηηξνπψλ ηνπ  

▪ Βπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ 
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ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο νη εηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ «comply or explain». Αελ παξαιείπεη φκσο λα εμεγήζεη ηνλ ιφγν 

εμαίξεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ, ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή ηεο έθζεζε. 

 

 

Κίλδσλοη θαη Αβεβαηόηεηες 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Δ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε. 

Καλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 10% ησλ πσιήζεσλ (εηαηξηθψλ ή 

Οκίινπ). Βπνκέλσο ν Δκπνξηθόο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε 

κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ο κηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο φηαλ δελ δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο, κέρξη θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ιήμεο ηνπο.  Δ 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν κηινο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

είλαη λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, φηη πάληα 

ζα έρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ήπηεο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, 

ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεη ε θήκε ηνπ 

Οκίινπ. 

Κίλδπλνο αγνξάο: Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα αιιαγήο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ αιιά θαη ησλ επηηνθίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Οκίινπ ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ. Ο κηινο 

δηελεξγεί ζπλαιιαγέο επί παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ψζηε 

λα αληηζηαζκίζεη κέξνο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο ησλ Σηκώλ Πξώησλ Τιώλ Μεηάιινπ 

(αινπκίλην, ραιθόο, ςεπδάξγπξνο, ινηπά κέηαιια): Ο κηινο βαζίδεη 

ηφζν ηηο αγνξέο φζν θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο / 

δείθηεο γηα ηε ηηκή ηνπ ραιθνχ θαη ησλ ινηπψλ κεηάιισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη εκπεξηέρνληαη ζηα πξντφληα ηνπ. Ο θίλδπλνο απφ ηε 
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δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ θαιχπηεηαη κε πξάμεηο 

αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) (ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο  

(futures ) ζην London Metal Exchange - LME) 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

θαη ζηα δάλεηα πνπ έρνπλ εθδνζεί, ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν είλαη θπξίσο ην Βπξψ. Σα 

λνκίζκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο νη ζπλαιιαγέο είλαη 

θπξίσο ην Βπξψ, ην δνιάξην ΔΠΏ, ε ζηεξιίλα θαη άιια λνκίζκαηα ηεο 

Ν.Ώ. Βπξψπεο. 

Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Ο κηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ 

θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ. Χο εθ ηνχηνπ, επηβαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Σπρφλ απμεηηθέο ηάζεηο ζηα 

επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα, θαζψο ν 

κηινο ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. 

 

Οηθολοκηθά Αποηειέζκαηα 2017 

  

 2016 2017 Γηαθνξά 

Δλνπνηεκέλνο 

θύθινο εξγαζηώλ 
1.534.127 1.863.320  21.45% 

EBITDA 124.701 160.521  29% 

EBIT 68.471 101.967  49% 

Κέξδε πξν θόξσλ  32.282 63.924 98% 

Κέξδε αλά κεηνρή 0.0802 0.1188 48.13% 

          *(ποζά ζε 

σιλ.Εςπώ) 

 

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2017 ιφγσ ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο 
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νινθιήξσζεο απηήο πεξηιακβάλνπλ ζηηο πσιήζεηο ην απνηέιεζκα ηεο 

Βιβάι Ώ.Β. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο γηα φιν ην έηνο, ελψ ηεο Υαιθφξ 

Ώ.Β. θαη ηεο Fitco Ώ.Β. κφλν γηα ηνλ 12ν κήλα, θαη ηεο Sofia Med Ώ.Β. 

απφ ηνλ 8ν κέρξη θαη ηνλ 12ν κήλα. Ώληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε 2016, 

πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Βιβάι Ώ.Β. 

 

 

Μίγκα  πωιήζεωλ  2017 

 

Κιάδνο Αινπκηλίνπ: 

 

 

 ε επίπεδν φγθσλ, ην 2017, ν θιάδνο ηνπ αινπκηλίνπ παξνπζίαζε 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 3,2% θαη ηεο αμίαο θαηά 13,8%, 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ λα δηακνξθψλεηαη ζε 959εθ € . Σα θέξδε ηνπ 

θιάδνπ πξηλ απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε 53,8 εθ. € έλαληη 33,3 εθ. €  ην 

πξνεγνχκελν έηνο. 

 Σνλ Αεθέκβξην 2017, ν θιάδνο έιαζεο αινπκηλίνπ ηεο 

ElvalHalcor, ππέγξαςε κε ηελ Βζληθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο ζχκβαζε 

δαλείνπ χςνπο 70 εθ. € 8 εηνχο δηάξθεηαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

λένπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο χςνπο 150 εθ. €. 

Ώπνθηήζεθαλ λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φκνξεο κε ην 

εξγνζηάζην Οηλνθχησλ θαη παξάιιεια βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 

κεηεγθαηάζηαζε θάπνησλ κεραλεκάησλ. 
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Μηα ηξίηε γξακκή ζπλερνχο ρχηεπζεο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο, 

νδεγψληαο ζε αχμεζε ηελ (ζπλνιηθή) παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ Οηλνθχησλ ην 2017. 

ην 2017 ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο παζεηηθνπνίεζεο 

Globus έδσζε ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζηηο 

αγνξέο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ ζσιήλσλ. 

Οινθιεξψζεθαλ, επίζεο, νη επελδχζεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηελ 

εηαηξία λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ αγνξά ησλ πιαθψλ 

αινπκηλίνπ κεγάινπ πάρνπο φπσο απηήο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. 

 

 

Κιάδνο Υαιθνύ 

 

 

Ο φγθνο πσιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ραιθνχ είρε ζεκαληηθή 

αχμεζε, θαηά 15,4% έλαληη ηεο ρξήζεο 2016 θαη ε απμεκέλε 

εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο νδήγεζε 

ζηε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σα θέξδε πξηλ απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε 

10,1 εθ. € έλαληη δεκηψλ 1,0 εθ. € ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Οη πσιήζεηο ζσιήλσλ ραιθνχ ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη. Δ 

επηβνιή δαζκψλ anti-dumping ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο δελ επεξέαζε ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ πσιήζεσλ. 

αλ απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξερφκελεο 

ππνζηήξημεο πξνο ηνπο πειάηεο απφ ηε Sofia Med, ηα πξντφληα έιαζεο 
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ραιθνχ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αλάπηπμε, θπξίσο γηα βηνκεραληθή ρξήζε. 

Ώληίζεηα νη πσιήζεηο πξντφλησλ έιαζεο ραιθνχ γηα ζηέγεο κεηψζεθαλ, 

θαζψο ε δήηεζε γηα ηα πξντφληα απηά παξακέλεη ρακειή, ιφγσ 

ππνθαηάζηαζεο ηνπ ραιθνχ απφ άιια πιηθά. Δ Βηαηξεία έρεη ζηξαθεί ζε 

βηνκεραληθά πξντφληα κε πςειφηεξε θεξδνθνξία, ηα νπνία πιένλ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηεο ζε αληίζεζε κε ην 

παξειζφλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηέιαζεο θξακάησλ ραιθνχ, ε ζπγαηξηθή Fitco 

επηθεληξψζεθε ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο είλαη νη 

ζσιήλεο νξείραιθνπ, ζρεδφλ δηπιαζηάδνληαο ηελ παξαγσγή θαη ηηο 

πσιήζεηο ζε απηά, ελψ δηαηήξεζε ζηαζεξέο ηηο πνζφηεηεο ζηηο ξάβδνπο 

νξείραιθνπ. 

Ώλαθνξηθά κε ην 2018, θαζψο νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη, αλακέλεηαη ζεηηθή ηάζε ζηε δήηεζε γηα 

βηνκεραληθά πξντφληα. Σαπηφρξνλα, ν θιάδνο ραιθνχ έρεη ήδε 

επσθειεζεί απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ  

πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή κεηαηφπηζε πξνο ηα 

βηνκεραληθά  

πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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Η Μεηοτή 

 

Μεληαίν θαη Δηήζην ηζηνξηθό κεηνρήο 

 

 

πεγή: capital.gr 

 

 

 

 

 

πεγή: capital.gr 
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Ζ Μεηνρή ζήκεξα 

 

                       
Ηκεροκελία θαηαγραθής  11/04/2018 

 

 

Μεηνρηθή ύλζεζε 
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Θέκαηα ποσ ζσδεηήζεθαλ ζηελ Γεληθή σλέιεσζε 

 

1. Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2017, 

κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Οξθσηψλ Βιεγθηψλ, θαζψο θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο απνξξνθεζείζαο «ΒΛΐΏΛ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΤ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ». 
2. Ώπαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Οξθσηψλ Βιεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 

2017. 

3. Βθινγή Οξθσηψλ Βιεγθηψλ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, γηα 

ηε ρξήζε 2018 θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 

4. Έγθξηζε ακνηβψλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

5. Μεηαθνξά ζε εηδηθφ θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθφ ηνπ ππνινίπνπ 

εηο λένλ ηεο απνξξνθεζείζαο «ΒΛΐΏΛ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΤ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ». 

6. Έθδνζε Κνηλψλ Οκνινγηαθψλ Ααλείσλ. 

7. Αηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. 
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ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΘΖΚΑΝ ΟΗ : 

• ΗΑΜΑΝΣΑ ΗΧΑΝΝΖ 

• ΚΤΠΡΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΑ 
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Ζ ζύλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο, θαηόπηλ ηωλ απνθάζεωλ 

ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο ζηηο 12.01.2017 θαη ζηηο 28.04.2017, έρεη ωο 

αθνινύζωο: 

Σξέρνλ Γ.. 

 

Νέν Γ..(πξνο 

ςήθηζε) 

ΝΗΚΟΛΑΟ Β. ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ 

Πξφεδξνο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Κσλζηαληίλνο ΐ. 

ΐαζηιείνπ 

ΦΧΚΗΧΝ Υ. ΚΑΡΑΒΗΑ 

Αηεπζχλσλ χκβνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 
ηαχξνο Β. Εσάλλνπ 

ΣΑΤΡΟ Δ. ΗΧΑΝΝΟΤ 

Ώλαπιεξσηήο Αηεπζχλσλ χκβνπινο, 

Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Θεφδσξνο Ώ. 

Καιαληψλεο 

ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΚΑΛΑΝΣΧΝΖ 

Ώλαπιεξσηήο Αηεπζχλσλ χκβνπινο, 

Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Φσθίσλ X. Καξαβίαο 

ΓΔΧΡΓΗΟ Κ. ΥΡΤΗΚΟ 

Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Νηθφιανο ΐ. 

Καξακνχδεο 

RICHARD P. BOUCHER 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
Γεψξγηνο Κ. Υξπζηθφο 

STEPHEN L. JOHNSON 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
Richard P. Boucher 

BRADLEY PAUL L. MARTIN 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
Rajeev Kakar 

JAWAID A. MIRZA 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
Bradley Paul L. Martin 

GEORGE E. MYHAL 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
Jawaid A. Mirza 

LUCREZIA REICHLIN 

Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
George E. Myhal 

ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ΜΠΟΤΜΖ 

Με Βθηειεζηηθφο χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias AE 

LucreziaReichlin 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΠΔΡΗΣΖ 

Με Βθηειεζηηθφο χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias ΏΒ, Βθπξφζσπνο Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη' 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3864/2010 

Ώηθαηεξίλε Κ. 

Μπεξίηζε 

Αγγειηθή Καξδαξά 

Γξακκαηέαο 
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ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 

 

 

 

 

 Σξέρνπζα Δπηηξνπή 

Διέγρνπ 

Νέα Δπηηξνπή 

Διέγρνπ(πξνο ςήθηζε) 

Δπηηξνπή ειέγρνπ 

JAWAID A. MIRZA 

Πξφεδξνο, Ώλεμάξηεην 

Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Jawaid A. Mirza 

STEPHEN L. 

JOHNSON 

Ώληηπξφεδξνο, 

Ώλεμάξηεην Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Richard P. Boucher 

 

RICHARD P. 

BOUCHER 

Ώλεμάξηεην Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Νηθφιανοΐ. 

Καξακνχδεο 

BRADLEY PAUL L. 

MARTIN 

Ώλεμάξηεην Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Bradley Paul L. Martin 

ΚENNETH HOWARD 

PRINCE - WRIGHT 

Με Βθηειεζηηθφ Μέινο, 

Βθπξφζσπνο ΣΥ 

Ώηθαηεξίλε Κ. 

Μπεξίηζε 
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ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Δ Αηνίθεζε έρεη ζεζπίζεη έλα χζηεκα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζε βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φζν θαη ησλ θαηαζηάζεσλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην.Ο βαζηθφο 

ξφινο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΓΓΔΔ) είλαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

Οη πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ΓΑΒΒ πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

ηελ Σξάπεδα φζν θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.Δ 

απεπζείαο γξακκή αλαθνξάο ζηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ ελδπλακψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΓΑΒΒ θαη θαηνρπξψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Ο 

επηθεθαιήο ηεο ΓΑΒΒ πξαγκαηνπνηεί επίζεο ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε 

ηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ. Δ ΓΑΒΒ είλαη αλεμάξηεηε απφ κνλάδεο ηεο 

Σξάπεδαο πνπ έρνπλ επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο ελψ γηα δηνηθεηηθά 

ζέκαηα αλαθέξεηαη ζην Αηεπζχλνληα χκβνπιν.Δ κεζνδνινγία πνπ 

εθαξκφδεη ε ΓΑΒΒ είλαη βαζηζκέλε ζηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ 

(riskbased) θαη εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη ηελ επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ. Δ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαιχπηεη φιεο ηηο κνλάδεο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ζπληζηά ηε 

βάζε ηεο εθπφλεζεο ηνπ πιάλνπ ειέγρνπ ην νπνίν νδεγεί ζηε δηελέξγεηα 

ησλ ειέγρσλ.Σα απνηειέζκαηά ησλ ειέγρσλ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο 

ειέγρνπ, νη νπνίεο δηαλέκνληαη ζηε Αηνίθεζε, ζηελ Βπηηξνπή Βιέγρνπ 

θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δ ΓΑΒΒ έρεη ζεζπίζεη πεξηνδηθέο 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ Ώλψηεξε Αηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηεζνχλ ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί 

γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη εθπνλεί ηξηκεληαίεο εθζέζεηο πξνο ηελ Βπηηξνπή 

Βιέγρνπ. 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Καηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ, ην Α.. πξνηείλεη ζηελ ΣΓ 

λα εθιεγεί ε εηαηξεία «KPMG CertifiedAuditors S.A.» (KPMG) σο 

ηαθηηθφο ειεγθηήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ θαη κε 

ελνπνηεκέλσλ) ηεο Σξάπεδαο γηα ηε ρξήζε 2018, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

απφ 24.02.2017 απφθαζε ηνπ Α πνπ αθνξά ζηελ επηηπρνχζα ειεγθηηθή 

εηαηξεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (γηα ηελ επηινγή ηαθηηθνχ 

ειεγθηή) γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2022. Δ KPMG 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ζην κέινο 

ηεο θ. Υαξάιακπν ηξνχλε (ΏΜ ΟΒΛ 19071) σο ηαθηηθφ ειεγθηή, 

νξίδνληαο σο αλαπιεξσηή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ 

ειεγθηή, ην κέινο ηεο θ. Νηθφιαν ΐνπληζέα (ΏΜ ΟΒΛ 18701).Δ 

ζρεηηθή ακνηβή ηεο KPMG (πνπ έρεη εθιερζεί) γηα ην 2018 γηα ηελ 

Σξάπεδα θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο λα είλαη 6,6% ρακειόηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ακνηβή ειέγρνπ ηνπ έηνπο 2017. 

 

ΠΛΑΗΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Ο Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Eurobank ελζσκαηψλεη: 

 Σελ ειιεληθή λνκνζεζία 

(Ν.3016/2002,Ν.3723/2008, Ν.3864/2010, Πξάμε Αηνηθεηή ηεο 

ΣηΒ 2577/2010). 

 Σηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Eurobank έλαληη ηνπ Βιιεληθνχ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο (RFA). 

 Αηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (28.03.2017) απνηειεί ην εηδηθφ 

ηκήκα ηεο Έθζεζεο Αηαρείξηζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Eurobank. πλνςίδεη πψο εθαξκφζηεθαλ φζα νξίδεη ν Κψδηθαο Βηαηξηθήο 

Αηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

-ΠΕΣΧΣΕΚΟ 

-ΏΓΟΡΏ/ ΏΝΣΕΤΜΐΏΛΛΟΜΒΝΟΤ /ΚΏΕ ΡΒΤΣΟΣΔΣΏ 

-ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΟ  

Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

αλσηέξσ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ ν κέηνρνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί κέζσ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ην 2016 ζηε ζειίδα 55 ηνπ 

παξαθάησ επηζπλαπηφκελν αξρείνπ. 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/grafeio-tupou/etisios-

apologismos/etisios-apologismos-2016.pdf 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-etairikis-diakubernisis/kodikas-etairikis-diakubernisis-2017.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-etairikis-diakubernisis/dilosi-etairikis-diakubernisis/dilosi-etairikis-diakubernisis-2016.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/grafeio-tupou/etisios-apologismos/etisios-apologismos-2016.pdf
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/grafeio-tupou/etisios-apologismos/etisios-apologismos-2016.pdf
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ΑΝΆΛΤΖ ΑΜΟΗΒΏΝ-ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟ ΔΓΚΡΗΖ 

 
i) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο €293.000 ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπΑηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

σο κε εθηειεζηηθφκέινο (2.ii θαησηέξσ) θαη σο κέινο ζηηο Βπηηξνπέο ηεο 

Σξάπεδαο (2.iii θαησηέξσ), 

ii) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο €60.000 ζηνλ Ώληηπξφεδξν ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

iii) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο €40.000 ζε φια ηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

iv) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Αηνηθεηηθνχπκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο 

κέιεΒπηηξνπψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, σο εμήο: 

-ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Κηλδύλσλ ηεο Σξάπεδαο: 

€35.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Βιιάδα. 

€60.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

-ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλΑληηπξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Κηλδύλσλ ηεο Σξάπεδαο: 

€25.000 εάλ ν Ώληηπξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Βιιάδα. 

€35.000 εάλ ν Ώληηπξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

-ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο: 

€12.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Βιιάδα θαηζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήοηαζεξφηεηαο. 

€17.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

-ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Κηλδύλσλ ηεο Σξάπεδαο: 

€15.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Βιιάδα θαηζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Σακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήοηαζεξφηεηαο. 

€17.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ζηνλ 

-Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ ηεο Σξάπεδαο: 

- €17.500 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Βιιάδα. 

- €30.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

-ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ζηνλ 

Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ ηεο Σξάπεδαο: 

€15.000 εάλ ν Ώληηπξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Βιιάδα. 

€20.000 εάλ ν Ώληηπξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

-ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ηεο ΔπηηξνπήοΑπνδνρώλ 

ηεο Σξάπεδαο: 

€10.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Βιιάδα θαη 

ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήοηαζεξφηεηαο. 

€15.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ 
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Ώλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ακνηβέο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ:http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_20

18_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΠΡΟ ΓΔΝ. 

ΤΝΔΛΔΤΖ -2018 
 

 Δμόθιεζε ππνρξεώζεσλ από MediconHellasS.A. (599.649,33 

επξψ πιένλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηφθσλ θαη ηφθσλ ππεξεκεξίαο.) 

 

 

 Σελ απνρώξεζή ηνπ απφ ηελ πξνεδξία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Eurobank ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, αλαθνίλσζε ν 

Νηθφιανο Καξακνχδεο 

 

 Δ Σξάπεδα Eurobank αλαθνηλψλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 

(Αεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΒΒ) 596/2014 γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, θαη θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο πνπ έιαβε απφ ηνλ θ. BradleyPaul L. 

Martin (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Α.. ηεο Eurobank 

θαη αλψηεξν ζηέιερνο ηεο Fairfax) θαη απφ ηνλ φκηιν Fairfax, φηη ν 

θηιαλζξσπηθφο νξγαληζκφο “TheSixty-ThreeFoundation” πνπ 

ειέγρεηαη απφ ηε Fairfax, αγόξαζε 1.845.000 κεηνρέο ηεο 

Eurobank ηελ 1
ε
 Ενπλίνπ 2018, κε κέζε ηηκή θηήζεο €0,9394. 

 

 H Σξάπεδα EurobankErgasias Ώλψλπκε Βηαηξεία (Σξάπεδα ή 

Eurobank) αλαθνηλψλεη φηη ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ κηιν 

Eurobank πνπ αθνξά ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018 βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ.4374/2016 πεξί δηαθάλεηαο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

επηρνξεγνχκελα πξφζσπα έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Σξάπεδαο ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-

ependuton/oikonomikes-katastaseispages/first-quarter-2018 

 

 -Ο Νηθφιανο Καξακνχδεο ζρνιίαζε ην δήηεκα αληηκεηώπηζεο 

ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ θαη ηεο πεξαηηέξσ βειηίσζεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηνλίδνληαο ηε ησξηλή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο.πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο έρεη λα επηδείμεη πςεινχο 

http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931
http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931
http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931
https://www.naftemporiki.gr/k/eurobank
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/oikonomikes-katastaseispages/first-quarter-2018
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/oikonomikes-katastaseispages/first-quarter-2018
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δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αλαβαζκηζκέλε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη -ελ πνιινίο- επζπγξάκκηζε κε ηηο λέεο 

απζηεξφηεξεο θαλνληζηηθέο θαη επνπηηθέο απαηηήζεηο.ηηο ζεηηθέο 

εμειίμεηο, επίζεο, πξνζκεηξάηαη ε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε 

κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην επξσζχζηεκα ζηα 21,6 δηζ. επξψ, ε 

βειηηνχκελε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε απμεκέλε 

πξφζβαζε ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά repos, ε ζηαδηαθή επηζηξνθή 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε απνθιηκάθσζε ηνπ χςνπο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ.Βπηζήκαλε φκσο ην  δήηεκα ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο πνπ εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε αξλεηηθά 

επίπεδν, ιφγσ ηεο κείσζεο δήηεζεο δαλείσλ απφ ηδηψηεο. 

 

 

 ΣΔΣ ΑΝΣΟΥΖ  

 

Παξαδνρέο  stresstest: 

-ην βαζηθφ ζελάξην αχμεζε ηνπ ΏΒΠ 2,4% ην 2018, 2,5% ην 2019 θαη 

2,5% ην 2020 

- ην δπζκελέο ζελάξην χθεζε 1,3%, 2,1% ην 2018 θαη 2019 θαη 

αλάπηπμε 0,2% ην 2020. Ώπηέο νη δηαθνξέο γηα ηηο ηξάπεδεο 

κεηαθξάδνληαη ζε έλα καμηιάξη θεθαιαίσλ χςνπο 15,5 δηζ. επξψ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηπρφλ αλάγθεο ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ NPL‟s, απφ ηε κείσζε θεξδνθνξίαο θ.ιπ. 

Απνηειέζκαηα stresstest : 

-Δ Eurobank, απφ ηελ πιεπξά ηεο, εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε επίπησζε ππφ 

ην δπζκελέο ζελάξην, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. 

-Υακειφο εθηηκψκελνο δείθηεο επνπηηθψλ θεθαιαίσλ – 5.90% 

- ΐάζεη ηεο ελεκέξσζεο πνπ έιαβε ε ηξάπεδα απφ ηνλ Βληαίν Βπνπηηθφ 

Μεραληζκφ, ην απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ζπλεμεηάζηεθε κε άιινπο 

παξάγνληεο απφ ην Βπνπηηθφ ηνπ πκβνχιην θαη απφ ηελ άζθεζε δελ 

πξνέθπςε θεθαιαηαθφ έιιεηκκα, νχηε αλάγθε ππνβνιήο ζρεδίνπ 

θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο. 

 

 Σελ έλαξμε ζηηο πσιήζεηο κεγάισλ ραξηνθπιαθίσλ 

«θόθθηλσλ» δαλείσλ άλνημε ε Eurobank, κε ηε κεηαβίβαζε ζηε 

ζνπεδηθή Intrum κε εμππεξεηνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ 

ρσξίο εμαζθαιίζεηο -unsecuredloans- (220.000 θαηαλαισηηθά θαη 

θάξηεο), ζπλνιηθήο αμίαο 2,8 δηζ. επξψ καδί κε ηνπο ηφθνπο.Σν 

ηίκεκα πψιεζεο δηακνξθψζεθε ζην 3%, δειαδή ζηα 45 εθαη. 

επξψ, ελψ επηπιένλ φθεινο αλακέλεηαη λα πξνθχςεη γηα ηελ 

ηξάπεδα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ηελ νπνία 

https://www.naftemporiki.gr/k/eurobank
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αλαιακβάλεη ε ζπγαηξηθή ηεο EurobankFinancialPlanningServices 

(FPS).  

 

 Δ Σξάπεδα EurobankErgasias Ώ.Β. (“Eurobank”) αλαθνηλψλεη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο εμαγνξάο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πξνλνκηνύρσλ άλεπ ςήθνπ κεηνρώλ ηεο θπξηόηεηαο ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο €950.125.000 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν. 3723/2008 φπσο ηζρχεη θαη ζηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ θνηλψλ κεηφρσλ ηεο 3.11.2017.Δ 

εμαγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ελ κέξεη κε κεηξεηά θη ελ κέξεη κε 

παξάδνζε θεθαιαηαθψλ κέζσλ ηεο θαηεγνξίαο 2 χςνπο 

€950.000.000 θαηά ηνλ θαλνληζκφ 575/2013.Υξεκαηννηθνλνκηθφο 

χκβνπινο ηεο Eurobank γηα ηελ εμαγνξά ήηαλ ε DeutscheBank. 

 

. 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔΔΞΔΛΗΞΔΗ 2017 
 

ε €186 εθαη. δηακνξθψζεθαλ ηα θαζαξά θέξδε πξηλ απφ ηηο κε 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα ην 2017. 

Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2016 θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε €1,5 δηζ., θαζψο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ  ην επξσζχζηεκα θαη ηεο ρξήζεο εγγπήζεσλ ηνπ 

Ππιψλα ΕΕ αληηζηάζκηζε ηα ρακειφηεξα έζνδα απφ ρνξεγήζεηο. 

Μέγεζνο Μεηαβνιή 

 

Πνζό 

 

Καζαξό πεξηζώξην 

επηηνθίνπ 
+ 0,19 % 2,41% 

Καζαξά έζνδα 

ακνηβώλ-πξνκεζεηώλ 
+14,5% €268εθαη. 

Οξγαληθά έζνδα  +2,1% €1,7 δηο.  

Λνηπά έζνδα  -28,4% €151εθαη. 

πλνιηθά έζνδα  -1,3% €1,9δηο. 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο -0,9% €894εθαη. 

Γείθηεο θόζηνο/έζνδα   - 47,5% 

Οξγαληθά θέξδε πξν 

πξνβιέςεσλ 
+5,4% €837 εθαη. 

πλ. θέξδε πξν 

πξνβιέςεσλ 
-1,7% €987 εθαη. 
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-(NPE formation): αξλεηηθφο φια ηα ηξίκελα ηνπ 2017 θαη 

δηακνξθψζεθε ζε -€687εθ. ην 2017. Ο δείθηεο ησλ NPEs κεηψζεθε θαηά 

340 κνλάδεο βάζεο ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 42,6% ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, απφ 46,0% ην 2016, ελψ ηα ζπλνιηθά NPEs 

κεηψζεθαλ θαηά €2,5δηζ. ην 2017, μεπεξλψληαο ηνλ αξρηθφ ζηφρν πνπ 

είρε ηεζεί θαηά €0,7δηζ. Δ θάιπςε ησλ NPEs απφ ηηο ζσξεπηηθέο 

πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζε 50,4% ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Pro-forma γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ IFRS9 γηα 1ε θνξά, ε θάιπςε ησλ NPEs 

βειηηψλεηαη θαηά πεξηζζφηεξεο απφ 500 κνλάδεο βάζεο ζε 55,5%, σο 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ θαηά 

€1,0δηο. 

–(CET1): δηακνξθψζεθε ζε 15,8%4 επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ 

ζην ηέινο 2017. Με ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΐαζηιείαο ΕΕΕ, 

ν αλσηέξσ δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε 15,3%5 θαη έρεη απμεζεί θαηά 150 

κνλάδεο βάζεο έλαληη ηνπ 2016 θαη 220 κνλάδεο έλαληη ηνπ 2015, ελψ ν 

ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηακνξθψλεηαη ζε 17,9%4 θαη 

είλαη απμεκέλνο θαηά 450 κνλάδεο έλαληη ηνπ 2015. Proforma γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ IFRS9 γηα 1ε θνξά, ν δείθηεο CET1 κε βάζε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ΐαζηιείαο ΕΕΕ δηακνξθψλεηαη ζε 12,4%. 

Μέγεζνο Μεηαβνιή Πνζό 

Καζαξά θέξδε πξν 

έθηαθησλ απνη/ησλ θαη κε 

ζπλερηδόκελεο δξαζη/ηεηεο 

- 
€130 εθαη. 

Υξεκαηνδόηεζε ELA -€7,2 δηο. €5,3 δηο. 

Καηαζέζεηο πειαηώλ - 

€1,2 δηο 

(Βιιάδα) , 

€1,8 δηο 

(κηινο) 

Υνξεγήζεηο (πξν 

πξνβιέςεσλ, δηαγξαθώλ, 

ζπλ/θώλ δηαθνξώλ, 

πσιήζεσλ) 

+€0,4 δηο. - 

Γείθηεο 

ρνξεγήζεηο/θαηαζέζεηο 
+8% (απφ ην 2016) 109,6% 
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 Γήισζε θ. Φσθίσλ Καξαβία, Γηεπζύλσλ πκβνύινπ ηεο 

ηξάπεδαο: 

 

“Σν 2017 ήηαλ γηα ηε Eurobank άιιε κηα θεξδνθφξα ρξνληά, κε ηζρπξέο 

επηδφζεηο, θαηά ηελ νπνία ε Σξάπεδα πέηπρε φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο ππεξέβε ζε θξίζηκνπο ηνκείο. Δ 

θαζαξή θεξδνθνξία έθηαζε ηα €186 εθ. ράξε ζηελ αχμεζε ησλ θχξησλ 

πξν πξνβιέςεσλ εζφδσλ θαη ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα (NPEs) κεηψζεθαλ θαηά €2,5 δηζ. ζε 

εηήζηα βάζε, μεπεξλψληαο ην ζρεηηθφ ζηφρν.Σν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο ζεκεηψζεθαλ νη θαιχηεξεο ηζηνξηθά επηδφζεηο ηφζν ζηε κείσζε 

ηνπ απνζέκαηνο NPE φζν θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ.. 

Δ εμάξηεζε απφ ηνλ έθηαθην κεραληζκφ ρνξήγεζεο ξεπζηφηεηαο (ELA) 

κεηώζεθε θαηά €4 δηζ. ην 2017, θπξίσο ράξε ζηελ αύμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Βιιάδα, θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. Παξά ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ 

πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο, ε θαζαξή αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ έθηαζε 

ηα €400 εθ. 

Δ Σξάπεδα ζπλέρηζε λα απμάλεη ηα θεθάιαηά ηεο θαη ν δείθηεο βαζηθψλ 

θπξίσλ θεθαιαίσλ (CET1) έρεη εληζρπζεί ζσξεπηηθά θαηά 220 κ.β. απφ 

ην 2015, απφ ηηο νπνίεο νη 150 κ.β. ην ηειεπηαίν έηνο. Σν 2017 

απνπιεξψζακε πιήξσο ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, εθδίδνληαο νκφινγα 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (TierII), κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

δείθηε ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (κε πιήξε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

ΐαζηιείαο ΕΕΕ) ζην 17,9%. 

Δ Βιιάδα βξίζθεηαη θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο ηεο νηθνλνκίαο. Με ηελ εθπλνή ηνπ ηξίηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνλ Ώχγνπζην, νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη ε έμνδνο απφ ην πξφγξακκα λα ζπληειεζηεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο: ξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κε ηηο ειάρηζηεο 

αηξεζηκφηεηεο, ψζηε θακία πιεπξά λα κελ ακθηβάιιεη φηη ζα πινπνηεζεί 

πιήξσο, δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζαλνχο εμσηεξηθνχο ή 

εζσηεξηθνχο θιπδσληζκνχο, πξφλνηεο πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχλ ην 

ελδερφκελν ππνηξνπήο. Βπηπιένλ, ην ζπκθσλεκέλν πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πξέπεη λα εθαξκνζηεί φπσο 

πξνβιέπνπλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα.Δ πξφβιεςε γηα αλάπηπμε γχξσ ζην 
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2,1% ην 2018 ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη επελδχζεηο ζα απμεζνχλ ζε 

δηςήθην πνζνζηφ. Γηα λα ζπκβεί απηφ απαηηείηαη νη δηεζλείο αγνξέο λα 

έρνπλ πεηζζεί απφιπηα γηα ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, ε Eurobank βξίζθεηαη ζε ηξνρηά 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ γηα 

ην 2018, παξακέλνληαο ηαπηφρξνλα ζε ηξνρηά θεξδνθνξίαο, ζπλερίδνληαο 

ηε δεκηνπξγία νξγαληθψλ θεθαιαίσλ θαη εληζρχνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πειαηψλ καο θαη ηε ζηήξημε λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ έλαξμε 

ηεο αλνδηθήο θάζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.” 

Tα πξφζθαηα ηεζη αληνρήο έδεημαλ φηη ε Eurobank, θαζψο θαη νη 

ππφινηπεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο δελ ππνιείπνληαη θεθαιαίσλ θαη δελ 

έρνπλ αλάγθεο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο. 

Δ Eurobank πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ Tier 2, χςνπο 

€950 εθαη. ην 2017 θαη εμεηάδεη ηψξα «ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη 

ζηαδηαθά ην πθηζηάκελν νκφινγν κέζσ έθδνζεο λένπ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ Tier 2 χςνπο €250 εθαη..Ώθφκε θαη κεηά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα απηφ ην 2019 ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζα 

θπκαίλνληαη ζε επίπεδα γχξσ ζην 27% θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ηξάπεδεο 

βάδνπλ ζηφρν κείσζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ζε ζπκθσλία κε ηελ ΒΚΣ. 

Σν 2017 ε Eurobank πνχιεζε ραξηνθπιάθην δαλείσλ χςνπο 1,5 δηζ. 

επξψ ρσξίο εμαζθαιίζεηο. «ρεδηάδνπκε λα πνπιήζνπκε έλα αθφκε 

ηέηνην ραξηνθπιάθην θέηνο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ ζα πξέπεη επίζεο λα 

είλαη θεθαιαηαθά νπδέηεξε».  

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΘΔΜΑΣΧΝ Γ 

http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_1.

pdf/867aa4f9-5db5-4405-a26d-a733819422df 

http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.

pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_1.pdf/867aa4f9-5db5-4405-a26d-a733819422df
http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_1.pdf/867aa4f9-5db5-4405-a26d-a733819422df
http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931
http://www.helex.gr/documents/10180/5118531/64_4928_2018_Greek_3.pdf/7c6d87c6-343f-4762-8178-7f73c674b931
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ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
Βαζηθά ζρόιηα Θεκειηώδνπο 

Πξνζέγγηζε-29/06/2018:  

-πσο παξαηεξνχκε απφ ηα 

ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο κεηνρήο ηεο  

Eurobank, ν P/Β είλαη 11,3 δειαδή 

γηα λα αγνξαζηεί κία κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο πξέπεη λα πιεξσζνχλ 11 

θνξέο ηα θέξδε ηεο. ζνλ αθνξά 

ηνλ P/S βιέπνπκε πσο γηα 1€ 

πσιήζεσλ(ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηα έζνδα απφ 

θαηαζέζεηο) πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

1,2899€. ΐιέπνπκε φηη ηα βαζηθά 

θέξδε/κεηνρή δηακνξθψλνληαη ζηα 

0,0756€. Σέινο, βιέπνπκε πσο ν 

δείθηεο ρξένο/κεηνρηθφ θεθάιαην 

είλαη 0,0105 θαη ε απφδνζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα θχξηα 

έζνδα(δείθηεοroe) αλέξρεηαη ζε 

0,0311.   
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ -6 ΜΖΝΧΝ ((01/01/2018- 

30/06/2018) 
 

 
 ΥΟΛΗΑ ΑΝΩΣΔΡΩ  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ   

 

-Παξαηεξείηαη θαζνδηθφ παξαιιειφγξακκν θαηά ηε πεξίνδν 

Φεβξνπαξίνπ – Ώπξηιίνπ (κε απμεκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ πξνο ην ηέινο 

ηνπ) κε ηε ηηκή λα ζεκεηψλεη ηζηνξηθφ ρακειφ ηνπ 2018 , ιίγν παξαπάλσ 

απφ 0.42 ιεπηά ηνπ επξψ. Όζηεξα εθηνμεχεηαη  ζε ηηκή αλσηέξσ ησλ 

0.56 ιεπηψλ ηνπ επξψ (κε έληνλν φγθν ζπλαιιαγψλ) θαη ζρεκαηίδεηαη ν 

ζρεκαηηζκφο  headandshoulders πνπ πξντδέαδεη  (θαη επηβεβαηψλεη) 

κεηέπεηηα θαζνδηθή ηάζε. Σέινο θαηά ηε πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ 

παξαηεξείηαη πιεπξηθή ηάζε θαη φρη θάπνηα λα θαηεχζπλζε (άξα θαη 

άπνςε) γηα ηε ηηκή ηεο κεηνρήο.  

 

 ΓΖΛΩΔΗ  UBS KAI MORGAN STANLEY 

 

-ε UBS ζε έθζεζή ηεο ζηελ νπνία δηαηεξεί ηηκή-ζηφρν ζηα 0,97 € θαη 

ζχζηαζε «neutral». 

-ε MorganStanley δηαηεξεί ηηκή-ζηφρν ζηα 1,05 € κε ζχζηαζε 

«equalweight» γηα ηε κεηνρή. 
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ΚΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΧΌΛΘΑΝ ΣΟΤ ΜΕΣΌΧΟΤ ΚΑΣΆ ΣΘ ΓΕΝΛΚΙ 
ΤΝΖΛΕΤΘ: 

 

1. Hρξεκαηνδφηεζε ησλ δηνηθήζεσλ χςνπο 6 δηο. ζα δνζεί  πίζσ; 

2. Σα έηε 2005-2006 νη κέηνρνη έιαβαλ κέξηζκα 0,06€. Όζηεξα απφ 

απηφ γηαηί ε ηξάπεδα δελ πξνέβε ζε πεξαηηέξσ δηαλνκή ; 

3. Γηαηί ε Eurobank ζηξέθεηαη  πεξηζζφηεξν ζηνπο μέλνπο επελδπηέο 

ζε ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο; 

4. Με δεδνκέλν φηη ε Eurobankείλαη ε ηξάπεδα κε ηελ κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή ζην ΣΥ (Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο), 

πνηα είλαη ηα πνζνζηά θαλνληθφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί απηή ηε 

ζηηγκή ε ηξάπεδα ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ηξάπεδεο ηεο 

Βπξσδψλεο; 

5. Ώληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα ην ελδερφκελν απνδεκίσζεο ησλ 

κεηφρσλ πνπ ζηήξημαλ ηελ ηξάπεδα πξηλ ην 2015;  

6. ζνλ αθνξά ηελΒηαηξηθή Κνηλσληθή Βπζχλε θαη ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα πψο έρεη αιιάμεη/ ζα αιιάμεη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

θαη ην παξαζηαηηθφ ηεο ηξάπεδαο;  

 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΕΡΓΑΛΑ 

 ΣΛΑΜΑΝΤΑΣ ΛΩΑΝΝΘΣ- Απόφοιτοσ τμιματοσ Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

 ΚΥΡΛΩΤΘ ΛΩΑΝΝΑ – Φοιτιτρια τμιματοσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
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Quest πκκεηνρώλ 

ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ: 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΒΔΝΣΕΟΤ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

ΜΖΣΟΤ 

 

 

-ΒΕΏΓΧΓΕΚΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ  

-ΕΣΟΒΛΕΑΏ ΚΏΕ ΒΝΔΜΒΡΧΔ  

-ΠΡΟΦΏΣΒ ΒΞΒΛΕΞΒΕ  - ΓΒΓΟΝΟΣΏ 

-ΠΟΡΒΕΏ ΜΒΣΟΥΔ  

-ΓΒΝΕΚΏ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ  

-ΑΕΟΕΚΕΣΔΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

-ΒΠΕΣΡΕΠΔ ΒΛΒΓΥΟΤ  

-ΘΒΜΏΣΏ ΓΒΝΕΚΔ ΤΝΒΛΒΤΔ  
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 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

H Quest πκκεηνρψλ A.E. κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, ηδξχζεθε ην 

1981 σο Info-Quest Β.Π.Β.  

Βηζήρζε ζην ΥξεκαηηζηήξηνΏζελψλ ην 1998 

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηνπ  

 Βκπνξίνπ Πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

 Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο,  

 Υξεκαηννηθνλνκηθψλ-Διεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ,  

 Σαρπκεηαθνξψλ  

 Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

 Πξάζηλεο Βλέξγεηαο,  

κε παξνπζία πνπ εθηείλεηαη ζηελ Βιιάδα, ηελ Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην 

θαη ηελ Βπξψπε. 

Ο κηινοQUEST πκκεηνρψλ δηαζέηεη 15 ζπγαηξηθέο ζηηο νπνίεο νη 14 

αλήθνπλ 100% ζηνλ φκηιν ελψ 1 ην 85%.  

ηελ ηζηνζειίδα είλαη αλαξηεκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θάζε 

κηα απφ απηέο . 
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 ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 

1. Πιήξσο ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα ηφζν σο πξνο ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, φζν θαη γηα πξνγξάκκαηα φπσο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θ.α.  

2. Πιήξεο ελεκεξσκέλν ην πεδίν “ελεκέξσζε επελδπηψλ” 

3. Αηαζέηεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

,ρξεκαηηζηεξηαθέο αλαιχζεηο, αληιεζέληα θεθάιαηα ,γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ρσξηζκέλα αλά θεθάιαηα ή αλά έηνο  

4. Βθηελήο αλαθνξά (αξρείν 70 ζειίδσλ )ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

θαη ηνλ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. 

5. Λεπηνκεξήο  αλαθνξά ζην Αηνηθεηηθφ  ζπκβνχιην θαη ζηα κέιε πνπ 

ην απαξηίδνπλ, ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

θαζψο θαη ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία θαη ζηνλ ηαθηηθφ νξθσηφ ειεγθηή. 
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 ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ  - ΓΔΓΟΝΟΣΑ  

Ώλνδηθά ήηαλ ηα κεγέζε ηνπ Οκίινπ Quest θαηά ην Ώ‟ ηξίκελν 2018 

Δ Βηαηξεία «Quest πκκεηνρψλ A.E.» αλαθνηλψλεη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ 1
νπ

ηξηκήλνπ ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηα Αηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.    

Ο κηινο Quest θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2018 πέηπρε : 

 Γηςήθηα αλάπηπμε ζηηο Πσιήζεηο (+20%) ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 

 Γηςήθηα αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

θεξδνθνξίαο EBITDA (+52%), ησλ πξν θόξσλ θεξδώλ ΔΒΣ 

(76%) θαη ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή (49%) ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 

 Τπεξθάιπςε ηεο απώιεηαο ησλ εζόδσλ θαη θεξδώλ ηεο BriQ, 

πνπ απνζρίζηεθε ζην Q3 ηνπ 2017. 

Δ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ  πσιήζεσλ πξνήιζε απφ ηνλ 

ηνκέα Πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο θαη  ησλ θεξδψλ ηνπ Οκίινπ απφ ηνλ 

ηνκέα ησλ Διεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, ελψ αξλεηηθή επίδξαζε είρε κφλν 

ν Κιάδνο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη ειαθξψο ε Μεηξηθή Βηαηξεία. 

 

* Αελ πεξηιακβάλνπλ ηα "Λνηπά θέξδε / (δεκίεο)" ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Δ θαζαξή δαλεηαθή ζέζε (δάλεηα θαη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε €442 
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ρηι., έλαληη €4,5 εθ. ζηηο 31/12/2017 θαη -€17,6m ζηηο 31/3/2017. H 

κεηαβνιή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2017 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ 31/3/2017 νθείιεηαη 

θπξίσο ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο (Capex & New Investments) πνπ 

έγηλαλ ζην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ 2017 πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ην 

2017 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ €25 εθαη. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζην 

3κελν 2018 αλήιζαλ ζε €642 ρηι. θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (running Capex). 

Μεηξηθή Δηαηξεία Quest πκκεηνρώλ 

Σα έζνδα ηεο κεηξηθήο Βηαηξείαο θαηά ην 3κελν 2018 αλήιζαλ ζε €308 

ρηι  ζε ζρέζε κε €291 ρηι. ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. Σα πξν θφξσλ 

απνηειέζκαηα (ΒΐΣ) αλήιζαλ ζε δεκία  -€70 ρηι. έλαληη θεξδψλ €269 

ρηι. θαη ηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε δεκία -€83 ρηι. έλαληη 

θεξδψλ €197 ρηι. ζην 3κελν 2017. 

 

 ΠΟΡΒΕΏ ΜΒΣΟΥΔ – 1 κήλαο 
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6 κήλεο 

 

12 κήλεο 

 

5 έηε  
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 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

ζνλ αθνξά καθξνπξφζεζκα δηαζηήκαηα 6 θαη 12 κελψλ παξαηεξείηαη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο λα ζεκεηψλεη αχμεζε κηζή κνλάδα αγγίδνληαο ηελ ηηκή 

ησλ 12,50 επξψ ζαλ ηζηνξηθφ πςειφ εηεζίσο. 

 

                             ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕ0  

Θεφδσξνο Φέζαο Πξφεδξνο Α.., Βθηειεζηηθφ Μέινο  

Βπηπρία Κνπηζνπξέιε  Ώληηπξφεδξνο Α.., Βθηειεζηηθφ Μέινο  

Παληειήο Σδσξηδάθεο Ώληηπξφεδξνο Α.., Ώλεμάξηεην Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο  

Ώπφζηνινο Γεσξγαηδήο Αηεπζχλνλ χκβνπινο, Βθηειεζηηθφ 

Μέινο  

Νηθφιανο σθξάηεο Λακπξνχθνο  Βθηειεζηηθφ Μέινο  

Μάξθνο Μπηηζάθνο Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Ώπφζηνινο Παπαδφπνπινο Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο  

Ώπφζηνινο Σακβαθάθεο  Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Φαίδσλ Σακβαθάθεο  Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

 

ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΒΛΒΓΥΟΤ  

Ώπφζηνινο Παπαδφπνπινο Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Ώπφζηνινο Σακβαθάθεο  Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Παληειήο Σδσξηδάθεο Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

ΘΒΜΏ 1 

 Τπνβνιή γηα έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο 

Αεθεκβξίνπ 2017 (αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ), ζχκθσλα κε ηα Αηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ώλαθνξάο (ΑΠΥΏ), κεηά ησλ επ‟ απηψλ 

Βθζέζεσλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Βιεγθηψλ. 

ΘΒΜΏ 2 

 Ώπαιιαγή απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Βιεγθηψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Αεθεκβξίνπ 2017 θαη έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ 

πξάμεσλ εθπξνζψπεζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βηαηξείαο. 

ΘΒΜΏ 3 

Βθινγή ειεγθηηθήο εηαηξείαο Οξθσηψλ Βιεγθηψλ-Λνγηζηψλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνλ έιεγρν γηα ην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρξήζεο 1/1/2018 – 31/12/2018 θαη νξηζκφο ηεο 

ακνηβήο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. 

ΘΒΜΏ 4 

 Έγθξηζε ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2017 θαη πξνέγθξηζε ακνηβψλ θαη 

απνδεκηψζεσλ γηα ηε ρξήζε 2018. 

ΘΒΜΏ 5 

 Υνξήγεζε αδείαο ζηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε 

δηεπζπληέο ηεο Βηαηξείαο γηα δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, φπσο ηζρχεη. 

ΘΒΜΏ 6 

 Ώγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/20, φπσο 

ηζρχεη – Παξνρή ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Βηαηξείαο. 

ΘΒΜΏ 7 

 Αηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. 

ΐ. ΤΠΟΐΏΛΛΟΜΒΝΏ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΤΝΒΛΒΤΔ ΒΓΓΡΏΦΏ 
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 Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηωλ Δθζέζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηωλ Διεγθηώλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξείαο (www.quest.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quest.gr/
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ΏΝΏΛΤΔ ΣΟΤ ΟΜΕΛΟΤ  ΣΕΣΏΝ 

   

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΦΕΛ ΒΣΏΕΡΕΏ 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ/ΠΟΡΒΕΏ ΒΡΓΏΕΧΝ 

ΏΝΏΛΤΔ ΚΛΏΑΟΤ ΣΔΝ ΒΓΥΧΡΕΏ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 

ΠΟΡΒΕΏ ΜΒΣΟΥΔ ΚΏΕ ΑΕΏΝΟΜΔ ΜΒΡΕΜΏΣΟ 

ΏΝΏΛΤΔ ΕΑΕΏΕΣΒΡΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΧΝ 

ΠΡΟΟΠΣΕΚΒ 2018 

ΤΝΣΒΛΒΣΒ ΒΡΓΏΕΏ 
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ΠΡΟΦΙΛ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Δ Ώλψλπκε Βηαηξία Σζηκέλησλ ΣΕΣΏΝ είλαη κηα πνιπεζληθή παξαγσγφο 

ηζηκέλησλ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ κε έδξα 

ηελ Ώζήλα. 

Εδξχζεθε ην 1902 θαη είλαη εηζεγεκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην απφ ηηο 

22/02/1912. 

Πιένλ ν κηινο έρεη αλαπηχμεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ, παξαγσγηθή θαη 

εκπνξηθή ζε 13 ρψξεο ζε 4 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: 

 ΒΛΛΏΑΏ & ΑΤΣΕΚΔ ΒΤΡΧΠΔ: Βιιάδα, Γαιιία, Δλσκέλν 

ΐαζίιεην, Εηαιία 

 ΝΟΣΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΒΤΡΧΠΔ: Ώιβαλία, ΐνπιγαξία, Κφζνβν, 

Π.Γ.Α. ηεο Μαθεδνλίαο, εξβία 

 ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΒΟΓΒΕΟ: Ώίγππην, Σνπξθία 

 ΔΠΏ 

 ΝΟΣΕΏ ΏΜΒΡΕΚΔ: ΐξαδηιία(εμαγνξά εξγνζηαζίνπ ην 2016) 

κε ζπλνιηθά 14 εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ ζε 10 ρψξεο θαη απαζρνιεί 5500 

εξγαδνκέλνπο παγθνζκίσο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ/ΠΟΡΔΙΑ                    

ΔΡΓΑΙΩΝ        

                 ηελ Βιιάδα ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο έρεη 

θαηαξξεχζεη. Αελ ππάξρεη θσο ζηνλ νξίδνληα γηα επελδπηηθέο επθαηξίεο 

θαζψο ε παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αιιά θαη νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή 

πνξεία έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ.  

πγθεθξηκέλα ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζε Βιιάδα & Απηηθή 

Βπξψπε απφ ην 2011 έσο ην 2017 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 7.8% θαη ε 

ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία κεηψζεθε θαηά 47%. 

ηνλ αληίπνδα απφ ην 2012 νη Δ.Π.Ώ. έρνπλ ραξάμεη κηα δπλακηθή 

πνξεία θαη έρνπλ απνηειέζεη ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο. Σν 

επελδπηηθφ πιάλν ηνπ ΣΕΣΏΝ θαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ έλζηηθην ηνλ 

νδήγεζε λα “πνληάξεη” άλσ ησλ €200εθαη. ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο 

Δ.Π.Ώ. θάηη πνπ θαξπνθφξεζε θαη κε ην παξαπάλσ. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο Δ.Π.Ώ. παξνπζίαζε ζεακαηηθή 

άλνδν θαηά 187%! Βλψ ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία θαηά 298.5%! Αειαδή 

απφ €6εθαη. ζε €185εθαη. Δ Ώκεξηθή πιένλ ζπληειεί ην θέληξν βάξνπο 

ηνπ Οκίινπ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνηφλησλ.  

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

Οκίινπ ζηα νπνία θαίλεηαη μεθάζαξα ε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ηελ 

ηειεπηαία 5εηία. 

 

 

 

 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

123 
 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΔΓΥΩΡΙΑ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηζηκέληνπ απνηειείηαη 

απφ 3 εηαηξίεο: 

1. Ώλψλπκε Βηαηξία Σζηκέλησλ ΣΕΣΏΝ  

2. Ώλψλπκε Γεληθή Βηαηξία Σζηκέλησλ ΔΡΏΚΛΔ(ίδξπζε 1911), 

ζπγαηξηθή ζηνλ κηιν ηεο LafargeHolcim ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ 

Βιβεηία 

3. .ΚΟΣΕΡΏ % ΕΏ Β.Π.Β.(ίδξπζε 1934) 

Με Κπξίαξρε θαη πξσηνπφξα ζην θιάδν ηνλ κηιν ΣΕΣΏΝ 

εκθαλίδνληαο ην 2016 πεξίπνπ 6πιάζην θχθιν εξγαζηψλ απφ ηηο άιιεο 2 

αζξνηζηηθά. 

Δ ζπγαηξηθή ηνπ ΣΕΣΏΝ, ε ΕΝΣΒΡΜΠΒΣΟΝ ΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ Ώ.Β. 

απνηειεί ηελ θαζεηνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ειέγρνληαο 

εμαξρήο ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιαηνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

δηαλνκή πξντφλησλ ηεο θαη θαηαζθεπάδνληαο ε ίδηα ηε ζπζθεπαζία ηνπο 
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θαη νξγαλψλνληαο δίθηπα πσιήζεσλ. ήκεξα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε 

ζηνλ θιάδν ησλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ θαηαιακβάλνληαο ην 23% ηεο 

ζπλνιηθήο πίηαο ηεο αγνξάο δνκηθψλ κε €79.3εθαη. ην 2016 κε ηελ 

ΛΏΡΕΝΟ Ώ.Β. λα έξρεηαη δεχηεξε κε €50εθαη. ζε πσιήζεηο.  

 

 

ΠΟΡΔΙΑ ΜΔΣΟΥΗ & ΓΙΑΝΟΜΗ      

ΜΔΡΙΜΑΣΟ 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ώ.Β. ΣΕΜΒΝΣΧΝ ΣΕΣΏΝ δηαηξείηαη ζε 

84632528 κεηνρέο, απφ ηηο νπνίεο 77εθαη. είλαη θνηλέο θαη 7.5εθαη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο.  
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ΓΙΑΝΟΜΗ ΜΔΡΙΜΑΣΟ 

2016: Δ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθάζηζε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο €0,10 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνχρν) θαζψο θαη ηελ 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ €1,00 αλά κεηνρή. 

2014: Δ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθάζηζε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο χςνπο €0,15 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνχρν) θαη ηε 

δηαλνκή εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο χςνπο €0,15 

αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνχρν). 

2013: Αηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ €0,10 

αλά κεηνρή, θνηλή θαη πξνλνκηνχρν. 

Σν κέξηζκα 2010 πεξηιακβάλεη €0,1024 αλά κεηνρή θνηλή θαη 

πξνλνκηνχρν απφ ηε δηαλνκή θνξνινγεζέλησλ εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ. 
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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 
 

 

 

 

 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

 

 

Πξόεδξνο 

Βπζηξάηηνο-Γεψξγηνο Ώξάπνγινπ, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

 

Αληηπξόεδξνο 

Νέιινο Καλειιφπνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Αεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

 

Μέιε 

Δξψ Ώζαλαζίνπ, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Βπζχκηνο ΐηδάιεο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

ΐαζίιεηνο Γαξθαιήο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Σάθεο-Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Μηραήι Κνιαθίδεο, Βληεηαικέλνο χκβνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Αψξνο Κσλζηαληίλνπ, Ώλψηεξνο Ώλεμάξηεηνο χκβνπινο, Ώλεμάξηεην 

Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Ώιέμαλδξνο Μαθξίδεο, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Αφκλα Μηξάζγεδε-Μπεξλίηζα 

Εσάλλα Παπαδνπνχινπ, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Ώιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ, Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Πινχηαξρνο αθειιάξεο, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο 

 

 

 

 

 

 

http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/hiro-athanasiou/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/efthimios-vidalis/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/vasileios-zarkalis/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/takis-panagiotis-canellopoulos/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/michael-kolakidis/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/doros-konstantinou/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/alexandros-makridis/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/domna-mirasgezi-bernitsa/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/ioanna-papadopoulou/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/alexandra-papalexopoulou-benopoulou/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/ploutarxos-sakellaris/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/petros-sabatacakis/
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ΑΝΑΛΤΗ  ΙΓΙΑΙΣΔΡΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΩΝ 

 

 
   Ο κηινο ΣΕΣΏΝ έρεη νξηζκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ 

μερσξίδνπλ θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα απνιακβάλεη έλα δηαξθέο 

πιενλέθηεκα σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 

 
 

1. Δ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ηνπ πιαλήηε αλαδεηθλχνληαη ζε χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαζψο νη 

ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη φιν θαη πην δπλαηέο. Καη 

ηαπηφρξνλα κεγαιψλεη θαη ην αίζζεκα επζχλεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

βηνκεραληθέο εηαηξείεο γηα ηα ππνιείκκαηα απνβιήησλ ηνπο. 

 

Έηζη ν κηινο ΣΕΣΏΝ εδψ θαη ρξφληα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηα εξγνζηάζηα ηνπ, αληαπνθξηλφκελνο ζηελ 

παγθφζκηα πξφθιεζε γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.(έηζη 

κεηψλεηαη θαη ην θφζηνο ζηα θαχζηκα) 

2. πζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψλεη ζπλερψο κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Βπίζεο ν κηινο ΣΕΣΏΝ είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο ειιεληθέο 

εηαηξείεο πνπ ππέγξαςαλ ην Βπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Νενιαία πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ 

θηηάρλνληαο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε ζθνπφ λα ηνπο πξντδεάζνπλ 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

 

3. Ο κηινο ΣΕΣΏΝ απφ εηψλ, έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη 

απηνβνχισο Ώξρέο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο έβαηλαλ πέξαλ 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 κε 

απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ν κηινο ΣΕΣΏΝ έρεη ππαρζεί 

επηζήκσο ζηνλ Κψδηθα Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο ηνπ Δλσκέλνπ 

ΐαζηιείνπ. Δ θίλεζε απηή απνηειεί κάιηζηα κηα πξσηνπνξία ηνπ νκίινπ 

θαζψο ήηαλ ε πξψηε ειιεληθή εηαηξεία πνπ πηνζέηεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

θψδηθα αθνινπζψληαο ζηελ πνξεία θαη άιιεο. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Οκίινπ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα κπνξεί θαλείο λα δεη ηε δήισζε 

Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο ηνπ Οκίινπ. 

 

 

4. Έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν απνηειεί θαη ε Βηαηξηθή Κνηλσληθή 

Βπζχλε. ε απηφ ην θνκκάηη εζηηάδεη ζηε κέξηκλα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αζθάιεηα σο πξψηε θαη 

αδηαπξαγκάηεπηε πξνηεξαηφηεηα. Δ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Παγθφζκηνπ Βπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηελ Ώεηθφξν Ώλάπηπμε (WBCSD/ CSI) θαη αλαπηχζζεη θάζε 

ρξφλν αξθεηέο δξάζεηο φρη κφλν ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ ζηηο ρψξεο ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. Οξηζκέλεο απφ 

απηέο είλαη αλαξηεκέλεο ζηε ζειίδα ηνπ νκίινπ ζην δηαδίθηπν, 

ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο νπνίεο 

αμίδεη θάπνηνο λα αθηεξψζεη ιίγν απφ ην ρξφλν ηνπ. 

5. Καζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Κάζε ρξφλν παξακέλεη 

δεδεισκέλε ε δέζκεπζε ηεο ζηα παξαπάλσ θαη θάζε ρξφλν 

πξνζπαζεί λα βειηησζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 2018 

Οη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ δηαθαίλνληαη ζεηηθέο κε ξαρνθνθαιηά ηεο 

αλάπηπμεο ηελ αγνξά ησλ Δ.Π.Ώ. παξά ηηο πξνθιήζεηο ζε Ώίγππην θαη 

Βιιάδα.  

ηελ Βιιάδα ε δήηεζε εθηηκάηαη πσο ζα θπκαλζεί ζε επίπεδα αθφκε 

ρακειφηεξα ηνπ 2017 θαζψο δελ πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζνπλ κεγάια 

έξγα θαη ε ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ζε εμαηξεηηθά 

ρακειά επίπεδα.  

ε Ώίγππην ν θιάδνο ηζηκέληνπ έρεη δερζεί πηέζεηο ηφζν ζε επίπεδα 

δήηεζεο φζν θαη ζε νηθνλνκία αιιά παξ‟ φια απηά ε TITAN Cement 

Egypt ζθνπεχεη λα ιάβεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βειηηψλνληαο ηηο 

ηηκέο. 
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Δ αγνξά εξγνζηαζίνπ ζηελ ΐξαδηιία ην 2016 θαηά ηελ αλαδήηεζε λέσλ 

επελδπηηθψλ επθαηξηψλ έρεη απνδεηρζεί θαξπνθφξα θαη νη εθηηκήζεηο γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην άκεζν κέιινλ ιεηηνπξγνχλ ελζαξξπληηθά. 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : 

 

 

ΔΛΛΖ ΣΗΟΤΡΖ 

ΛΗΣΗΝΑ ΣΑΎΡΟ 

ΠΑΠΠΑ ΠΔΛΟΠΗΓΑ 
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Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ 

 
Άλλα Βίγθνπ Σίηνο Γαβαιάο        Γεκήηξεο Κνθθίλεο 

 

Πξνπηπρηαθή       Πξνπηπρηαθφο          Πξνπηπρηαθφο   

Φνηηήηξηα ΟΠΏ   Φνηηεηήο ΟΠΏ         Φνηηεηήο ΟΠΏ 

 

Δηζαγσγή:Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε 

ηνπκηινπεπηρεηξήζεσλ ΑΒΔ, πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Βηδηθφηεξα, ζα 

γίλεη αλαθνξά  ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ ελέξγεηαο , ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο. 

Κιάδνο Δλέξγεηαο 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 
Παπαγωγή Ηλεκηπικού Ρεύμαηορ 

Διεθηξηθή ελέξγεηα  παξάγεηαη θπξίσο  απφ: 

1. Ληγληηηθέο Μνλάδεο 

2. Μνλάδεο Φπζηθνχ Ώεξίνπ 

3. Τδξνειεθηξηθέο Μνλάδεο 

4. ΏΠΒ 

 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη εθαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνοζηελ Βιιάδα:Πνζνζηφ (%) ζην 

χλνιν ηεο Βγθαηεζηεκέλεο Εζρχνο ζην Αηαζπλδεδεκέλν χζηεκα  
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αλά Καχζηκν(ΜΔΝΕΏΕΟ ΑΒΛΣΕΟ ΤΣΔΜΏΣΟ ΤΝΏΛΛΏΓΧΝ 

ΔΒΠ ΦΒΐΡΟΤΏΡΕΟ 2018) 

 
 

 

 

Κχξηνη παξαγσγνίΔιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζηελ Βιιάδα: 

1. ELPEDISON Ώ.Β.  

2. ΑΔΜΟΕΏ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΔΛΒΚΣΡΕΜΟΤ Ώ.Β.  

3. ΉΡΧΝ 

4. ΚΟΡΕΝΘΟ POWER Ώ.Β.  

5. ΜΤΣΕΛΔΝΏΕΟ ΏΝΧΝΤΜΟ ΒΣΏΕΡΒΕΏ – ΟΜΕΛΟ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ  

 

Μεληαία Παξαγσγή αλά ζπκκεηέρνληα: 

(ΜΔΝΕΏΕΟ ΑΒΛΣΕΟ ΤΣΔΜΏΣΟ ΤΝΏΛΛΏΓΧΝ ΔΒΠ 

ΦΒΐΡΟΤΏΡΕΟ 2018) 

 

23%

29%
30%

18%

Παραγωγι Θλεκτρικοφ Ρεφματοσ

Λιγνιτικζσ Μονάδεσ Μονάδεσ Φυςικοφ Αερίου ΑΡΕ Υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

132 
 

 

εκείσζε:Ο Λεηηνπξγφο ηεο Ώγνξάο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Ώ.Β. 

(ΛΏΓΔΒ), ζπκκεηέρεη ζηνλ ΔΒΠ σο «Παξαγσγφο», θαζψο νη πηζηψζεηο 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ ΏΠΒ κεηαθέξνληαη ζηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ΏΠΒ 

ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ Ν.2773/1999 πνπ δηαηεξεί. 

 

 

 

Μεηαθνξά -Αηαλνκή Διεθηξηθνχ Ρεχκαηνο 

Δ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο, αξρηθψο κεηαθέξεηαη ζε θνληηλνχο κεηαζρεκαηηζηέο, πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηε Υακειή Σάζε ηνπ ξεχκαηνο ζε Τςειή Σάζε. Δ 

κεηαηξνπή ξεχκαηνο ζε ξεχκα Τςειήο Σάζεο  απνζθνπεί ζηε κείσζε 

ησλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ , κε δεδνκέλν φηη ε παξαγσγή ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζπληειείηαη καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα. Σν 

δίθηπν Μεηαθνξάο κεηαθέξεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ππνζηαζκνχο 

Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, φπνπ κεηαηξέπεηαη ζε Μέζε θαη Υακειή 

Σάζε αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζεί ηειηθψο ζε βηνκεραλίεο θαη 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

 Βπνκέλσο, ην δίθηπν κεηαθνξάο ζπληζηά θαηά  βάζεην δίθηπν 

Τςειήο  θαη ελ κέξεη Μεζαίαο Σάζεο θαη απνηειείηαη απφ: 

 Ππιψλεο ή πχξγνπο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη αγσγνί ησλ 

ελαέξησλ γξακκψλ 

PPC
56%

ELPEDISON
8%

LAGIE.S.A
20%

MYTILINEOS
8%

KORINTHOS 
POWER

5%

HERON
3%

ΜΘΝΛΑΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙ ΑΝΆ ΤΜΜΕΣΖΧΟΝΣΑ
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 Μνλσηήξεο, κέζσ ησλ νπνίσλ αλαξηψληαη ζηνπο ππιψλεο νη 

αγσγνί γξακκψλ 

 Ώγσγνί, θπξίσο απφ ραιθφ θαη αινπκίλην 

 Τπνζηαζκνχο Μεηαθνξάο 

ελψ ην δίθηπν δηαλνκήο ζπληζηά ην δίθηπν ελ κέξεη Μεζαίαο θαη 

Υακειήο Σάζεο θαη απνηειείηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ : 

 ην δίθηπν δηαλνκήο Μέζεο Σάζεο (20kV) πνπ κεηαθέξεη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνπο Τπνζηαζκνχο κεηαθνξάο ζηνπο 

Τπνζηαζκνχο δηαλνκήο. 

 ην δίθηπν δηαλνκήο Υακειήο Σάζεο (220/380V) πνπ κεηαθέξεη 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνπο Τπνζηαζκνχο δηαλνκήο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 Τπνζηαζκνχο δηαλνκήο. 

 

 

 

Διαγραμματικι απεικόνιςθ : 
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Ο ξφινο ηνπ ΛΏΓΔΒ(Λεηηνπξγφο ηεο Ώγνξάο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Ώ.Β) 

Μεηαμχ ηνπ ζθέινπο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ ζθέινπο ηεο δηαλνκήο 

κεζνιαβεί ν ΛΏΓΔΒ, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Ώγνξάο 

Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο. Βηδηθφηεξα, ν ΛΏΓΔΒ ιεηηνπξγεί κε βάζε κηα 

δνκή ζπγθέληξσζεο , δειαδή ην ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο ζηε ρψξα 

δεκηνπξγεί κηα «δεμακελή», απφ ηελ νπνία πξνκεζεχνληαη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζθέινο ηεο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.Χο 

απνηέιεζκα, αθφκε θαη νη θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Α.Β.Δ. 

ζα πξέπεη λα εγρχζνπλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζηελ θνηλή «δεμακελή» 

θαη ελ ζπλερεία λα ηελ αγνξάζνπλ επί ίζνηοφξνηο κε ηνπο ινηπνχο 

ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο.  

Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο 

Δ ηηκή κε ηελ νπνία  νη παξαγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

πσινχλ ην παξαγφκελν ξεχκα θαη νη πξνκεζεπηέο ην αγνξάδνπλ είλαη 

θνηλή γηα φινπο ,νλνκάδεηαη Οξηαθή ηηκή ηνπ πζηήκαηνο(0Σ)  θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ην κεραληζκφ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί,νηη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγεηνχο αληαγσληζκνχ, ηίζεηαη αλψηαην φξην σο 

πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, αιιά θαη θαηψηεξν επίπεδν πξνζθνξψλ, ην 

νπνίν ηζνχηαη κε ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα. 

 

Πξνκήζεηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο: 

ηελ Βιιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξνη πξνκεζεπηέο 

ειεθηξηθήοελέξγεηαο, εθφζνλ ειηαληθή αγνξά(ή αγνξά πξνκήζεηαο) 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη απειεπζεξσζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ ην 

2007, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα επηιέμεη ηνλ 

πξνκεζεπηή ηεο αξεζθείαο ηνπ, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο. 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηαπαξνπζηάδνληαη κε απηή ηελ  ζεηξά  ε 

κεληαία πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  αλά πξνκεζεπηή ζηελ Βιιάδα, 

ε κεληαία ρξέσζε ηεο πξνκήζεηαο αλά ζπκκεηέρνληα θαη ν ιφγνο 

Μεληαίεο Υξεψζεηο/Μεληαία Πξνκήζεηα: 

 (ΜΔΝΕΏΕΟ ΑΒΛΣΕΟ ΤΣΔΜΏΣΟ ΤΝΏΛΛΏΓΧΝ ΔΒΠ 

ΦΒΐΡΟΤΏΡΕΟ 2018): 
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ΐαζηθέο Παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Κιάδν Βλέξγεηαο: 

 

πλεπψο, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, 

ε ΑΒΔ έρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Βηδηθφηεξα, κε 

θξηηήξην ην πνζνζηφ επί ηoπ ζπλνιηθνχ  θχθισλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ, ε 

ΑΒΔ θαηέρεη ην 80 % πεξίπνπ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σα  ηειεπηαία  ρξφληα επηρεηξείηαη λα κεησζεί ην  κεξίδην αγνξάο 

ηεο ΑΒΔ ζηελ παξαγσγή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, έηζη ψζηε  

ε ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο λα ελαξκνληζηεί κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

θαη θαλφλεο,πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

Βπηπιένλ, ην 2018 είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα πσιεζνχλ 

ιηγληηηθέο κνλάδεο  ηεο ΑΒΔ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί ζην 

πιαίζην απηφ. Δ δήηεζε θαη θαη‟ επέθηαζε ε ηηκή πψιεζεο ησλ 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ηε ζηξνθή ζηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,  πνπ επηρεηξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

ζηελ  ΒΒ ,αιιά θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ ξχπσλ. 
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Ώμίδεη αθφκα λα ζεκεησζεί, φηη θαηά ην παξειζφλ ε ΑΒΔ  

παξνπζίαδε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,  

ελδερνκέλσο εμαηηίαο  ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο θαη ηεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο παξαγσγήο 

βηνκεραληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο  βαζηθή εηζξνή ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα (π.ρ. Υαιπβνπξγίεο) , λα απμάλεηαη επίζεο,  κεηψλνληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απηψλ ησλ βηνκεραληψλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 

εκαληηθή,επίζεο, ήηαλ ε επίδξαζε ηεο επξσπατθήο παξέκβαζεο 

θαη ζηε δνκή ησλ δηθηχσλ, πνπ ζηφρεπε ζηε ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ θαη ησλ κε αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη 

ζηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζηηο ππνδνκέο ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ κε 

αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Έηζη, ε κεξηθή  ηδησηηθνπνίεζε θαζψο θαη ε απφζρηζε  ηνπ 

ΏΑΜΔΒ, πνπ απνηεινχζε θχξηα ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ ΑΒΔ 

ην 2017, απνηεινχλ βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Πιένλ, ην 51% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ   ΏΑΜΔΒ αλήθεη ζην ειιεληθφ δεκφζην, 

κέζσ ηεο εηαηξείαο  ΏΑΜΔΒ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ Ώ.Β., ην 25%   ζηελ ΑΒ 

ΏΑΜΔΒ Ώ.Β. θαηην 24% ζηε  StateGridEuropeLimited. 

ζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ,θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ν 

ΏΑΜΔΒ νινθιήξσζε ην πξψην ζηάδην ζχλδεζεο ησλ ειιεληθψλ λήζσλ 

κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Μέρξη 

πξφηηλνο ππήξραλ ζπγαηξηθέο ηεο ΑΒΔ ζηα λεζηά, νη νπνίεο παξήγαγαλ 

ξεχκα κε θαχζε πεηξειαίνπ, επηβαξχλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

ΑΒΔ κε αξθεηά εθαηνκκχξηα ην ρξφλν. 

Σέινο, ε αγνξά ελέξγεηαο ζα επεξεαζηεί άκεζα απφ ην 

εγρείξεκαδεκηνπξγίαο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο, πνπ πξνσζείηαη 

απφ ηελ ΒΒ θαη έρεη σο ζηφρν  ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο γηα 

λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ 

Μεηαθνξάοθαζψο θαη ηε ζπλεηή αμηνπνίεζε ηεο νινέλα απμαλφκελεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ. .Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάδεηαη 

δηαζχλδεζε θαη ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο δηθηχσλ ζε έλα παλεπξσπατθφ 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Χο 

απνηέιεζκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο,  πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζε κηα ρψξα γηα κηα 

πεξίνδν,  ζε κηα άιιε ρψξα, πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδεη έιιεηκκα 

παξαγσγήο. Σνλίδεηαη ζ‟ απηφ ην ζεκείν, φηη ην θχξην πξφβιεκα ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ε 

παξαγσγή δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ηε δήηεζε θαη έηζη ην παλεπξσπατθφ 
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δίθηπν κεηαθνξάο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

 

Όκηινο ΓΔΖΑ.Δ 

Αξαζηεξηφηεηα 

Δ Αεκφζηα Βπηρείξεζε Διεθηξηζκνχ είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Βιιάδα. Δ ΑΒΔ 

δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο νξπρείσλ ιηγλίηε, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Κχξηεο Θπγαηξηθέο 

 ΑΒΑΑΔΒ Ώ.Β. 

 ΑΒΔ ΏΝΏΝΒΧΕΜΒ Ώ.Β. 

 

 

Σφνκεςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 

 

 

Λογιςτικά Στοιχεία  

 

34%

17%
4%

45%

ΜΕΣΟΧΛΚΙ ΥΝΚΕΘ

Ελλθνικό ∆θµόςιο (1)

Ταµείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του ∆θµοςίου (ΤΑΛΡΕ∆)

ΛΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΡ-∆ΕΘ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΡΑΡ-∆ΕΘ (πρϊθν ΟΑΡ)

Ευρφ επενδυτικό κοινό και κεςµικοί επενδυτζσ (2)



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

139 
 

Αποτελζςματα 2017 

 

 

Επενδφςεισ και Εξζλιξθ Χρζουσ  
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Πνξεία Μεηνρήο 

Αηάγξακκα Μεηνρήο ηεο ΑΒΔ γηα φια ηα έηε, πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 

 

 

Παξαηεξήζεηο: Μέγηζηε ηηκή: 35,72 Αεθέκβξηνο 2007 

Μηθξφηεξε ηηκή: 1,6495 Ενχληνο 2012 

Αηάγξακκα κεηνρήο ηεο ΑΒΔ γηα ην ηειεπηαίν  έηνο 
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Παξαηεξήζεηο: ηηο 15 θαη 16 Ενχληνπ ε κεηνρή έρεη κεδεληθφ φγθν 

ζπλαιιαγψλ επεηδή θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ εκεξψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν ηδηνθηεζηαθφο δηαρσξηζκφο ηνπ ΏΑΜΔΒ. 

Παξαηεξνχκε νηη ζηηο 20 Ενπλίνπ ππήξμε απμεκέλνο φγθνο ζπλαιιαγψλ. 

Πηζαλψο, φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο 

πξνεγνχκελεο εκέξεο, κεηαθέξζεθαλζ‟απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε. Βπίζεο, 

ε θαηαθφξπθε κείσζε ηεο κεηνρήο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ 

επελδπηψλ γηα κείσζε ησλ θεξδψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ κεξηζκάησλ 

ηεο ΑΒΔ εμαηηίαο ηεο απφζρηζεο ηνπ ΏΑΜΔΒ.  

Κίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε ΑΒΔ: 

 Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 

 Βπηρεηξεκαηηθφο Κίλδπλνο 

 Κίλδπλνο Υξεκαηηθψλ Ρνψλ 

 πλαιιαγκαηηθνί Κίλδπλνη 

 Ρπζκηζηηθνί Κίλδπλνη 

 Κίλδπλνη Ώληηζπκβαιινκέλσλ 

Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή: 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ηακεηαθφ θαη επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

Βηαηξείαο, ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Μεηφρσλ, ηελ κε θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2017. 

Βπηρεηξεκαηηθέο πλεξγαζίεο 

Δ ΑΒΔ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν έρεη αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηηο 

ηξέρνπζεο δπζθνιίεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη 

ζπλεξγαζίεο κε ChinaMachineryEngineeringCorporation, SENHUA, 

GeneralMotors. 

Βηαηξηθή Αηαθπβέξλεζε  

• ΑΕΟΕΚΔΔ 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο  είλαη: 

α) Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

β) ν Αηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 

γ) Σν πκβνχιην Αηεχζπλζεο . 
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Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Μέιε: 

 

Όλοκα/Θέζε  

  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΗ Δκκαλοσήι  

Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος 

ΑΝΓΡΙΩΣΗ Γεώργηος  

Ανηιπρόεδρος 

ΑΛΔΞΑΚΗ Παλαγηώηες 

Μέλος 

ΒΑΙΛΑΚΗ Γεκήηρηος 

Μέλος 

ΒΑΣΑΛΗ Άρες 

Μέλος 

ΚΑΡΑΛΔΤΘΔΡΗ Παληειής 

Μέλος 

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ Υρήζηος  

Μέλος 

ΣΑΘΑΚΗ Λάδαρος 

Μέλος 

ΣΟΠΑΛΗ Φραγθίζθος  

Μέλος 

ΦΟΤΝΣΗ Μαρία 

Μέλος 

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ Νηθόιαος 

Μέλος 

ΣΟΚΑΝΑ Κωλζηαληίλος 

Γραμμαηέας 

OIKONOMOY Αργύρες 

Νομικός Σύμβοσλος 

 

 

ύλζεζε 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ 11 κέιε,  εθ ησλ νπνίσλ 

5 ηνπιάρηζηνλ είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. 

Οθηψ (8) κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Αηεπζχλσλ χκβνπινο, 

εθιέγνληαη απφ ηε Γ ησλ κεηφρσλ ηεο Βηαηξείαο. Σν Α εθιέγεη απφ ηα 

κέιε απηά ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Ώληηπξφεδξφ ηνπ.  

Αχν (2) κέιε, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ΑΒΔ, 

εθιέγνληαηκε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία αθφηνπ εηδνπνηεζεί ε 

πιένλ Ώληηπξνζσπεπηηθή πλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε Πξνζσπηθνχ 

(ΏΟΠ) ηεο Βηαηξείαο 

Έλα (1) κέινο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ θνξείο ζρεηηθνχο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηαηξείαο, ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Βπηηξνπή (ΟΚΒ) ηεο Βιιάδαο. 
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Δ ζεηεία ησλ κειψλ δηαξθεί ηξία ρξφληα 

 

 

 

Δπζύλε κειώλ Γ 

Σα κέιε επζχλνληαη απέλαληη ζηελ εηαηξεία γηα θάζε πηαίζκα θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Τπνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα  γηα εκπηζηεπηηθά ζέκαηα 

ηεο εηαηξείαο. 

Ώπαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνπο 

Ώλαπιεξσηέο Αηεπζχλνληεο πκβνχινπο, ζηνπο Γεληθνχο Αηεπζπληέο θαη 

ζηνπο Αηεπζπληέο λα ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ζε πξνζσπηθέο ή άιινπ 

είδνπο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο κε ηελ εηαηξεία 

Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο κειώλ 

Κάζε ακνηβή ή  απνδεκίσζε, πνπ ρνξεγείηαη γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ζε κέιε ηνπ Α, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε Γ ησλ κεηφρσλ. Βίλαη 

αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ δηαζέζεη ηα κέιε ηνπ Α γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α ή/θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Έρνπλ ζπζηαζεί ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην νη εμήο επηηξνπέο: 

Δπηηροπή Διέγτοσ 

Μέιε: 3 ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε, πνπ δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 1 πξέπεη λα  δηαζέηεη επηπιένλ 

γλψζεηο ινγηζηηθήο ειεγθηηθήο. 

πλεδξίαζε: Ώλά  ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Αξκνδηόηεηεο-Τπνρξεώζεηο: 

 

1. παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ππνβνιή ζπζηάζεσλ  



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

144 
 

2. παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

3. παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη ηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα απνηειέζκαηα απηνχ 

4. επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε 

θαη δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 

 

Δπηηροπή ακοηβώλ 

Μέιε : 3 κε εθηειεζηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηα 

Αρκοδηόηεηες – Τποτρεώζεης  

Μειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη ακνηβψλ: α. ησλ 

κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη β. ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο Βηαηξείαο 

πκβνύιην Γηεύζπλζεο 

ηελ εηαηξεία ιεηηνπξγεί πκβνχιην Αηεχζπλζεο (.Α.). Σν .Α. 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, ν νπνίνο είλαη θαη 

Πξφεδξφο ηνπ, ηνπο ηπρφλ Ώλαπιεξσηέο Αηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη 

ηνπο Γεληθνχο Αηεπζπληέο. 

Αρκοδηόηεηες – Τποτρεώζεης  

Ώζρνιείηαη θαηά βάζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απφδνζε ησλ 

κνλάδσλ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξείαο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηξαηεγηθφ θαη Βπηρεηξεζηαθφ 

ρεδηαζκφ. 
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 ΜΕΤΟΧΟΛ 

Δ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην 

φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά 

ζηελ εηαηξεία. Βηδηθφηεξα:  

1. Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, σο ηέηνησλ 

ζεσξνχκελσλ θαη ησλ απμήζεσλ ή κεηψζεσλ ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

2. Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ 

Αηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ ηαθηηθψλ ειεγθηψλ. 

3. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο. 

4. Γηα ηε δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ 

5. Γηα ηελ έθδνζε δαλείνπ δηα κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο 

νκνινγηψλ 

(Δ ζχλαςε κε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ επηηξέπεηαη 

θαη κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ). 

6. Γηα ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. 

7. Γηα ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ . 

 

Κάζε κέηνρνο πιήξσο απνπιεξσκέλσλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο θαηέρεη. 

 ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο Βζσηεξηθφο Έιεγρνο ηεο Βηαηξείαο δηελεξγείηαη απφ εηδηθή 

Τπεξεζία: ηε Αηεχζπλζε Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ (ΑΒΒ), ε νπνία 

ζπζηήλεηαη κε απφθαζε Α θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή 

Βιέγρνπ ηνπ Α.Σν εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο ΑΒΒ, θαηαξηίδεηαη 

κε βάζε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο ηνπ νκίινπ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςηλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηηο 

εμειίμεηο ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο.Σν πξφγξακκα ειέγρνπ 

ππνβάιιεηαη, κέζσ ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ, γηα έγθξηζε ζην 

Αηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

πκπεξάζκαηα:  Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν ζηνλ θιάδν ελέξγεηαο ζπληζηνχλ πξφθιεζε γηα ηε ΑΒΔ,  κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 
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ζπλζήθεοπνπ δηακνξθψλνληαη θαζψο θαη λα πηνζεηήζεη λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγέο: 

 http://www.lagie.gr/ 

 https://energypress.gr/ 

 https://www.dei.gr/el 

 http://www.heron.gr/index.php?lang=gr 
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                      ΔΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΤΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΥΒΔΡΝΗΣΗ  

                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΤΑΙΡΔΙΑ ΔΛΛΑΚΤΩΡ Α.Δ. 

Από τουσ  ( με αλφαβθτικι ςειρά ) 

 

Βίτου Αναςταςία 

Απόφοιτθ του Σμιματοσ Οικονομικών Επιςτθμών  

του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 

 

 

Πετρίδθ Εμιλία  

Φοιτιτρια του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ 

 

 

Salekwa Sandrine  

Φοιτιτρια του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του  

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

 

 

 

Χατηισ Παναγιώτθσ  

Φοιτθτισ του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του  

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
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                                        Θ ΕΣΑΛΡΕΛΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε Βιιεληθή πνιπεζληθή εηαηξεία 60 

ρξφλσλ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ, 

ηεο ελέξγεηαο θαη ηα έξγα παξαρσξήζεσλ, φληαο ελεξγή ζε 25 ρψξεο 

παγθνζκίσο . Βίλαη αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Βπξψπε 

αθνχ θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε ιίζηεο Βξγνιεπηηθψλ 

Βηαηξεηψλ θαη Καηαζθεπαζηηθψλ Απλάκεσλ αληίζηνηρα. 

 

 

Λςτορικι αναδρομι 

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960 ηδξχεηαη ε ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΑΟΜΕΚΔ ΣΒΐ Ώ.Β. , θαη ε ΏΚΣΧΡ Ώ.Β. . Σν 1996  ππνγξάθεηαη 

ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε ηεο Ώηηηθήο Οδνχ θαη ηεο Γέθπξαο 

. Σξία ρξφληα  αξγφηεξα νη εηαηξείεο ζπγρσλεχνληαη, ελψ ηνλ επφκελν 

ρξφλν εηζέξρεηαη θαη ζηελ Ώγνξά  Ώλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  κε ηελ 

επσλπκία ΒΛΣΒΥ ΏΝΒΜΟ. Σν έηνο 2002  ηδξχεηαη ε REDS , βαζηθφο 

ππιψλαο ηνπ ηνκέα δηαρείξηζεο αθηλήησλ.  Έπηηα, ηδξχεηαη ε ΔΛΒΚΣΧΡ 

, εηζεξρφκελε ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ. Ώθνινπζνχλ 

νη πξψηεο θαηαζθεπέο ζε Ρνπκαλία θαη Μέζε Ώλαηνιή (Κνπβέηη) ην 

2004, φπνπ ηνλ επφκελν ρξφλν ηδξχεηαη ζπγαηξηθή εηαηξεία. Σν 2007 

ζπκκεηέρεη ζε 3 απφ 5 έξγα παξαρσξήζεσλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηελ 

Βιιάδα, ηελ απφθηεζε ηνπ  59,2% ζηελ Ώηηηθή Οδφ, ελψ απνζρίδεηαη 

απφ ηνλ θιάδν παξαρσξήζεσλ, ηδξχνληαο ηελ ΏΚΣΧΡ 

ΠΏΡΏΥΧΡΔΒΕ. Έλα ρξφλν κεηά, ν κηινο κεηνλνκάδεηαη ζε 

ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β. θαη μεθηλάεη ε παξαρψξεζε ησλ ΜΟΡΒΏ, 

ΟΛΤΜΠΕΏ ΟΑΟ θαη ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΟΑΡΟΜΟΕ ΏΕΓΏΕΟΤ, ελψ 2 ρξφληα 

κεηά ν κηινο θαηαηάζζεηαη ζηε ιίζηα ENR ησλ 225 θνξπθαίσλ 

Παγθφζκησλ Ώλαδφρσλ αιιά θαη ησλ 10 θνξπθαίσλ Αηεζλψλ 

Βξγνιεπηηθψλ Βηαηξεηψλ Βγθαηαζηάζεσλ Βπεμεξγαζίαο Ώπνβιήησλ. Σν 

2014 ε ΏΚΣΧΡ, σο επηθεθαιήο θνηλνπξαμίαο, αλαιακβάλεη ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γξακκήο “GoldLine” ηνπ κεηξφ ζηε Νηφρα Καηάξ θαη 

παξάιιεια ε ΒΛΣΒΥ ΏΝΒΜΟ εηζέξρεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ. 
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Σομείσ Δραςτθριοποίθςθσ και Διεκνισ Παρουςία 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςε ζναν ςθμαντικό αρικμό τομζων, ωσ εξισ : 

 

 Στην καταςκευή : 

Θ κυγατρικι εταιρεία ΑΚΣΩΡ ΑΣΕ μαηί με τισ κυγατρικζσ τθσ, 

αναλαμβάνει όλθ τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα του Ομίλου, με 

κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθν Καταςκευι, τθν Καταςκευι Φωτοβολταϊκϊν 

ζργων, τα Λατομεία και τθν Διαχείριςθ Ζργων και Εγκαταςτάςεων. 

Διακζτει επιλεγμζνα ςτελζχθ και τεχνογνωςία υψθλοφ επιπζδου. 

 

ηης Παρατωρήζεης : 

 

Ο κηινο ΒΛΛΏΚΣΧΡ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο 100% 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΑΚΣΧΡ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ Α.Δ. , ε νπνία 

ζπκκεηέρεη ζε ηξεηο εηαηξείεο ιεηηνπξγίαο απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ζε δχν 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ησλ ηαζκψλ Βμππεξέηεζεο Ώπηνθηλεηηζηψλ 

(.Β.Ώ.) ζε απηνθηλεηφδξνκνπο θαζψο θαη ζηελ εηαηξεία ιεηηνπξγίαο 

ζηαζκψλ απηνθηλήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο είλαη ε ΏΣΣΕΚΔ ΟΑΟ Ώ.Β., ε 

ΓΒΦΤΡΏ Ώ.Β. κε ηηο νπνίεο έρεη θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ 

Ώηηηθή Οδφ θαη ηε Γέθπξα Ρίνπ - Ώληηξξίνπ, κε κεξίδην 59,2 % θαη 

22,00% αληίζηνηρα, θαζψο επίζεο, ε ΟΛΤΜΠΕΏ ΟΑΟ Ώ.Β. θαη ε 

ΜΟΡΒΏ Ώ.Β. κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζηα ηξία απφ ηα πέληε κεγάια 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή (Μνξέαο, 

Οιπκπία Οδφο θαη Ώπηνθηλεηφδξνκνη Ώηγαίνπ). 

 

ηο Περηβάιιολ :  

 

Μέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. (ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη κε 94,4%) δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε ζηελ Βιιάδα θαη ηελ 

Κχπξν ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ ελψ παξάιιεια έρεη 

ζεκαληηθή παξνπζία ζην εμσηεξηθφ. Δ ΔΛΒΚΣΧΡ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Μεραληθήο ΐηνινγηθήο 

Βπεμεξγαζίαο, Ώλαεξφβηαο Υψλεπζεο, Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

(ΥΤΣΏ), ηαζκψλ Παξαγσγήο Βλέξγεηαο κε αμηνπνίεζε βηναεξίνπ απφ 

ΥΤΣΏ, Υψξσλ Αηάζεζεο Ώπνξξηκκάησλ (ΥΑΏ) θαη νξγαληθψλ 

απνβιήησλ κέζσ κνλάδσλ αλαεξφβηαο ρψλεπζεο, επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ θαη απνηέθξσζεο - απνζηείξσζεο λνζνθνκεηαθψλ 
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απνβιήησλ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

Με ηελ εμαγνξά ηεο HERHOF GmbH, ν κηινο εθαξκφδεη 

θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλαθχθισζε ζχκκεηθησλ ζηεξεψλ 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ γηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αεξφβηαο, ή/θαη αλαεξφβηαο ρψλεπζεο 

(γηα ηελ παξαγσγή νξγαληθνχ compost θαη βηναεξίνπ) γεγνλφο πνπ ηνλ 

θαζηζηά αμηφινγν παίθηε ζε έλα δπλακηθά αλαπηπζζφκελν ηνκέα, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αλάιεςε κεγάισλ 

ζπλαθψλ έξγσλ (Κξναηία, Κχπξνο, ΐνπιγαξία, Γεξκαλία, θιπ.). 

 

Στην Ενέργεια : 

 

O Πμιλοσ ΕΛΛΑΚΤΩ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ από το 2000 μζςω τθσ ΕΛ.ΣΕΧ. ΑΝΕΜΟ 

με ποςοςτό 64.5% θ οποία και είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν.  

Θ εταιρεία διακζτει εκτενι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν 

ανάπτυξθ, καταςκευι, λειτουργία και ςυντιρθςθ αιολικϊν πάρκων. Ζχει 

καταςκευάςει, κατζχει και λειτουργεί 16 αιολικά πάρκα (253 MW), ζνα 

φωτοβολταϊκό ςτακμό (2 MW) και ζνα υδροθλεκτρικό (5 MW), 

ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 260 MW, ενϊ βρίςκονται υπό 

καταςκευι νζα αιολικά πάρκα, ςυνολικισ ιςχφοσ 197 MW. 

Τζλοσ, διακζτει πλοφςιο χαρτοφυλάκιο αδειϊν αιολικϊν πάρκων 

(472 MW) ςε διάφορα ςτάδια ανάπτυξθσ. 

 

Στην Ανάπτυξη Ακίνητων και Υπηρεςιών : 

 

 Πμιλοσ κατζχει μία από τισ θγετικζσ κζςεισ ςτο κλάδο μζςω τθσ 

κυγατρικισ του (55,4%) REDS Α.Ε., θ οποία είναι επίςθσ ειςθγμζνθ ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Οι επενδφςεισ τθσ REDS Α.Ε. επικεντρϊνεται 

ςτθν ανάπτυξθ Εμπορικϊν Ράρκων, Εμπορικϊν & Ψυχαγωγικϊν 

Κζντρων, Οργανωμζνων Οικιςτικϊν Συγκροτθμάτων, Εκκεςιακϊν 

Κζντρων κακϊσ και κτιρίων Γραφείων και Μεικτϊν Χριςεων. Τζλοσ θ 

REDS Α.Ε. δραςτθριοποιείται ςτον τομζα εκκεςιακϊν και ςυνεδριακϊν 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

152 
 

κζντρων μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο Athens Metropolitan Expo 

(11,67%). 

 

 

Πμωσ θ δραςτθριότθτα του Ομίλου δεν ςταματάει ς’ αυτό το 

ςθμείο. Ζχει επενδφςει μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα ςε 

πρωτοποριακζσ ιδζεσ και ευκαιρίεσ, προςφζροντασ πρόςκετθ αξία 

ςτουσ μετόχουσ τθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςυμμετζχει ςτισ εταιρείεσ 

ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΚΑΗΛΝΟ ΡΑΝΘΚΑΣ ΑΕ, ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑ & ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΑΕ, ELPEDISON AE, ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΤΕΧΝΟΔΟΜΛΚΘ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΑΕ, ΔΛΕΚΝΘΣ 

ΑΛΚΘ ΑΕ, ΡΕΛΑ ΑΕ, ΔΘΛΑΒΕΘΣ ΑΕ 

 

Γηεζλήο Παξνπζία  

Ώιβαλία, Ενξδαλία, Άκπνπ Νηάκπη, ΐνζλία, Καηάξ, ΐνπιγαξία, Κνπβέηη, 

Γεξκαλία, Κξναηία, Βιιάδα, Κχπξνο, Ώκεξηθή, Νηνπκπάη, Ώγγιία, Οκάλ, 

Ρνπκαλία, Παλακά, εξβία,  Σνπξθία, Υηιή, θφπηα    

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

 

 Γεψξγηνο Πξνβφπνπινο : Πξφεδξνο , Με εθηειεζηηθφ κέινο 

 Ώλαζηάζηνο Καιιηηζάληζεο : Αηεπζχλσλ χκβνπινο , Βθηειεζηηθφ 

Μέινο 

 Αεκήηξηνο Καιιηηζάληζεο : Ώληηπξφεδξνο, Με Βθηειεζηηθφ 

Μέινο 

 Ενξδάλεο Ώτβάδεο : χκβνπινο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο  

 Παλαγησηάθεο (Σάθεο)  Ανπκάλνγινπ : χκβνπινο , Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο  

 Μηραήι Καηνχλαο : χκβνπινο , Ώλεμάξηεην - Με Βθηειεζηηθφ 

Μέινο  

 Ώιέμηνο Κνκλελφο : χκβνπινο, Ώλεμάξηεην - Με εθηειεζηηθφ 

κέινο  

 Αέζπνηλα - Μαγδαιελή Μαξθάθε : χκβνπινο, Ώλεμάξηεην - Με 

εθηειεζηηθφ Μέινο 

 Βιέλε Παπαθσλζηαληίλνπ : χκβνπινο, Ώλεμάξηεην - Με 

Βθηειεζηηθφ Μέινο   
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Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Καηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 25/7/2018 απνθαζίζηεθε ε 

εθινγή, θαηφπηλ ζχζηαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ, ηεο αλαγλσξηζκέλεο 

εηαηξείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ Pricewaterhouse Coopers (PWC) 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θ. Φψηηνπ κπξλή σο ηαθηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Δ Βπηηξνπή Βιέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο : 

o Υαξίησλα Κπξηαδή, σο Πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ, 

o Βιέλεο Παπαθσλζηαληίλνπ, σο Μέινπο ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ, 

θαη 

o Aιέμηνπ Κνκλελνχ, σο Μέινπο ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ.                     

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

ηόρνο ηεο Γηνίθεζεο  

 

ηφρνο ηεο Αηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε αλάδεημή ηνπ ζε έλαλ 

απφ ηνπο θνξπθαίνπο Οκίινπο ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαζθεπήο θαη 

δηαρείξηζεο ππνδνκψλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε θαη Μέζε Ώλαηνιή. 

Δ ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ 

απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. 

 

Δθόδηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηθείκελνπ ζηόρνπ 

 

 Μαθξφρξνλε εκπεηξία θαη άξηηα ηερλνγλσζία ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

 Εθαλφ θαη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Παξνρή αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ 

 Βκπηζηνζχλε απφ πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη κεηφρνπο 

 Καηλνηφκνο δξάζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμεο αγνξψλ 

 Εζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

 Ο νηθνλνκηθά ηζρπξφο, νξγαληζκφο, ηθαλφο λα νδεγήζεη θαη λα 

ζηεξίμεη κεγάια αλαπηπμηαθά ζρέδηα θαη ζηαζεξή αλάπηπμε 
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ηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο επηρείξεζεο 

 

ηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ Οκίινπ, απνηειεί ε παξαγσγή πνηνηηθψλ 

έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, κε  ζπλερή βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα έλα θαιχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

Έρνληαο καθξφρξνλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ 

θαη ππεξεζηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, ν φκηινο ζπλερίδεη ηελ επέθηαζή ηνπ 

θαη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή επηρεηξεκαηηθή 

αγνξά, κέζσ κηαο ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλεο αλαπηπμηαθήο θηινζνθίαο, 

βαζηδφκελνο ζηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηαρεία νινθιήξσζε έξγσλ - 

ππεξεζηψλ, πνπ απαηηνχλ ζχλζεηεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, αιιά θαη 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

Ο κηινο επηρεηξεί λα παξακείλεη θαηαζθεπαζηήο αεηθφξσλ - 

πξάζηλσλ έξγσλ, αιιά θαη λα απνηειέζεη ηνλ αγσγφ ππνζηήξημεο θαη 

δηάδνζεο  ηεο αεηθφξαο θαη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζε θνηλσληθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Μεξηκλά γηα ηνπο εξγαδφκελνχο 

ηεο εηαηξείαο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ απαζρφιεζε, ζέβεηαη ην 

θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θάζε έξγνπ, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

θαη ηηο αξραηφηεηεο ελψ παξάιιεια, θαηαζθεπάδεη έξγα αλαβαζκηζκέλεο 

αμίαο κε επξχηεξν θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ φθεινο. 

… ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα  

 

ΔΛΛΑΚΣΧΡ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Με ηελ εκπεηξία πνιιψλ ρξφλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ν φκηινο 

θαηαλνεί θαη θαηαζθεπάδεη πιένλ ηα έξγα ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ νη 

νπνίεο δηακνξθψλνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηηο αεηθφξεο θνηλσλίεο. ηφρνο είλαη 

φρη κφλν λα ζπλερίζεη λα είλαη ν θαηαζθεπαζηήο αεηθφξσλ - πξάζηλσλ 

έξγσλ, αιιά θαη λα απνηειέζεη ηνλ αγσγφ ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο  ηεο 

αεηθνξίαο θαη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο. 

Ώπηφ ην επηηπγράλεη κέζα απφ έλαλ ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

ηξίπηπρν αηδέληαο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

Δ θνηλσληθή αηδέληα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέξηκλα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνχο ηεο εηαηξείαο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ απαζρφιεζε. 

Δ πεξηβαιινληηθή αηδέληα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ ζην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θάζε έξγνπ, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη 

ζηηο αξραηφηεηεο. Δ νηθνλνκηθή αηδέληα ζπκπεξηιακβάλεη θαηαζθεπέο - 

έξγα αλαβαζκηζκέλεο αμίαο, κε επξχηεξν θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

φθεινο. 
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Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε 

 

Βπηδίσμε ηνπ Οκίινπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηνπ. Οη πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεκέλεο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ 

αλέξρνληαη ζε έλα πνζνζηφ 60%, ελψ ν ζηφρνο ηνπ Οκίινπ είλαη ε 

ζηαδηαθή πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε θαη ησλ ππφινηπσλ ζπγαηξηθψλ. 

Μέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, 

αθελφο πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ δηαζαθελίδεηαη ην 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηνπ νκίινπ. Δ ζηνρεπκέλε βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη ν επηδησθφκελνο πεξηνξηζκφο ησλ 

εθπνκπψλ CΟ2 απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα, ππνγξακκίδνπλ ηελ 

καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε ηνπ νκίινπ έλαληη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο εηαηξηθήο επζχλεο επξχηεξα. 

   

Πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεκέλεο Θπγαηξηθέο 

 

Με ηηο πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, ν 

κηινο ηεθκεξηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ησλ έξγσλ ηνπ, 

θαζφζνλ πξάζηλα έξγα θνζηίδνπλ ιηγφηεξν ζηελ ζπληήξεζε, 

θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη λεξφ, είλαη θηιηθφηεξα πξνο ηνλ 

άλζξσπν θαη έρνπλ πςειφ επίπεδν απνδφζεσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή 

αγνξά γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. 

Πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεκέλεο θαηά EMAS εηαηξείεο: ΏΚΣΧΡ 

Πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 14001 εηαηξείεο: 

ΏΚΣΧΡ ,ΔΛΒΚΣΧΡ, HERHOF GmbH, AKTOR FM, TOMH, ΜΟΡΒΏ, 

ΏΣΣΕΚΔ ΟΑΟ, ΏΚΣΧΡ ΠΏΡΏΥΧΡΔΒΕ, ΓΒΦΤΡΏ, 

ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΟΑΡΟΜΟΕ ΏΕΓΏΕΟΤ 

 

Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Ο κηινο Βιιάθησξ, ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

“Make-A-Wish”, ππνζηήξημε ελεξγά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ηνλ Αεθέκβξην 

2015, ηνπ 2016 αιιά θαη ηνπ 2017, νξγαλψλνληαο ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ νκίινπ, ζπκβάιινληαο 

ελεξγά ζηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Green –Building πγθξόηεκα Οκίινπ 

  

ην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ην ζπγθξφηεκα ησλ γξαθείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλν κε βάζε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ GreenBuilding απφ 
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ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ ην 2006, ζπληειψληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη ζηελ θαηάηαμε ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία 

GreenBuilding Partner. 

 

Πεξηβαιινληηθή επηβξάβεπζε 
 

Ο φκηινο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ έρεη βξαβεπζεί πνιιέο θνξέο 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, γηα ηελ πξσηνπφξα 

εθαξκνγή - ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθνχο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο, γηα 

ηελ θαηαζθεπή πξάζηλσλ θηηξίσλ, αιιά θαη γηα ηελ θηινπεξηβαιινληηθή 

ιεηηνπξγία κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ. 

Ο ζθνπφο ηνπ νκίινπ δελ είλαη κφλν ε επηβξάβεπζε θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ θηιηθφηεξνπ πξνο ην πεξηβάιινλ νκίινπ, αιιά κέζα απφ 

ηελ επηβξάβεπζε επηδηψθεηαη κηα επξχηεξε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θαη αεηθφξνπ επηρεηξείλ. 

Οηθνλνκηθή ππεπζπλόηεηα 

 

Δ νηθνλνκηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ νκίινπ πξνζβιέπεη φρη κφλν ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηφρσλ ηνπ, αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε επξχηεξα νθέιε ζην πεξηβάιινλ, ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ζηελ απαζρφιεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ησλ έξγσλ. 

 Σν θνηλσληθφ κεξίδην ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέξηκλα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ νκίινπ, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ 

απαζρφιεζε. 

 Σν πεξηβαιινληηθφ κεξίδην ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ ζην 

θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 Σν νηθνλνκηθφ κεξίδην ζπκπεξηιακβάλεη έξγα θαη ππεξεζίεο 

αλαβαζκηζκέλεο αμίαο, κε επξχηεξν θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

φθεινο. 
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ΚΧΓΗΚΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 

Αμοιβζσ 

Εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ 

 

Θ αμοιβι των εκτελεςτικϊν μελϊν του ΔΣ κα πρζπει να ςυνδζεται 

με τθν εταιρικι ςτρατθγικι, τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ και κα πρζπει 

να εγκρίνεται από το ΔΣ. Βαςίηεται ςτα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτζσ 

τουσ, τθν επίδοςι τουσ ςε ςχζςθ με προκακοριςμζνουσ ποςοτικοφσ και 

ποιοτικοφσ ςτόχουσ, τθν οικονομικι κατάςταςθ, τθν απόδοςθ και τισ 

προοπτικζσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και με το φψοσ των αμοιβϊν, για 

παρόμοιεσ εκτελεςτικζσ υπθρεςίεσ ςε ομοειδείσ εταιρείεσ.  

Μθ εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ 

 

Θ αμοιβι των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του ΔΣ εγκρίνεται από τθ 

Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων μετά από πρόταςθ του ΔΣ, και κα 

πρζπει να αντικατοπτρίηει το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ. Ταυτόχρονα, κα 

πρζπει να προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν βαςικι ετιςια αμοιβι των 

μελϊν του, κακϊσ και τυχόν πρόςκετθ ςτακερι αμοιβι για τθ 

ςυμμετοχι ι τθν προεδρία τουσ ςτισ επιτροπζσ του ΔΣ. 

 

 χζςεισ με τουσ μετόχουσ  

 

Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ, πρζπει να είναι διακζςιμοσ για ςυναντιςεισ 

με μετόχουσ τθσ εταιρείασ με ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ, ενϊ παράλλθλα, 

κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι οι απόψεισ των μετόχων γνωςτοποιοφνται 

ςτο ΔΣ.  Θ πλθροφόρθςθ των μετόχων και των επενδυτϊν τθσ εταιρείασ 

κα πρζπει να γίνεται μζςω ιςτότοπου. 
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ΚΩΔΛΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΛΑ   

 

Θ ΕΛΛΑΚΤΩ ζχει υιοκετιςει Κϊδικα Δεοντολογίασ, ο οποίοσ ζχει 

εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ρεριλαμβάνει τισ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ, τουσ κανόνεσ και τισ βαςικζσ αξίεσ που αποτελοφν το πλαίςιο 

των δραςτθριοτιτων του. 

Ο Επικεφαλισ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου  

 

 παρακολουκεί, ςε ςυνεχι βάςθ, το Νομικό/Κανονιςτικό Ρλαίςιο 
και εξαςφαλίηει τθν ευκυγράμμιςθ των πολιτικϊν και των 
διαδικαςιϊν του Ομίλου με αυτό, 

 αναγνωρίηει κζματα ςχετικά με τθ Θκικι και Κανονιςτικι 
Συμμόρφωςθ και ςυμβουλεφει ςχετικά με αυτά, 

 διαχειρίηεται τισ πολιτικζσ, διαδικαςίεσ και άλλα ζγγραφα που 
ςχετίηονται με κζματα Θκικισ και Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, 

 παρακολουκεί τθν κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ ςε όλο τον Πμιλο 
και παρζχει εφλογθ διαβεβαίωςθ ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
και ςτον Ρρόεδρο του Δ.Σ., 

 ευαιςκθτοποιεί και εκπαιδεφει το προςωπικό του Ομίλου ςχετικά 
με κζματα Θκικισ και Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. 

Ρροςωπικό 

 

Οι εργαηόμενοι ςυμμορφϊνονται με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

και με όλεσ τισ πολιτικζσ του Ομίλου, προάγουν τθν Θκικι ςυμπεριφορά 

και Συμμόρφωςθ. Ραράλλθλα, υποςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ για τον 

εντοπιςμό και τθν αναφορά πραγματικϊν ι πικανϊν περιπτϊςεων μθ 

ςυμμόρφωςθσ, κάνουν ερωτιςεισ και αναηθτοφν κακοδιγθςθ από τουσ 

υπεφκυνουσ ι από άλλεσ διακζςιμεσ πθγζσ, ςυμμετζχουν ςε 

εκπαιδευτικά προγράμματα Θκικισ και Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ και 

ςυμμορφϊνονται με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ.  

Θέκαηα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο -χγθξνπζε πκθεξφλησλ 
 

Ώπνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, αθφκα θαη ε 

εληχπσζε δεκηνπξγίαο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζηνλ κηιν θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν 
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ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Οη πξνζσπηθέο θαη νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 

δηεμάγνληαη εθηφο Οκίινπ, κε ηξφπν πνπ λα κελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε 

ή λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ, γίλεηαη άκεζε αλαθνξά ζηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ή ζηνλ 

Τπεχζπλν Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. 

Υξήζε Πιεξνθνξηψλ θαη Αεδνκέλσλ - Βκπηζηεπηηθφηεηα θαη πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ 

 

Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ραξαθηεξίδνληαη φιεο νη κε 

δεκφζηεο νηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο 

είλαη ελδεηθηηθά, νη δηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο, ηα 

νξγαλσηηθά ζέκαηα, ε ηερλνγλσζία, ηα επηρεηξεκαηηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζρέδηα, ην θφζηνο, ηα ζηνηρεία πξνζθνξψλ γηα 

δηαγσληζκνχο, νη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο. 

Παξάιιεια, ηεξείηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εκπηζηεχνληαη ηξίηνη. Δ ρξήζε ή ε δεκνζίεπζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ 

απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε ή λνκηθή ππνρξέσζε. 

Οη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη κφλν εάλ απαηηείηαη εθ 

ηνπ λφκνπ ή εγθξίλεηαη γηα ιφγνπο επηρεηξεκαηηθνχο. ε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ελεκεξψλεηαη ν Βπηθεθαιήο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

Σνκέα ή ν Βπηθεθαιήο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο Οκίινπ θαη ην 

αξκφδην λνκηθφ ηκήκα. Κάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν εθηφο Οκίινπ, 

πνπ ιακβάλεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα ππνγξάθεη ζχκβαζε 

εκπηζηεπηηθφηεηαο (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη λνκηθά δπλαηφ). 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βμέιημε βαζηθψλ κεγεζψλ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 
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Ζ ΜΔΣΟΥΖ 

 

Σηκή εκέξαο 24/9/2018 
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ΘΒΜΏΣΏ ΠΟΤ ΤΓΔΣΔΘΔΚΏΝ ΣΔ ΓΒΝΕΚΔ ΤΝΒΛΒΤΔ 

ΣΧΝ ΜΒΣΟΥΧΝ 

 

 

1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Βηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη 

ησλ Βηήζησλ Βλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2017, κεηά ησλ ζρεηηθψλ Βθζέζεσλ ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Βιεγθηή - Λνγηζηή.  

2. Ώπαιιαγή ησλ µειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ 

Βιεγθηή -Λνγηζηή απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 

2017,ζχµθσλα µε ην άξζξν 35 ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

3. Έγθξηζε ησλ αµνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηε 

ρξήζε ηνπ 2017 ζε µέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη‟ άξζξν 24 

παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη πξνέγθξηζε ησλ αληηζηνίρσλ πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ 2018, γηα ηελ αηηία απηή.  
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4. Βθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ Οξθσηνχ Βιεγθηή - 

Λνγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2018 θαη θαζνξηζκφο 

ηεο ακνηβήο ηνπο.  

5. Υνξήγεζε άδεηαο, θαη‟ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηα Μέιε 

ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Αηεπζχλζεσο, θαζψο θαη ζε 

Αηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Αηνηθεηηθά πκβνχιηα ή ζηε Αηεχζπλζε 

εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο ή ζπλαθείο πξνο ηελ Βηαηξεία 

ζθνπνχο. 

 6. Παξνρή εηδηθήο άδεηαο, ζχκθσλα µε ην άξζξν 23α θ.λ. 2190/1920, γηα 

ηε ζχλαςε, παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο 

Βηαηξείαο θαη ησλ µεη‟ απηήο ζπλδεδεκέλσλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 32 

ηνπ Ν.4308/2014.  

7. Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα µε ην άξζξν 

16 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Αηάθνξεο Ώλαθνηλψζεηο. 

 

Βπίζεο, κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο πξφζζεηα 

ζέκαηα : 

 

9. Ώλάθιεζε (ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ) ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β.  

10. Βθινγή ελλέα (9) κειψλ ηνπ λένπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β. θαη νξηζκφο (κεηαμχ απηψλ) ησλ Ώλεμάξηεησλ 

Μειψλ.  

11. Βθινγή Μειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ ηεο Βηαηξείαο θαη‟ άξζξν 44 

Ν. 4449/2017. 

12. Ώλάθιεζε δχν (2) κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β., ήηνη ησλ θ.θ. Ώλαζηαζίνπ Καιιηηζάληζε ηνπ Παξίζε 

θαη Αεκεηξίνπ Καιιηηζάληζε ηνπ Παξίζε.  

13. Βθινγή δχν (2) λέσλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β. πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) απεξρνκέλσλ (ιφγσ 

αλάθιεζεο) κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε βάζε ηηο 

ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο ΒΛΛΏΚΣΧΡ 

Ώ.Β. ην αξγφηεξν θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηεο ΒΛΛΏΚΣΧΡ Ώ.Β. 
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OTE 

Δηαηξηθό Πξνθίι 

Ο κηινο ΟΣΒ είλαη ν κεγαιχηεξνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ζηελ 

Βιιάδα θαη καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θνξπθαίνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νκίινπο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. 

Βίλαη κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο Βηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Ώζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ελψ νη κεηνρέο ηνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ. ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΣΒ κεηέρνπλ ε Deutsche Telekom κε πνζνζηφ 

40% θαη ην Βιιεληθφ Αεκφζην κε 10%. Ο κηινο ΟΣΒ απαζρνιεί 

πεξίπνπ 21.000 εξγαδνκέλνπο ζε 3 ρψξεο. 

Ο κηινο ΟΣΒ πξνζθέξεη φιν ην θάζκα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ: ζηαζεξή, θηλεηή ηειεθσλία θαη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο, ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε θαη ιχζεηο ICT. Παξάιιεια κε ηηο 

θχξηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Βιιάδα θαη ζηνπο ηνκείο ησλ λαπηηιηαθψλ επηθνηλσληψλ, ησλ αθηλήησλ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Βθηφο Βιιάδαο, ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αγνξέο 

ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Ρνπκαλίαο, φπνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηαζεξψλ 

θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηειεφξαζεο θαη ζηελ Ώιβαλία 

φπνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Με ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε,  ν κηινο ΟΣΒ 

πξνρψξεζε ζηελ θαζηέξσζε ηεο COSMOTE σο εληαίαο εκπνξηθήο 

κάξθαο γηα ηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ ζε ζηαζεξή, θηλεηή, internet θαη 

ηειεφξαζε 

ύληνκε Ηζηνξία 

Ο ΟΣΒ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ 1949
[4]

, σο δηάδνρνο ηεο 

Ώλψλπκεο Βιιεληθήο Σειεθσληθήο Βηαηξείαο (Ώ.Β.Σ.Β.) πνπ είρε 

ηδξπζεί ην 1926, κε ζθνπφ λα ελνπνηήζεη ην ζχλνιν αλάινγσλ δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Μέρξη ην 1998, ε αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Βιιάδα ήηαλ κνλνπψιην. 

Δ αγνξά αλνίρζεθε ζηνπο αληαγσληζηέο θαη ν ΟΣΒ βαζκηαία 

ηδησηηθνπνηήζεθε. Χο απνηέιεζκα, ην ειιεληθφ δεκφζην θαηέρεη ζήκεξα 

ην 10% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Μαδί κε ηνπο ππνινίπνπο παξφρνπο 

ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ν ΟΣΒ ξπζκίδεηαη απφ ηελ Βζληθή 

Βπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΒΒΣΣ). 

https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
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Σν 2007 ν κηινο Marfin Investment απέθηεζε ην 20% ηεο εηαηξείαο, 

ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 2008, ην πψιεζε ζηε Γεξκαληθή Deutsche Telekom, 

ε νπνία αξγφηεξα αχμεζε ην πνζνζηφ ηεο ζε 25% ζπλ κία ςήθν, ψζηε λα 

αληηζηνηρεί κε ην πνζνζηφ ηνπ θξάηνπο
[5]

. 

Μεηά ηελ πψιεζε ελφο επηπιένλ 5% ην 2009
[6]

 θαη ελφο 10% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΟΣΒ ην 2011
[7]

 απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην πξνο 

ηελ Deutsche Telekom, ην θξάηνο θαηέρεη ην 10% θαη ε Deutsche 

Telekom ην 40%. 

 

Θπγαηξηθέο 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/wiki/Marfin_Investment_Group
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
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Διιάδνο 

 

COSMOTE (100%): Πάξνρνο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ κεγαιχηεξν πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Βιιάδα κε 7,9 

εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. 

 

 

ΟΣΔGLOBE(100%):H ΟΣΒGLOBE (www.oteglobe.gr) είλαη δηεζλήο 

πάξνρνο κε παξνπζία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΏ Βπξψπεο θαη 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ παξνρήο δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Δ εηαηξεία απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ 

ηειεπηθνηλσληαθφ θφκβν θαη παξέρεη επξεία γθάκα νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ δηεζλνχο ηειεθσλίαο, Internet Transit θαη Data κέζσ επίγεησλ 

ηδηφθηεησλ δηεζλψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (GWEN θαη ΣΐΝ) 

ηερλνινγίαο DWDM/ΝG-SDΔ, ελψ ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθέο 

ππνβξχρηεο θαισδηαθέο ππνδνκέο. Βπίζεο έρεη αλαπηχμεη θαη ιεηηνπξγεί 

Παλεπξσπατθφ δίθηπν ηερλνινγίαο IP/MPLS ελψ πξφζθαηα 

εθζπγρξφληζε θαη επέθηεηλε γεσγξαθηθά ην δηεζλέο ηειεθσληθφ δίθηπν κε 

„All IP‟ δπλαηφηεηεο. 

 

OTE Sat Maritel (94,1%): Δ Otesat-Maritel (www.otesat-maritel.com) 

είλαη εγέηεο ζηελ παξνρή δνξπθνξηθψλ λαπηηιηαθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Βιιεληθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο παξφρνπο ζηε δηεζλή λαπηηιηαθή αγνξά. Δ Βηαηξία παξέρεη 

ππεξεζίεο Inmarsat, Iridium θαη VSAT, θαζψο θαη νινθιεξσκέλεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ιχζεηο ζηελ Βιιεληθή θαη παγθφζκηα λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία ζπλδπάδνληαο ζηαζεξά, θηλεηά, δνξπθνξηθά δίθηπα θαη 

εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Βπίζεο, παξέρεη θηλεηέο δνξπθνξηθέο 

ππεξεζίεο γηα επίγεηνπο ρξήζηεο (εηαηξίεο ή ηδηψηεο) θαη θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 

OTE Estate (100%): Δ ΟΣΒ ESTATE (www.ote-estate.gr) είλαη ε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΟΣΒ ζηελ νπνία έρεη κεηαβηβαζζεί ην ζχλνιν ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/Cosmote
http://www.oteglobe.gr/
http://www.otesat-maritel.com/
http://www.otesat-maritel.com/
http://www.ote-estate.gr/
http://www.ote-estate.gr/
http://www.oteglobe.gr/
http://www.otesat-maritel.com/
http://www.ote-estate.gr/
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αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ππεξαμηψλ 

γηα ηνλ κηιν ΟΣΒ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο, αλάπηπμεο θαη εκπνξηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ πνπ δηαζέηεη. 

 

 

OTE Academy (100%): Δ OTEAcademy (www.oteacademy.gr) έρεη 

αληηθείκελν ηελ παξνρή πξσηνπνξηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ επαγγεικαηία. ηφρνο ηεο 

OTEAcademy, είλαη λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο πνπ απαληνχλ κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ζηα επηρεηξεκαηηθά δεηνχκελα ησλ εηαηξεηψλ θαη 

παξάιιεια λα δψζεη ζηνπο επαγγεικαηίεο εθφδηα θαη γλψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

 

Cosmo One (61,7%): Δ cosmoONE (http://www.cosmo-one.gr/) 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

(B2B). Βμεηδηθεχεηαη ζε ιχζεηο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ παξέρνληαο, 

κέζσ Internet, ππεξεζίεο γηα ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη δηαγσληζκνχο 

(eRFQs), ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαη πιεηζηεξηαζκνχο (eAuctions), 

ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο (eProcurement) θαη ειεθηξνληθή κεηαθνξά 

ηηκνινγίσλ (eInvoices) γηα επηρεηξήζεηο. ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, 

ζπκκεηέρνπλ ν ΟΣΒ (30,87%), ε COSMOTE (30,87%), ε Alpha Bank 

(15%), ε ΑΕΔΝΒΚΔ Πιεξνθνξηθή (13,18%) θαη ε Βζληθή Σξάπεδα ηεο 

Βιιάδνο (10,08%). 

 

ΟΣΕ Αςφάλιςθ (100%): Δ ΟΣΒ Ώζθάιηζε (www.oteasfalisi.gr) παξέρεη 

ππεξεζίεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πην 

αμηφπηζηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο & brokers γηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα θπξίσο εληφο, αιιά θαη εθηφο ηνπ Οκίινπ ΟΣΒ. 

 

OTE Plus (100%): πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηηο Σερλνινγίεο 

Σειεπηθνηλσληψλ. 

 

https://oteacademy.gr/el/
http://www.oteacademy.gr/index.php/el/
https://www.cosmo-one.gr/
http://www.cosmo-one.gr/site/index.php
http://www.oteasfalisi.gr/
http://www.oteasfalisi.gr/
http://www.oteplus.gr/gr/index.php
http://www.oteacademy.gr/index.php/el/
http://www.cosmo-one.gr/site/index.php
http://www.oteasfalisi.gr/
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 ΓΔΡΜΑΝΟ (100%):Δ ΓΒΡΜΏΝΟ (www.germanos.gr) είλαη ε 

κεγαιχηεξε ηειεπηθνηλσληαθή αιπζίδα ιηαληθήο ζηε ΝΏ Βπξψπε. 

Ώπνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θαη πην θαζηεξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα 

ζηελ Βιιάδα κε πεξίπνπ 400 θαηαζηήκαηα, ελψ έρεη δπλακηθή παξνπζία 

ζηε ΐνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. 

 

Βπίζεο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ην 11888 θαη ηνλ δηθφ ηνπ ηειεθσληθό 

θαηάινγν. 

 

Γηεζλήο Παξνπζία 

 

Telekom Romania (54%):  Δ Telekom Romania, (www.telekom.ro) 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΟΣΒ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ξνπκαληθή 

αγνξά κε ηελ επσλπκία Telekom Romania απφ ηνλ επηέκβξην 2014, 

κεηά ηελ απφ θνηλνχ κεηνλνκαζία ησλ εηαηξεηψλ Romtelecom θαη 

COSMOTE Ρνπκαλίαο θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα πειάηεο. 

Οη εκπνξηθέο πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ ζηαζεξή θαη ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία, ηφζν γηα ηνπο νηθηαθνχο φζν θαη γηα ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο, 

είλαη δηαζέζηκεο κέζα απφ ηε λέα εκπνξηθή νλνκαζία MagentaONE, ελψ 

πάλσ απφ 100 ρηιηάδεο πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηα εληαία 

πξνγξάκκαηα ηεο Telekom Romania. Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο 

εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο 3G θαη 4G, πξνγξάκκαηα ζηαζεξήο, 

γξήγνξν Internet κε ηαρχηεηεο έσο 1 Gbps θαη ππεξεζίεο ηειεφξαζεο 

κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο (πρ IPTV), αιιά θαη 

ιχζεηο IT&C γηα ηηο εηαηξείεο. 

 

Telekom Albania (99,97%):Δ Telekom Albania (www.telekom.com.al/) 

μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο ιεηηνπξγία ζηελ Ώιβαλία ην 1996 σο AMC 

θαη εληάρζεθε ζηνλ κηιν ΟΣΒ ην 2000, ελψ κεηνλνκάζηεθε ζε 

Telekom Albania ηνλ Ενχιην ηνπ 2015. Με έλα πξνεγκέλν 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν θαη έλα αληαγσληζηηθφ εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην, 

http://www.germanos.gr/
https://www.telekom.ro/
https://www.telekom.com.al/
https://www.telekom.ro/
https://www.telekom.com.al/
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ε εηαηξεία πξνζθέξεη πξνεγκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θηλεηήο 

ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 2,1 εθαηνκκχξηα πειάηεο, δηαηεξψληαο θνξπθαία 

ζέζε ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο Ώιβαλίαο. 

 

Μέιε Γ.. 

 

 

 

 

• Μιχάλθσ Σςαμάη 
(Ρρόεδροσ και Διευκφνων 
Σφμβουλοσ)

• Χαράλαμποσ Μαηαράκθσ 
(Chief Officer 
Χρθματοοικονομικϊν 
Κεμάτων)

Εκτελεςτικά

•Κωνςταντίνοσ Χριςτόπουλοσ (Mζλοσ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου)

•Παναγιώτθσ Σαμποφρλοσ(Mζλοσ τθσ 
Επιτροπισ Αμοιβϊν & Ανκρωπίνου Δυναμικοφ)

•Srini Gopalan (Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν 
& Ανκρϊπινου Δυναμικοφ)

•Raphael Kübler (Μζλοσ τθσ Επιτροπισ 
Αμοιβϊν & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ)

•Robert Hauber

•Ανδρζασ Ψακάσ (Μζλοσ τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου)

•Παναγιώτθσ κευοφφλαξ

Μθ 
εκτελεςτικά
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Γηθαίσκα ςήθνπ (=>5%) 

DEUTSCHE TELEKOM AG (40,00000008%) 

SCHRODERS PLC (5,032%) 

ΣΏΜΒΕΟ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΕΑΕΧΣΕΚΔ ΠΒΡΕΟΤΕΏ ΑΔΜΟΕΟΤ 

Ώ.Β. (5,0%) 

ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΑΔΜΟΕΟ (5,0%) 

Μεηνρέο 

  Οη κεηνρέο ηνπ ΟΣΒ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα Υξεκαηηζηήξηα Ώζελψλ 

θαη Λνλδίλνπ (GDRs). Ώπφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 ζηακάηεζε ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΣΒ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο. ηε ζπλέρεηα ηεο εμφδνπ απφ ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο, νη Ώκεξηθάληθνη Ώπνζεηήξηνη Σίηινη (ADRs) ηνπ ΟΣΒ 

δηαπξαγκαηεχνληαη πιένλ ζηελ αγνξά OTC (Over the Counter) κε ticker 

HLTOY κε ην πξφγξακκα Level I ADRs. 

Πνξεία κεηνρήο 

 

Μεηνρή 7/7/2018 
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Μεηνρηθή ζύλζεζε 

 

Aξηζκόο εθδνζεηζώλ θαη θπθινθνξνύλησλ κεηνρώλ  ηνπ ΟΣΔ 

Βθδνζείζεο Μεηνρέο 490.150.389 

Ίδηεο Μεηνρέο θαηά ηελ 31/03/2018 1.343.110 

Κπθινθνξνχζεο Μεηνρέο 490.150.389 

Μεξίζκαηα 

1999 0,60 

2000 0,70 

2001 0,70 

2002 0,70 

2003 0,35 

2004 - 

2005 - 

2006 0,55 

2007 0,75 

2008 0,75 

2009 0,19 

2010 0,1179 

2011 - 

2012 - 

2013 - 

2014 - 

2015 0,10 

2016 0,16 
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Πξόγξακκα Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο 

Ο ΟΣΒ απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ πξνρψξεζε 

ζηε ζηαδηαθή ελαξκφληζε ηνπ απνινγηζκνχ εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα Global Reporting Initiative (GRI), 

εθαξκφδνληαο ηελ θιίκαθα «G3» ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπ GRI. 

O εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο γηα ην 

2009 πηζηνπνηήζεθε κε βάζε ην δηεζλέο πξόηππν AA1000 

AccountAbility Principles Standard, ηνπνζεηψληαο ηνλ ΟΣΒ κεηαμχ 

ησλ πξψησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ αθνινπζεί ην πξφηππν απηφ, ην 

νπνίν ιακβάλεη ππφςε 3 βαζηθέο αξρέο: ηε πκκεηνρηθφηεηα 

(Εnclucivity), ηελ Οπζηαζηηθφηεηα (Μateriality) θαη ηελ Ώληαπφθξηζε 

(Responsiveness). Βπίζεο, αλαβαζκίζηεθε θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπ 

απνινγηζκνύ ζε Β+, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα G3 - GRI.  

ην ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ ζηεξίδνπλ ηηο νκάδεο: ΠΑΔ Παλαζελατθόο, 

ΠΑΔ Οιπκπηαθόο, ΠΑΔ ΠΑΟΚ θαη ΠΑΔ ΑΔΚ. 

ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηεξίδνπλ κέζσ ρνξεγηψλ ηηο ελέξγεηεο 

‘’Δπξπδωληθέο ππεξεζίεο (WiFi) ζε 20 αξραηνινγηθνύο ρώξνπο’’, ‘’Νέα 

Δλάιηα Έξεπλα ζηα Αληηθύζεξα’’, ηελ έθζεζε «Σν Ναπάγην ηωλ 

Αληηθπζήξωλ: ην Πινίν, νη Θεζαπξνί, ν Μεραληζκόο», ηελ Αλάπιαζε 

Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείν  θαη  εθδειώζεηο ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ 

Μνπζηθήο. 

                                                                   
 
 

Κολαξίδος Νεκηαπία Ελένε                              Αζεμίνα Χπιζηοςδοςλάκε Λάηζε 
Σμήμα Χπεμαηοοικονομικήρ                            Σμήμα Χπεμαηοοικονομικήρ                       
& Σπαπεδικήρ Διοικεηικήρ 2ο έηορ                    & Σπαπεδικήρ Διοικεηικήρ 2ο έηορ 
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 1.Δηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Σν ΤΓΒΕΏ είλαη ην πξψην κεγάιν Εδησηηθφ Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα πνπ 

ιεηηνχξγεζε ζηελ Βιιάδα ην 1975 θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο 

Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο ηεο ρψξαο καο. 

Εδξχζεθε ην 1970 απφ κηα νκάδα Βιιήλσλ ηαηξψλ, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ γηα ηε ρψξα καο Εδησηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ. ήκεξα, ην ΤΓΒΕΏ ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί, έρνληαο σο 

βαζηθφ ηνπ ζηφρν: ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ηελ 

αλάπηπμε δηθηχνπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Βιιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ. 

Αηαζέηεη 4 Ννζνθνκεία ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Ώιβαλία, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ άδεηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 1.261 θιηλψλ κε 52 

ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, 19 αίζνπζεο ηνθεηψλ θαη 10 Μνλάδεο Βληαηηθήο 

Θεξαπείαο. ηνλ κηιν ΤΓΒΕΏ, πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

πεξηζζφηεξνη απφ 3.100 εξγαδφκελνη θαη πεξίπνπ 3.900 ζπλεξγάηεο 

ηαηξνί.. 

ηνλ κηιν ΤΓΒΕΏ Ώ.Β., πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο λνζνθνκεία: «Γεληθή, 

Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή & Παηδηαηξηθή Κιηληθή ΜΔΣΒΡΏ» θαη 

«ΛΔΣΧ Μαηεπηηθφ , Γπλαηθνινγηθφ & Υεηξνπξγηθφ Κέληξν» κε άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο 459 θαη 100 θιηλψλ αληηζηνίρσο, ελψ εληφο ηνπ 2010 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην HYGEIA TIRANA Sh.A. ζηελ Ώιβαλία, κε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο 220 θιηλψλ 

Ο κηινο ΤΓΒΕΏ έρεη παξνπζία ζηνλ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο παξνρήο 

πγείαο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Μνξηαθήο ΐηνινγίαο & Κπηηαξνγελεηηθήο 

AΛΦΏLAB. 

Σέινο, o κηινο ΤΓΒΕΏ. δηαζέηεη εηαηξεία εκπνξίαο εηδηθψλ πιηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ηελ Y-LOGIMED A.E, 

έρνληαο αλαιάβεη εμ‟ νινθιήξνπ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ Οκίινπ, ιεηηνπξγψληαο σο ν Κεληξηθφο Πξνκεζεπηηθφο 

Οξγαληζκφο ηνπ (G.P.O.), πξνζθέξνληαο αμηφπηζηεο ππεξεζίεο 

πξνκήζεηαο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο γηα φιν ην θάζκα 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ, εκθπηεχζηκσλ πιηθψλ 

θαη πάγηνπ εμνπιηζκνχ. 
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Ώθφκα, απφ ην Μάην ηνπ 2013 ν κηινο ΤΓΒΕΏ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζηνλ θιάδν ηεο έξεπλαο, παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαιιπληηθψλ κε ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο «BEATIFIC ΏΝΧΝΤΜΟ ΒΣΏΕΡΒΕΏ 

ΒΡΒΤΝΏ, ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΒΜΠΟΡΕΏ ΚΏΛΛΤΝΣΕΚΧΝ». 

Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 40ρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ, ην ΤΓΒΕΏ Ώ.Β. 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ 

επηδεηνχλ ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ησλ 

δεκνζίσλ ηακείσλ ηνπο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ο κηινο 

ζεβφκελνο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, επεδίσμε λα ζπλδπάζεη ηελ 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

O κηινο ΤΓΒΕΏ απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο «MARFIN 

INVESTMENT GROUP Ώ.Β.» (MIG). 

 

 

 

Σν ΤΓΒΕΏ, κεηαμχ άιισλ, δηαζέηεη: 

 Σν κνλαδηθφ ζηελ Βιιάδα Σκήκα Ώθηηλνρεηξνπξγηθήο Βγθεθάινπ 

GAMMA -KNIFE κε ην πξσηνπνξηαθφ κεράλεκα 

αθηηλνρεηξνπξγηθήο Gamma Knife
®
 Perfexion

TM
 

 Σν πξψην PET-CT (Σκήκα Σνκνγξαθίαο Βθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ) 

πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε ρψξα καο 

 Σν πην ζχγρξνλν θαη κεγαιχηεξν – ζε φγθν αζζελψλ – Κέληξν 

Αθηηλνζεξαπεπηηθήο θαη Ογθνινγίαο κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο 

γξακκηθνχο επηηαρπληέο AXESSΒ θαη VERSA 

 Σελ πξφηππε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΒΘ) 

 Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο Μνλάδεο Μεηακόζρεπζεο Ρεπζηώλ 

Οξγάλσλ (κπεινχ νζηψλ) 

 Σελ πιένλ ζχγρξνλε Μνλάδα Υεηξνπξγείσλ Μηαο 

Ζκέξαο (ODS) 

 Σν κεγαιχηεξν Σκήκα Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, 

Δκβνιηζκώλ Αλεπξπζκάησλ Βγθεθάινπ 

 Σν πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα Ρνκπνηηθήο Υεηξνπξγηθήο Da 

Vinci
®
 S γηα αλαίκαθηεο επεκβάζεηο 

 Σν ύζηεκα Νεπξνπινήγεζεο Stealth Station ειεθηξνληθά 

ζπλδεδεκέλν κε ην ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην PENTERO γηα 

αθαίξεζε φγθνπ ζηνλ εγθέθαιν. 

 Tελ Δηδηθή Μνλάδα Παζνινγηθήο Ογθνινγίαο. 

 Σν λέν Τβξηδηθό Υεηξνπξγείν Πνιιαπιώλ Δηδηθνηήησλ 

Σειεπηαίαο Γεληάο. 
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 2.Μεηνρέο 

          

          Γεληθά ζηνηρεία 

 

 Σν 2002 ην ΤΓΒΕΏ Ώ.Β. εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Κχξηα Ώγνξά 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ. 
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 ιεο νη µεηνρέο είλαη νλνµαζηηθέο θαη εηζεγµέλεο πξνο 

δηαπξαγµάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ. 

  Κάζε µεηνρή ελζσµαηψλεη φια ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Βιιεληθή λνκνζεζία θαη ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Βηαηξίαο. 

   

 

 
 Μεηνρηθή χλζεζε 

λνκα Μεηφρνπ Μεηνρέο % Μ.Κ. 

ΜΏRFΕΝ CΏΡΕΣΏL *  115.023.960 37,62% 

MARFIN INVESTMENT GROUP S.A. 100.165.506 32,76% 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΏΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ 

ΏΝΧΝΤΜΟ ΒΣΏΕΡΒΕΏ 

15.840.022 5,18% 

Μέηνρνη κε πνζνζηφ <5% 74.702.948 24,43% 

ΤΝΟΛΟ 305.732.436 100,00% 

ΤΓΔΗΑ 

Σχπνο Μεηνρψλ Κνηλέο Ολνκαζηηθέο 

Ώξηζκφο Μεηνρψλ 305.732.436 

Ολνκαζηηθή Ώμία Μεηνρψλ € 0,41 

Υξεκαηηζηήξην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ (Υ.Ώ.) 

Δκεξνκελία εηζαγσγήο ζην Υ.Ώ. 07/06/2002 

Καηεγνξία Ώγνξάο ΚΤΡΕΏ ΏΓΟΡΏ 

ISIN GRS445003007 

ΟΏΔ ΤΓΒΕΏ 

BLOOMBERG CODE HYGEIA GA 

RIC HYGr.AT 
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*Θπγαηξηθή ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP S.A. 

                      

 

Πνξεία κεηνρήο ζε δηάζηεκα  κηαο πεληαεηίαο: 

 

 

 

 

 3.ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο  

 

Ο κηινο ΤΓΒΕΏ, κέινο ηνπ Οκίινπ MIG, παξά ηε ζεκεξηλή 

 αβεβαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, 

ζπλερίδεη κε μεθάζαξε δέζκεπζε ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ, ψζηε 

νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ λα 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εθάκηιιεο ηεο πςειφηεξεο παγθνζκίσο 

πνηφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο.  
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ληαο αληηκέησπνη κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

ζεκεξηλνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιάδνπ ηεο ηδησηηθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ν κηινο Τγεία πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ, κε ζθνπφ ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ νκίινπ, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αμίαο θαη ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ 

θαη φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (stakeholders), επηθεληξψλνληαο ζηελ 

εηζαγσγή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (addedvalueservices), ηελ 

επέλδπζε ζε ηερλνινγία αηρκήο (cuttingedgetechnology), ηε δηάζεζε 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο (nichemarkets), ελψ 

παξάιιεια θξνληίδεη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ νκίινπ. ΐαζηθνί ππιψλεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη ε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ 

ηνπ νκίινπ, ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, κεγηζηνπνηψληαο  φιεο 

ηηο ζπλέξγεηεο εληφο ηνπ νκίινπ θαη ε παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

ελψ παξάιιεια θξνληίδεη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ νκίινπ.  

Παξάιιεια, έρνληαο απνδερηεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηελ πξφθιεζε ηεο 

Ώξηζηείαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηελ νξζή 

Βπηρεηξεζηαθή Αηαθπβέξλεζε, ν κηινο Τγεία εθαξκφδεηβέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, πηνζεηψληαο ηα πην απαηηεηηθά πξφηππα Πνηφηεηαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ηφζν γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πζηεκάησλ Αηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο, φζν θαη γηα 

ηελ ελζσκάησζε πνιηηηθψλ επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη αληηκεηψπηζεο θάζε αλάγθεο γηα ην θαιφ ησλ αζζελψλ, 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.   

Ώπηή απφδεημε απνηειεί ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε δηεζλψλ 

δηαπηζηεχζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ απφ ηνπο πην έγθξηηνπο νξγαληζκνχο 

φπσο ν Joint Commission International (JCI), ISO & OHSAS γηα φιεο ηηο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. εκεησηένλ φηη ην λνζνθνκείν ΤΓΒΕΏ είλαη ην 

πξψην & κνλαδηθφ ηδησηηθφ λνζνθνκείν ζηελ Βιιάδα πνπ έρεη 

δηαπηζηεπζεί ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν πνηφηεηαο Joint 

Commission International (JCI), ηελ θνξπθαία δηαπίζηεπζε ζηνλ θφζκν 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.   

Χο εγέηεο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο ζηελ Βιιάδα, ν κηινο Τγεία 

είλαηπάληα πξνζεισκέλνο ζηηο εζηθέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

182 
 

δηαθπβέξλεζεο. πλερίδεη λα επελδχεη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ,πξνζθέξνληαο έλα 

αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζεκαληηθέο νηθεηνζειείο παξνρέο, 

θαζψο θαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επθαηξίεο εμέιημεο.   

Παξάιιεια, αλαπηχζζεη ζπζηεκαηηθά δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 

θξνληίδαο θαη βησζηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ φιεο νη θιηληθέο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζην ήδε επηβαξπκέλν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Βπηπξφζζεηα, ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη εληάζζεη ζην πξφγξακκά καο 

δξάζεηο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηελ πξνάζπηζε 

ηεο πγείαο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο ηνπ νκίινπ είλαη 

ην πξφγξακκα «Σαμηδεχνπκε γηα ηελ Τγεία», ην νπνίν μεθίλεζε ην 2013 

κε ζηφρν λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ κηθξψλ λεζηψλ θαη 

νξεηλψλ θνηλνηήησλ πνπ δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη 6 εζεινληηθέο εθζηξαηείεο (Λεηςνί 

& Ώγαζνλήζη, Καξπελήζη, Κάξπαζνο, Καιάβξπηα, Καιακπάθα θαη 

Λέξνο), έρνπλ εμεηαζηεί πεξηζζφηεξνη απφ 8.000 θάηνηθνη θαη έρνπλ 

δηελεξγεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 31.000 ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο. Δ επφκελε δξάζε αθνξά ηελ Σήιν θαη ηε Νίζπξν (5-9 

Ενπιίνπ). 

Οκηινο ΤΓΒΕΏ αληηκεησπίδεη ηελ θάζε θξίζε σο επθαηξία θαη λέα 

πξφθιεζε γηα λα γίλεηαη θαιχηεξνο. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 

Αηνίθεζεο, ε αθνζίσζε φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ νκίινπ, θαζψο θαη ε 

βαζηά ζπλαίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ,είλαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ κηιν ΤΓΒΕΏ ζηελ θνξπθή ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

 4.Δζσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Δ Βηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, ν 

νπνίνο πξνβιέπεη ηε δηάξζξσζε ησλ Αηεπζχλζεσλ, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο 

θαη γεληθά ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο Βηαηξείαο. 

Δ δνκή ηεο Βηαηξείαο απνηππψλεηαη ζην Οξγαλφγξακκα. 
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Δ Βηαηξεία έρεη θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο εξγαζίαο 

πνπ απνηππψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ. 

Δ Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε εμαζθαιηζκέλε ηε ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία ηεο: 

 Βιέγρεη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηαηξείαο 

 Βιέγρεη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ Α.. θαη ησλ Αηεπζπληψλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Βηαηξείαο 

 Βιέγρεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Βζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Βηαηξείαο 

 Βιέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ην Α. .εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο 

Σπρφλ επξήκαηα κε ζπκκφξθσζεο αλαθέξνληαη κέζσ ηεο Βιεγθηηθήο 

Βπηηξνπήο ζην Α.. 

 

 

 

 5. ύζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο-Γνκή 

Γ.Θ.Κ.Α θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 
 

 

 θνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα ηελ θνηλσλία,  

ην πεξηβάιινλ, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ αγνξά,  

θξαηψληαο πάληα ζην επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

184 
 

 Οηθνλνκία θαη αγνξά 

 

Δ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ε νξζή 

εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ ηεο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηα φζα 

νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα ηεο Εαηξηθήο θαη Βπηζηεκνληθήο Δζηθήο 

θαη Αενληνινγίαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ Δπελδπηώλ, ηεο Ηαηξηθήο Κνηλόηεηαο θαη 

ησλ αζζελώλ. 

Με γλψκνλα, φρη κφλν ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηε λνκνζεζία ππνρξεσηηθψλ ξπζκίζεσλ Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

αιιά θαη ηελ πινπνίεζε αξρψλ θαη αμηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο Βηαηξείαο, κε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ 

δηνίθεζεο, ν κηινο ΤΓΒΕΏ ελζσκάησζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κψδηθα 

Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο (ΚΒΑ) θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ, 

ιήθζεθε ππφςε ην ζρέδην θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηνπ πλδέζκνπ Βιιεληθψλ ΐηνκεραληψλ (Βΐ) 

θαη νη γεληθψο παξαδεθηέο αξρέο ηεο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

Οη αξρέο πνπ πηνζεηνύκε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη: 

1. Δ ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Δ ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ Βπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ 

3. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζηα 

εηαηξηθά ζηνηρεία 

4. Δ ζρέζε ησλ ζπκκεηφρσλ (stakeholders, ππαιιήισλ, πξνκεζεπηψλ, 

πειαηψλ, επελδπηψλ) 

5. Δ ηήξεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Βηαηξείαο καο. 

6. Δ δηαθάλεηα ζηηο θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη απνθάζεηο 

 

 

Παξάιιεια, ν κηινο εθαξκφδεη Πνιηηηθή Αηαρείξηζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ θαη αλαγλσξίδεη πσο είλαη εθηεζεηκέλνο 

ζε πνιιαπινχο θηλδχλνπο, φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ν πηζησηηθφο θαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Σν 
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πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηνηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

πσιήζεσλ. 

 

 

 

 

 θνηλσλία 

 

ην πιαίζην ηνπ εθηεηακέλνπ Πξνγξάκκαηνο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Βπζχλεο, ν κηινο ΤΓΒΕΏ δηελεξγεί κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ 

πνπ απνηππψλνπλ ηε δξάζε ηνπ ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Δ εηαηξηθή καο 

ππεπζπλφηεηα έρεη σο θεληξηθφ ππιψλα ηελ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ. 

Βθαξκφδεηαη έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλεη θάζε δπλαηή βνήζεηα: παξνρή αγαζψλ, ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηερλνγλσζίαο, νηθνλνκηθή βνήζεηα, 

ζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπκπαξάζηαζε κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ζε ηδξχκαηα, ζρνιεία, θνξείο θαη ΜΚΟ, εθζηξαηείεο γηα παξνρή 

ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε θαηνίθνπο αθξηηηθψλ πεξηνρψλ θ.α. 

Παξάιιεια, θάζε ρξφλν,δηνξγαλψλνληαη θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, πξνζθέξνληαο ειέγρνπο πγείαο ζε 

ζπκβνιηθέο ηηκέο αιιά θαη ζηεξίδνληαο ην φξακα θαη ηε δξάζε 

θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ελψ ηαπηφρξνλα, πξνβάιινπκε 

θαζεκεξηλά ελεκεξσηηθά βίληεν δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ, απφ ηηο 

ηειενξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

Ννζνθνκείσλ καο. 

Ώθφκα, ην Ννζνθνκείν ΤΓΒΕΏ επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε.Αηνξγαλψλεη 

θαη πινπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηζθέςεηο ζρνιείσλ πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο 

άζθεζε ζε εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ζε καζεηέο λα μελαγεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά πψο είλαη ε θαζεκεξηλή ηαηξηθή πξάμε 

καζαίλνληαο ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλα λνζνθνκείν φπσο ην 

ΤΓΒΕΏ, δηαπηζηεπκέλν θαηά ην Αηεζλέο πξφηππν JCI (Joint Commission 

International) γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ αζζελψλ. 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

186 
 

 

 

 

 

 νη άλζξσπνη καο 

Βπελδχνπκε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνζθέξνληαο έλα αζθαιέο εξγαζηαθφ 

θιίκα, νηθεηνζειείο παξνρέο, θαζψο θαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμέιημε. 

Δ ζπλερήο κέξηκλα γηα ην πξνζσπηθφ καο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

έρεη δεκηνπξγήζεη έλα βξαβεπκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζ‟ έλαλ 

αληηθεηκεληθά δχζθνιν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο: 

1. Σν 2013 ην ΤΓΒΕΏ αλαδεηθλχεηαη θνξπθαίνο εξγνδόηεο ζηελ 

Δπξώπε (European Business Awards) 

2. Σν 2011 θαη ην 2013 ην ΤΓΒΕΏ βξαβεχηεθε γηα ην εξγαζηαθό ηνπ 

πεξηβάιινλ (Best Workplace) 

 

 

 Κεληξηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηάο καο είλαη 

ν εζεινληηζκφο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ καο. 

 Αίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κε 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα,πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηα βίνπ αλάπηπμε 

ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ καο. 

 Βθαξκφδνπκε χζηεκα Ώμηνιφγεζεο ηεο Ώπφδνζεο γηα φιεο ηηο 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΤΓΒΕΏ 

 Πξνζθέξνπκε παξνρέο πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. 

 Αεζκεπφκαζηε ζε πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φια ηα άηνκα, 

αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο, αλαπεξίαο, ρξψκαηνο, θπιήο, εζληθήο 

θαηαγσγήο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, ζξεζθείαο ή 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

 Αηαηεξνχκε αλνηρηή, ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο 

Αηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

https://www.hygeia.gr/Hygeia/awards/hygeia/award/766/to-ygeia-koryfaios-ergodotis-tis-xronias-stin-eyropi---european-business-awards-2012/13-eyropaiki-diakrisi-se-epipedo-ergodosias-kai-ergasiakoy-perivallontos.html
https://www.hygeia.gr/Hygeia/awards/hygeia/award/765/ygeia--to-monadiko-nosokomeio-stin-ellada-poy-vraveyetai-gia-2i-fora-gia-to-ergasiako-toy-perivallon.html
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 Αεζκεπφκαζηε γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 Δ Αηνίθεζε ηνπ ΤΓΒΕΏ ηεξεί χζηεκα Αηαρείξηζεο Τγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο ζηελ Βξγαζία, πηζηνπνηεκέλν θαηά ΟΔSAS 18001 θαζψο 

ε πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, είλαη γξακκή 

επζχλεο, πνπ μεθηλά απφ ηε Αηνίθεζε. 

 

 

 

 Πεξηβάιινλ 

Σν ΤΓΒΕΏ δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα θξνληίδαο 

θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ηαηξνχο, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

Σν πξνζσπηθφ καο ιεηηνπξγεί ζε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξζέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο θαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ καο.. 

Κάζε ρξφλν αμηνινγνχκε ηηο πεξηβαιινληηθέο καο πιεπξέο θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ νη δξαζηεξηφηεηεο καο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε. Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε απηή, πξνζπαζνχκε 

λα βειηηψλνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή καο επίδνζε ζέηνληαο ζηφρνπο θαη 

πξνγξάκκαηα, θαζνξίδνληαο δείθηεο θαη παξαθνινπζψληαο ηελ επίδνζή 

καο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Αηαρείξηζεο κε ην νπνίν πηζηνπνηεζήθακε ην Μάην 2014. 

Βπηπιένλ ηα έηε 2012-2014 ην ΤΓΒΕΏ δαπάλεζε πεξίπνπ 1.700.000€ γηα 

ηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (εμαηξνπκέλεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ) 
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ΎΣΗΜΑ ΔΣΑΙΡΙΚΉ                       

ΓΙΑΚΤΒΈΡΝΗΗ-ΓΟΜΗ Γ.Θ.Κ.Α ΤΓΔΊΑ 

  

 
 

  

ΓΕΝΛΚΙ ΤΝΖΛΕΤΘ 

ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΌ ΤΜΒΟΥΛΛΟ 

ΕΠΛΣΡΟΠΙ ΠΡΟΜΘΚΕΛΪΝ ΕΚΣΕΛΕΣΛΚΙ ΕΠΛΣΡΟΠΙ 

ΕΠΛΣΡΟΠΙ ΕΛΖΓΧΟΤ 

ΔΛΕΤΚΥΝΩΝ ΥΜΒΟΤΛΟ 

ΤΠΘΡΕΜΑ ΕΩΣΕΡΛΚΟΥ 

ΕΛΖΓΧΟΤ 

ΥΡΕΦΚΥΝΟΣ ΡΟΣΤΑΣΜΑΣ 

ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΌ 

ΤΜΒΟΥΛΛΟ 

ΔΛΕΥΚΤΝΘ ΠΟΛΌΣΘΣΑ 

ΝΟΜΛΚΙ ΤΠΘΡΕΜΑ 

ΣΜΙΜΑ 

ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΪΝ 

ΧΖΕΩΝ 

ΥΡΟΔΟΧΙ & 

ΕΞΥΡΘΖΤΘΣΘ ΑΣΚΕΝΪΝ 

ΔΛΕΥΚΤΝΘ ΒΛΟΛΑΣΡΛΚΘ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΜΑ ΚΑΛ ΠΑΓΜΩΝ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ ΑΝΚΪΡΛΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΛΚΟΦ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΙ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΙ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΙ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

ΡΛΘΟΦΟΛΚΙΣ & 

MS 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΙΣ 

ΥΡΟΣΤΙΛΞΘΣ 

ΕΜΡΟΛΚΙ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ 

MARKETING & 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΜΑΣ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ ΛΑΤΛΚΙΣ 

ΥΡΘΕΣΜΑΣ 

ΔΛΕΦΚΥΝΣΘ ΑΣΦΆΛΕΛΑΣ & 

ΥΡΟΣΤ/ΚΪΝ ΥΡΘΕΣΛΪΝ 

ΓΕΝΛΚΙ ΔΛΕΤΚΥΝΣΡΛΑ 

ΤΠΕΥΚΤΝΟ ΠΡΟΣΑΜΑ 

ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ 
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 6.Πξόζθαηεο Δμειίμεηο 
 

 

 H 1ε ζηελ Διιάδα ξνκπνηηθή επέκβαζε γηα θαξθίλν 

σνζήθεο κε ην ηειεπηαίαο γεληάο ύζηεκα DaVinci Xi 

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λνζνθνκείν ΤΓΒΕΏ ε πξψηε ζηε 

ρψξα καο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε νγθνκείσζεο γηα θαξθίλν σνζήθεο κε 

ην ηειεπηαίαο γεληάο Ρνκπνηηθφ χζηεκα DaVinci Xi. 

Δ επέκβαζε δηελεξγήζεθε απφ ηελ νκάδα ηνπ ρεηξνπξγνχ, 

γπλαηθνιφγνπ-νγθνιφγνπ, θ. Γεσξγίνπ Υείιαξε, Γηεπζπληή ηεο Β’ 

Κιηληθήο Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο ηνπ ΤΓΔΗΑ & Λέθηνξα 

Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Stanford ησλ ΔΠΏ. 

Δ αζζελήο, κεηά απφ νκαιή αλάλεςε θαη 24σξε παξακνλή ζην 

λνζνθνκείν, πήξε εμηηήξην ζε άξηζηε θιηληθή θαηάζηαζε. 

πσο εμεγεί ν θ. Υείιαξεο «πρλά ζε κηα αζζελή κε πξνρσξεκέλνπ 

ζηαδίνπ θαξθίλν σνζήθεο (ή ζαιπίγγσλ ή πεξηηνλαίνπ), ρνξεγείηαη 

αξρηθά ρεκεηνζεξαπεία θαη αθνινπζεί κεξηθνχο κήλεο κεηά, ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε “θαζαξηζκνχ”, πνπ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία γίλεηαη 

αλνηθηά κε κεγάιε θάζεηε ηνκή ζηε θνηιηά, ε νπνία επηζηεκνληθά 

νλνκάδεηαη «δηάκεζε θπηηαξνκείσζε ή νγθνκείσζε». Ώθνινπζεί δε 

ζπλήζσο, νινθιήξσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ κε επηπξφζζεηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία. ηελ αζζελή απηή, δηελεξγήζεθε ε 

αλσηέξσ επέκβαζε απνθιεηζηηθά κε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα έγηλε πιήξεο αθαίξεζε ησλ ιεκθαδέλσλ ηεο ιεθάλεο 

θαζψο θαη ηεο ανξηήο θαη θάησ θνίιεο θιέβαο, έσο θαη ην χςνο ησλ 

λεθξηθψλ θιεβψλ. Βπηπξφζζεηα, έγηλε θαη πιήξεο αθαίξεζε 

ππνιεηκκαηηθψλ νγθηδίσλ απφ ηελ θνηιηά θαζψο επίζεο θαη απφ έλα ηζηφ 

πνπ “ζθεπάδεη” ηα ζπιάρλα ηεο θνηιηάο (ξηδηθή επηπινεθηνκή). Οη 

παξαπάλσ ηζηνί κπνξεί λα έρνπλ εκθαλείο θαξθηληθέο βιάβεο ή θαη 

κηθξέο κεηαζηάζεηο, δειαδή επηδήζαληα θαξθηληθά θχηηαξα πνπ δελ 

έρνπλ εμαιεηθζεί κε ηε ρξήζε ηεο αξρηθήο ρεκεηνζεξαπείαο. Βπνκέλσο, 

νη αθαίξεζε ηέηνησλ ηζηψλ (θπηηαξνκείσζε) ή νξαηψλ φγθσλ 

(νγθνκείσζε) βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ θαη ηελ 

αληαπφθξηζε ζε ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία». 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο θαζψο θαη ηεο ξνκπνηηθά 

ππνβνεζνχκελεο ηερληθήο, φπσο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, είλαη ε 

ηαρεία αλάξξσζε κηαο ήδε βεβαξεκέλεο -απφ ηελ ρεκεηνζεξαπεία- 

γπλαίθαο θαη επηπιένλ ε ηαρχηαηε επαλέλαξμε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

190 
 

ρεκεηνζεξαπείαο πνπ θαλνληθά θαζπζηεξεί ηνπιάρηζηνλ 4-6 εβδνκάδεο 

κέρξη λα επνπισζεί ε ηνκή. 

Δ ρξήζε ειάρηζηα επεκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, φπσο ην ηειεπηαίαο 

γεληάο Ρνκπνηηθφ χζηεκα DaVinci Xi, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε απζηεξά 

θαη θαηάιιεια επηιεγκέλεο αζζελείο κε πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ 

γπλαηθνινγηθφ θαξθίλν, λα αλαξξψζνπλ άκεζα θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε 

ζεξαπεία ηνπο γξεγνξφηεξα, κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Δ επέκβαζε 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη εδψ θαη πεξίπνπ πέληε (5) ρξφληα ζηα κεγαιχηεξα 

αληηθαξθηληθά θέληξα ησλ ΔΠΏ. 

 

 

 Αύμεζε ηδίξνπ 1,2% 

Πεξηζζφηεξα απφ 300.000 ηεκάρηα ηνπ εηζεγκέλνπ δηαγλσζηηθνχ 

θέληξνπ «Τγεία» άιιαμαλ ρέξηα ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ζπλεδξηάζεσλ. 

α)Δ κεηνρή εληζρχζεθε ζπλνιηθά 1,12%. 

β)Σν 9κελν ηνπ 2016 ν φκηινο «Τγεία» εκθάληζε ελνπνηεκέλν θχθιν 

εξγαζηψλ χςνπο 167,4 εθαη., παξνπζηάδνληαο αχμεζε 1,2% ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015. 

γ)Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ 9κήλνπ 

ηνπ 2016 θαηέγξαςαλ αχμεζε 47,1% θαη αλήιζαλ ζηα 21,6 εθαη. 

 

 

 Κύθινο εξγαζηώλ ΤΓΔΗΑ 

α)ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2017, απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλήιζε ζε 206 εθαη. επξψ πεξίπνπ, έλαληη 205,9 εθαη. επξψ ην 2016. 

β)Ο θχθινο εξγαζηψλ ζηελ εηαηξεία αλήιζε ζε 125,2 εθαη. επξψ 

έλαληη 126 εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη 

γ)Σελ ίδηα πεξίνδν ηα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA),παξνπζίαζαλ βειηίσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 9,9% θαη αλήιζαλ ζηα 33,5 εθαη. επξψ έλαληη θεξδψλ 

30,5 εθαη. επξψ ην 2016. 
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δ)Σν ελνπνηεκέλν πεξηζψξην ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA margin) δηακνξθψζεθε ζην 16,3% έλαληη 14,8% ην 2016. 

 

 

 

 

 Πώιεζε Οκίινπ ΤΓΔΗΑ 

Δ MARFIN INVESTMENT GROUP ΏΒ ΤΜΜΒΣΟΥΧΝ αλαθνίλσζε 

φηη ηελ 19/5/2018 έγηλε απνδέθηεο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ηεο 

HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. (ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηα 

επελδπηηθά θεθάιαηα ηεο CVC CAPITAL PARTNERS) γηα ηελ πψιεζε 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ΑΕΏΓΝΧΣΕΚΟΝ ΚΏΕ 

ΘΒΡΏΠΒΤΣΕΚΟΝ ΚΒΝΣΡΟΝ ΏΘΔΝΧΝ «ΤΓΒΕΏ» ΏΒ πνπ αλέξρεηαη 

(άκεζα θαη έκκεζα) ζε 215.189.466 κεηνρέο θαη αληηζηνηρεί ζε 70,38% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΤΓΒΕΏ.Σν πξνζθεξζέλ ηίκεκα αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 0,92 επξψ αλά κεηνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ 

πξνζθεξζέλ ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο αλέξρεηαη ζε 197.974.308,72 επξψ 

(ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 281.273.841,12 επξψ γηα ην 100% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΤΓΒΕΏ). 

 

 ην 5,18% ην πνζνζηό ηνπ νκίινπ Απνζηνιόπνπινπ ζην 

Τγεία  

ην 5,181% απμήζεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο 

Γεψξγηνο Ώπνζηνιφπνπινο ζην Τγεία κεηά απφ αγνξέο κεηνρψλ ζηηο 

22 Φεβξνπαξίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ελεκέξσζε πξνο ην 

Υξεκαηηζηήξην, επηβεβαηψλνληαο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ζηήιεο 

"Υακαηιέσλ". 

http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/1597004/o-omilos-apostolopoyloy-to-5-toy-ygeia-kai-to-drom.html
http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/1597004/o-omilos-apostolopoyloy-to-5-toy-ygeia-kai-to-drom.html
http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/1597004/o-omilos-apostolopoyloy-to-5-toy-ygeia-kai-to-drom.html
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ:  

https://www.hygeia.gr/ 

http://www.kathimerini.gr/896959/article/oikonomia/epixeirhseis/metox

es-poy-3exwrisan 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/208830/polithike-to-

nosokomeio-ygeia 

https://www.mikrometoxos.gr/ygeia-ayxisi-kykloy-ergasion-kai-ton-

ebitda-to-a-trimino/ 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1597203/ygeia-sto-

5181-ayxhthhke-to-pososto-toy-omiloy-apo.html 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1344036/sto-rantar-tou-

omilou-ygeia-pithanes-ependutikes-eukairies 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hygeia.gr/
http://www.kathimerini.gr/896959/article/oikonomia/epixeirhseis/metoxes-poy-3exwrisan
http://www.kathimerini.gr/896959/article/oikonomia/epixeirhseis/metoxes-poy-3exwrisan
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/208830/polithike-to-nosokomeio-ygeia
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/208830/polithike-to-nosokomeio-ygeia
https://www.mikrometoxos.gr/ygeia-ayxisi-kykloy-ergasion-kai-ton-ebitda-to-a-trimino/
https://www.mikrometoxos.gr/ygeia-ayxisi-kykloy-ergasion-kai-ton-ebitda-to-a-trimino/
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1597203/ygeia-sto-5181-ayxhthhke-to-pososto-toy-omiloy-apo.html
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1597203/ygeia-sto-5181-ayxhthhke-to-pososto-toy-omiloy-apo.html
mailto:https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1344036/sto-rantar-tou-omilou-ygeia-pithanes-ependutikes-eukairies
mailto:https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1344036/sto-rantar-tou-omilou-ygeia-pithanes-ependutikes-eukairies
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ΑΡΓΑ ΔΛΔΝΖ,2
ν
 ΈΣΟ,ΠΑΝΔΠΗΣΉΜΗΟ ΓΤΣΗΚΉ 

ΑΣΣΗΚΉ,ΓΗΟΊΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΩΝ 

 

 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΠΡΟ,3
ν
 ΈΣΟ, ΣΜΉΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΉ 

ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΉ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΉ,ΠΑΝΔΠΗΣΉΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΆ 

 

 

ΜΟΝΟΒΑΗΟ ΑΓΓΔΛΟ,2
ν
 ΈΣΟ,ΠΑΝΔΠΗΣΉΜΗΟ ΓΤΣΗΚΉ 

ΑΣΣΗΚΉ,ΓΗΟΊΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΩΝ 
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ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ ΔΗΡΖΝΖ,3
ν
 ΈΣΟ,ΠΑΝΔΠΗΣΉΜΗΟ ΓΤΣΗΚΉ 

ΑΣΣΗΚΉ,ΓΗΟΊΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΩΝ 

 

 

ΣΑΝΣΖΛΑ ΜΑΡΟΤΛΗΑ-ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ,3
ν
 ΈΣΟ,ΠΑΝΔΠΗΣΉΜΗΟ 

ΓΤΣΗΚΉ ΑΣΣΗΚΉ,ΓΗΟΊΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΩΝ 
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Όκηινο FOURLIS 

 

 

Βξγαζία γηα ηνλ ΒΑ, Ενχιηνο 2018 

 

 

 

 

 

 

Ώπν ηνπο θνηηεηέο:  

 

Μαλνειίδνπ Μαξία                                Καξνλίδεο Ώλέζηεο
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2 Σαπηόηεηα Οκίινπ 

Ο κηινο FOURLIS απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο 

νκίινπο δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κε ηελ εκπνξηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα λα εθηείλεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Βιιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο 

ΐνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ο κηινο FOURLIS, 

ζπλέρεηα ηεο ΏΦΟΕ ΦΟΤΡΛΔ ΏΒΐΒ, ηδξπηέο ηεο νπνίαο ήηαλ νη 

Ώλαζηάζηνο, ηπιηαλφο, Εσάλλεο θαη Διίαο Φνπξιήο, εδψ θαη 70 ρξφληα, 

επελδχεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 

ζηηο θαηλνηφκεο ππνδνκέο, ζηηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεη ζηαζεξά πςειφ επίπεδν 

παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ.Ο κηινο είλαη επίζεκν κέινο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ 

ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ απφ ην 2008, απνδεηθλχνληαο θαη ζηελ πξάμε ηελ 

πξνζήισζή ηνπ ζηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Βίλαη 

ζεκαληηθφ φηη ν κηινο FOURLIS παξακέλεη ζηαζεξά ελεξγφο ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ Βιιεληθή 

νηθνλνκία.Δ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

ηαθηηθή θαη δίθαηε αμηνιφγεζή ηνπ ζε φια ηα επίπεδα θαζψο θαη ε 

πξνζήισζή ηνπ ζηηο αμίεο ηνπ Οκίινπ - ηελ «Ώθεξαηφηεηα», ηνλ 

«Ώιιεινζεβαζκφ» θαη ηελ «Ώπνηειεζκαηηθφηεηα» - ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

κηινο επηδηψθεη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

  

 

3 ηξαηεγηθή Οκίινπ 

Δ είζνδνο ηνπ Οκίινπ ζε αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο φπσο ν νηθηαθφο 

εμνπιηζκφο θαη ηα αζιεηηθά είδε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα 

αλαπηχζζεηαη ν κηινο FOURLIS ζην κέιινλ. ηηο επηδηψμεηο ηνπ 

Oκίινπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη:  

1) Δ επηθέληξσζε ηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. 

2)  Δ πξνψζεζε ζπλεξγηψλ κέζα ζηνλ κηιν αιιά θαη αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο εηαηξείεο. 
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3)  Δ ζπλερήο αλαλέσζε θαη αδηάθνπε πξνζαξκνγή ηνπ Οκίινπ 

ζχκθσλα κε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά. 

4) Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ζπλερήο επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

4 Κιάδνη Γξαζηεξηόηεηαο 

Ο κηινο FOURLIS δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δσο θχξηνπο θιάδνπο: 

Ληαληθή Πψιεζε Βηδψλ Οηθηαθνχ Βμνπιηζκνχ θαη Βπίπισλ 

(Καηαζηήκαηα ΕΚΒΏ) 

O κηινο FOURLIS είλαη απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο (Franchisee) ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο ΕΚΒΏ γηα ηελ Βιιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηελ 

ΐνπιγαξία.Μέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ΕΚΒΏ, νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ FOURLIS Housemarket A.E., Δ.Μ. Housemarket (Cyprus) Ltd 

θαη House Market Bulgaria AD, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία εηδψλ 

νηθηαθήο ρξήζεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζηηο ηξεηο 

ρψξεο.ήκεξα ν Κιάδνο εθηείλεηαη κε έλα δίθηπν: 

 

   Ώ)  Βπηά θαηαζηεκάησλ (πέληε ζηελ Βιιάδα, έλα ζηελ Κχπξν θαη έλα 

ζηελ ΐνπιγαξία) 

    ΐ) Βπηά θέληξσλ παξαγγειηψλ θαη παξαιαβψλ - pick up points (πέληε 

ζηελ Βιιάδα θαη δπν ζηελ ΐνπιγαξία) 

    Γ) Σξηψλ θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) θαη 

ζηηο ηξεηο ρψξεο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θιάδνπ ιηαληθήο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπινπ αλήιζε ζηα € 

291,3 εθαη. ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

αλήιζαλ ζηα €31,0 εθαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, 10,8 εθαηνκκχξηα 

πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα θαηαζηήκαηα ΕΚΒΏ ζηηο ηξεηο ρψξεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο.Ο Κιάδνο απαζρνιεί ζπλνιηθά ζηηο ηξεηο 

ρψξεο 2.290 εξγαδφκελνπο. 
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ΗΚΔΑΔΛΛΑΓΑ (HOUSEMARKET Α.Δ.) 

O κηινο FOURLIS έθεξε ην 1999 ζηελ Βιιάδα ηελ πνιπεζληθή 

ζνπεδηθή εηαηξεία επίπισλ, νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εζηίαζεο ΕΚΒΏ, 

ηδξχνληαο ηελ Housemarket A.E.θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη κία θαιχηεξε θαζεκεξηλή δσή γηα ηνπο πνιινχο, 

πξνζθέξνληαο επξεία γθάκα απφ ιεηηνπξγηθά έπηπια κε θαιφ ζρεδηαζκφ 

ζε ηφζν ρακειέο ηηκέο ψζηε λα κπνξνχλ νη πεξηζζφηεξνη λα ηα 

απνθηήζνπλ.Σν πξψην θαηάζηεκα ΕΚΒΏ άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζην θνηλφ 

ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2001. Καιχπηνληαο επηθάλεηα 

20.000 η.κ. θαη ζηεγάδνληαο 6.500 πξντφληα, δεκηνχξγεζε κία λέα 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ώπέρνληαο κφιηο νθηψ ρηιηφκεηξα 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη δηαζέηνληαο εζηηαηφξην, bistro, παηδφηνπν, 

ηκήκα ζνπεδηθψλ ηξνθίκσλ θαη parking 2.500 ζέζεσλ, ε ΕΚΒΏ 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1,5 εθαηνκκχξην επηζθέπηεο ζηνλ πξψην 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο.Σν πξψην θαηάζηεκα ΕΚΒΏ ζηελ Ώζήλα άλνημε ηηο 

πφξηεο ηνπ ζηηο 22 Ώπξηιίνπ 2004 ζην Αηεζλή Ώεξνιηκέλα Ώζελψλ, 

θαιχπηνληαο επηθάλεηα 25.000 ηκ, ελψ ην δεχηεξν θαηάζηεκα άλνημε πην 

θνληά ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο (Λ. Κεθηζνχ) ηνλ Μάξηην ηνπ 2008.Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2010 άλνημαλ κε επηηπρία ηα 

θαηαζηήκαηα ΕΚΒΏ Λάξηζαο θαη Εσαλλίλσλ αληίζηνηρα.Ο κηινο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθαηνπάξνρν Interikea Systems B.V. πξνρψξεζαλ 

ζηελ ίδξπζε ησλ θέληξσλ παξαγγειίαο θαη παξαιαβψλ (Pick-Up Points) 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο πνπ βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζε 

απφζηαζε απφ ηα πθηζηάκελα θαηαζηήκαηα λα πεξηεγεζνχλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο θαη λα γλσξίζνπλ ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα, λα δνπλ εκπεζκεχλεο ιχζεηο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ θαζνδήγεζε απφ ην έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή παξαγγειίαο. Πέξα απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο, ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξνο άκεζε αγνξά κηα 

κηθξή πνηθηιία εηδψλ ζπηηηνχ.Σα ελ ιεηηνπξγία θέληξα παξαγγειίαο θαη 

παξαιαβψλ βξίζθνληαη ζηελ Ρφδν, ηελ Πάηξα, ηα Υαληά, ην Δξάθιεην 

θαη ηελ Κνκνηελή κέζσ ησλ νπνίσλ νπνηαδήπνηε παξαγγειία εληφο 

πέληε εκεξψλ είλαη δηαζέζηκε πξνο παξαιαβή ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα 

ηνλ θαηαλαισηή. 

ΗΚΔΑΚΤΠΡΟΤ [ H.M. Housemarket (Cyprus) Ltd] 

O κηινο FOURLIS κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο H.M. 

HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd ππέγξαςε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 ηε 

ζπκθσλία αλνίγκαηνο θαηαζηήκαηνο ΕΚΒΏ ζηελ Λεπθσζία.Ο ζηφρνο ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε θαηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ ιηαληθή αγνξά επίπισλ 
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θαη εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ Κχπξν, πξνζθέξνληαο ηα πάληα γηα 

ην ζπίηη θαη έρνληαο σο ζθνπφ λα θάλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιιψλ 

πην φκνξθε θαη ιεηηνπξγηθή.Σν θαηάζηεκα εγθαηληάζηεθε ζηηο 6 

επηεκβξίνπ 2007.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, 1,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο 

επηζθέθζεθαλ ηα θαηαζηήκαηα ΕΚΒΏ ζηελ Λεπθσζία. 

ΗΚΔΑΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ( House Market Bulgaria A.D.) 

Σνλ Ενχλην ηνπ 2006, ν κηινο FOURLIS ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

InterIkea κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηαζηεκάησλ ΕΚΒΏ ζηελ 

ΐνπιγαξία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

House Market Bulgaria A.D. Σνλ Ενχιην ηνπ 2008, νινθιεξψζεθε ε 

αγνξά νηθνπέδνπ έθηαζεο 60.000 η.κ. ζην θέληξν ηεο φθηαο κε ζθνπφ 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ΕΚΒΏ ζηελ 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο.Σνλ επηέκβξην ηνπ 2011 εγθαηληάδεηαη ην 

θαηάζηεκα ΕΚΒΏ κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ηα πάληα γηα ην ζπίηη θαη 

έρνληαο σο ζθνπφ λα θάλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιιψλ πην φκνξθε 

θαη ιεηηνπξγηθή.Ώθνινπζψληαο ην επηηπρεκέλν concept ησλ θέληξσλ 

παξαγγειηψλ θαη παξαιαβψλ (Pick-Up Points) ηεο Βιιάδαο, ηνλ Ενχιην 

ηνπ 2015 εγθαηληάζηεθε ην πξψην pick-up point ζηελ πφιε ηεο ΐάξλα, 

ζηελ Ώλαηνιηθή ΐνπιγαξία, 380 ρηιηφκεηξα απφ ηελ φθηα ελψ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2016 εγθαηληάζηεθε ην δεχηεξν pick-up point ζηελ πφιε 

ηνπ Μπνπξγθάο.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, 2,9 εθαηνκκχξηα πειάηεο 

επηζθέθζεθαλ ηα θαηαζηήκαηα ΕΚΒΏ ζηελ ΐνπιγαξία. 

1) Κιαδνο Ληαληθεο Πωιεζεο Αζιεηηθωλ Δηδωλ (Intersport, 

TheAthlete'sFoot) 
O κηινο FOURLIS είλαη απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο (Franchisee) ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο INTERSPORT γηα ηελ Βιιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηελ 

ΐνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Σνπξθία.Βπηπξφζζεηα, ν κηινο είλαη 

απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο (Franchisee) ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο THE 

ATHLETE'S FOOT γηα ηελ Βιιάδα θαη ηελ Σνπξθία.ήκεξα ν Κιάδνο 

εθηείλεηαη κε έλα δίθηπν:  

1) 114 θαηαζηεκάησλ INTERSPORT (πελήληα ζηελ Βιιάδα, είθνζη 

ελλέα ζηε Ρνπκαλία, είθνζη ηέζζεξα ζηελ Σνπξθία, επηά ζηε 

ΐνπιγαξία θαη ηεζζάξσλ ζηελ Κχπξν) 

2) 14 θαηαζηεκάησλ THE ATHLETE'S FOOT (δψδεθα ζηελ Βιιάδα 

θαη δπν ζηελ Σνπξθία) 

3) 2 θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) ζηελ 

Βιιάδα θαη ηελ Ρνπκαλία 
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ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηνπ Οκίινπ FOURLIS γηα ηελ INTERSPORT 

πεξηιακβάλεηαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζε πιένλ ησλ 

160 ζεκείσλ θαη αληηζηνίρσο γηα ηα θαηαζηήκαηα The Athlete's Foot ζε 

50 ζεκεία.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ αλήιζε ζηα 

€142,7 εθαη. ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) αλήιζαλ ζηα €11,9 εθαη.Ο Κιάδνο απαζρνιεί ζπλνιηθά 1.460 

εξγαδφκελνπο. 

Ο κηινο FOURLIS δηαηεξείεπίζεο ζπκκεηνρή ζηηο εμήο εηαηξείεο: 

 Sofia South Ring Mall EAD (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50%) 

 Ρέληεο Βπελδχζεηο Ώθηλήησλ Ώ.Β. (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

100%) 

 

5 ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ 

 

 

5.1 Intersport AtletikMagazacilikVe Dis TicaretAnonimSirketi 

(Turkey) 

 

Σελ 17ε Φεβξνπαξίνπ 2011 ν κηινο FOURLIS αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ INTERSPORT 

ζηελ Σνπξθία. Δ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

franchise θαη ηελ ίδξπζε εηαηξείαο. ηε λενηδξπζείζα εηαηξεία 

INTERSPORT ATLETIK MAGAZACILIK VE DIS TICARET 

ANONIM SIRKETI, ν κηινο FOURLIS ζπκκεηέρεη ζήκεξα κε 

πνζνζηφ 100%, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζηελ Βιιάδα INTERSPORT 

ATHLETICS A.E.Β. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ είθνζη ηξία θαηαζηήκαηα 

INTERSPORT ζηελ Σνπξθία ελψ ν κέζν-καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη 

λα δεκηνπξγεζεί δίθηπν 50 πεξίπνπ θαηαζηεκάησλ. 

6 Πνξεία κεηνρεζ 
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Ώλαξηήζεθε απφ: capital.gr 

Δ κεηνρή ηεο Fourlis εηζέξρεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ δείθηε FTSE/Υ.Α 

large Cap,  ζην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο εμακεληαίαο αλαζεψξεζεο ηεο 

ζχλζεζεο ησλ Αεηθηψλ FTSE/Υ.Ώ γηα ην δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2016 - 

Ώπξίιηνο 2017. Μεηά ηελ ηεξάζηηα πηψζε ηεο κεηνρήο, θαηά ην 2015, 

φπνπ θαη πξνζέγγηζε ηηο 2000 κνλάδεο , αθνινπζεί ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία πνπ δηαηεξείηαη εψο ζήκεξα. Ώπφ ην 1990 εψο ζήκεξα ε κεηνρή 

έρεη δερζεί απμνκεηψζεηο θηάλνληαο αθφκε θαη ζην ζεκείν λα μεπεξάζεη 

ηηο 20000 κνλάδεο (2008). Δ πνξεία ηεο κεηνρήο απφ ην 1990 εψο 

ζήκεξα δηαθαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα.  

 

Ώλαξηήζεθε απφ: capital.gr 

6.1 Ζ Eurobank  Equities γηα ηελ ΦΟΤΡΛΖ 

ε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο ιηαληθήο γηα 

ηελ Fourlis αλακέλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ ηξίκελν θαη EBITDA 8,5 εθαη. 
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επξψ, ειαθξά ιηγφηεξα απφ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2016, αιιά ε 

πξφβιεςε γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο είλαη θνληά ζηα 45 εθαη. επξψ. 

(ζχζηαζε αγνξά θαη ηηκή ζηφρνο ηα 6,3 επξψ). 

7 εηαηξηθε δηαθπβεξλεζε 

Δ Βηαηξηθή Αηαθπβέξλεζε απνηειεί ην ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε 

Αηνίθεζε, ηνπο κεηφρνπο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζθηαγξαθεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη. Δ Βηαηξεία 

κε ηελ απφ 28/2/2011 απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, έρεη 

απνθαζίζεη απηνβνχισο λα εθαξκφδεη ηνλ Διιεληθό Κώδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Βΐ (πλδέζκνπ 

Βπηρεηξήζεσλ θαη ΐηνκεραληψλ) θαη θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο πξψηεο αλαζεψξεζήο ηνπ (28/6/2013) απφ ην Βιιεληθφ πκβνχιην 

Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο (ΒΒΑ). Σα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

είλαη ηα εμήο:  

 Φνπξιήο ΐαζίιεηνο (Πξφεδξνο Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Βθηειεζηηθφ Μέινο ) 

 Φνπξιή Αάθλε (Ώληηπξφεδξνο Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 ΐαζηιάθεο Βπηχρηνο (Ώλεμάξηεηνο Ώληηπξφεδξνο Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, Ώλεμάξηεην Με Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Πεηαιάο Ώπφζηνινο (Αηεπζχλσλ χκβνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Φνπξιή Λήδα (χκβνπινο, Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Μπξέκπνο Εσάλλεο (χκβνπινο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Κσζηφπνπινο  Εσάλλεο (χκβνπινο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Σξππνζθηάδεο Παχινο (χκβνπινο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

 WatsonDavid (χκβνπινο, Με Βθηειεζηηθφ Μέινο) 

8 ηζνινγηζκνζ- νηθνλνκηθεζ θαηαζηαζεηζ 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Φνπξιήο Ώ.Β αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ην Ώ‟ ηξίκελν, Ώ‟ εμάκελν, 

ελλεακήλνπ θαη γηα ην έηνο ηεο ρξήζεο, αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηε 
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δηαθάλεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε πνπ δηαζθαιίδεη γηα 

ηνπο κεηφρνπο ηεο.  Γηα ην έηνο 2017 ην ζρφιην ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή 

ήηαλ πσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

9 εηαηξηθε θνηλσληθε επζπλε 

Δ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ Οκίινπ FOURLIS 

δεκηνπξγήζεθε ην 2008, κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ ζε έλα θνηλφ πιαίζην δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηνλ 

ζεβαζκφ ζηνλ Άλζξσπν, ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ γηα κία θαιχηεξε 

Κνηλσλία θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ. Σν 

2008 ήηαλ, επίζεο, ε ρξνληά φπνπ ν κηινο FOURLIS έγηλε επίζεκν 

κέινο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ηνπ ΟΔΒ (UN GLOBAL 

COMPACT), ηεο κεγαιχηεξεο δηεζλνχο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο γηα 

ηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε, ζθξαγίδνληαο ηε δέζκεπζή ηνπ γηα 

ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Βθαξκφδνληαο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο 

Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο, θχξην κέιεκα ηεο Αηεχζπλζεο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα εζηθήο θαη αδηάθζνξεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

φιε ηελ εηαηξεία θαζψο θαη ζεβαζκφο γηα ηνπο πκκεηφρνπο, δειαδή 

ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο κεηφρνπο, ηηο 

Μ.Κ.Ο., θ.α.,. Δ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ Οκίινπ 

FOURLIS, ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη ζπλερψο, έρνληαο σο βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηξεηο άμνλέο ηεο: 

Άλζξσπνο - Κνηλσλία – Πεξηβάιινλ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ αλαξηάηαη ε εηήζηα Έθζεζε Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο θαη ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο ζηελ νπνία δελ πεξηέρεηαη 

αλεμάξηεηεδήισζεδηαζθάιηζεο. 
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Ο Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. ΐαζίιεο Φνπξιήο, θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ 

Ώληηπξφεδξν ηνπ ΒΑ, Νίθν Οηθνλνκφπνπιν θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 
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Πέηξνο Πεηξόπνπινο Α.Δ.Β.Δ. 

Δπσλπκία : Πέηξνο Πεηξφπνπινο Ώ.Β.ΐ.Β. 

Σόπνο Γ.. : Εεξά Οδφο, αξηζκφο 96 

Ζκεξνκελία Γ.. : Πέκπηε 19 Ώπξηιίνπ 2018 

Ώξα Γ.. : 12:00 

 

Τπεύζπλνη: Γαβαιάο Σίηνο, Παπαρξήζηνπ Αλδξνκέδα 

 

Παξόληεο:  

 

1. Ώζελά θνχξα 

2. Ώιεμάλδξα ηδεξηάδε 

3. Ώιεμάλδξα ηνππάξνπ 

4. Ώλαζηαζία Κνχθε 

5. Ώλαζηαζία Παηζηαινχ 

6. Ώλδξνκέδα Παπαρξήζηνπ 

7. Άλλα ΐίγθνπ 

8. Ώξγπξψ Λαδσκέλνπ 

9. ΐαγγέιεο Κνπηζνρεξίηεο 

10. Γηάλλεο Παξιαβάληδαο 

11. Γηάλλεο ηακαληάο 

12. Αεκήηξεο  Κνθθίλεο 

13. Βηξήλε ηαχξνπ 

14. Έιιε Σζνχξε 

15. Βπαγγειία Πφηζηνπ 

16. Βπζχκηνο Παπαγεσξγίνπ 

17. Εάζνλαο Καιίληθνο 

18. Εππνθξάηεο Μπνπδνπθάθεο 

19. Εσάλλα Γαξνπθάιε 

20. Καηεξίλα Νίλνπ 

21. Λάκπξνο Αήκνο 

22. Μαλψιεο ΐηνιάθεο 

23. Μαλψιεο Μπηαξάο 

24. Μαξία Καινγεξά 

25. Μαξία- Υξηζηίλα Μαληαβνχ 
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26. Μαξίιηα Μαλνειίδνπ 

27. Μαξηλέια Μεκάηζη 

28. Νεθαξία Κνληνχ 

29. Νίθνο Νίλνο 

30. Νίθνο Σφγθαο 

31. Παλαγηψηα Υηζφιη 

32. νθία Μαιθνγεψξγνπ 

33. ηαχξνο Λίηηλαο 

34. Σίηνο Γαβαιάο 

35. Υξηζηίλα Ώλαγλσζηνπνχινπ 

36. Υξηζηίλα Υαηδεληθνιάνπ 

  

 

 

 

 

πλνδνί: Βγγιέδνο Μπάκπεο , Οηθνλνκφπνπινο Νίθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέκαηα Γ.. : 

http://www.petropoulos.com/downloads/2018/ga/shedio_apofaseon.p

df 

Απνθάζεηο Γ.. : 

http://www.petropoulos.com/downloads/2018/ga/1904.pdf 

 

http://www.petropoulos.com/downloads/2018/ga/shedio_apofaseon.pdf
http://www.petropoulos.com/downloads/2018/ga/shedio_apofaseon.pdf
http://www.petropoulos.com/downloads/2018/ga/1904.pdf
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ρόιην:   Μεηά ηε παξαθνινχζεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Βηαηξείαο Πέηξνο Πεηξφπνπινο Ώ.Β.ΐ.Β. ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ 2018, δηαπηζηψζακε φηη ππήξμε 

ζεηηθφ θιίκα θαη ζεηηθή αληηκεηψπηζε πξνο ηα κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, παξεπξέζεθαλ 36 θνηηεηέο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα 

θάλνπλ ειεχζεξα εξσηήζεηο νη νπνίεο θαη απαληήζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο. „Οζνλ αθνξά ηελ Βηαηξεία, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

μέλα επελδπηηθά funds πνπ ηελ πξνζέγγηζαλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηηο 

ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο γηα ην κέιινλ. Δ Γεληθή πλέιεπζε έθιεηζε κε 

ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Πεηξφπνπιν λα ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ δηαρξνληθψλ αμηψλ ηεο Βηαηξείαο. Εδηαίηεξε εληχπσζε καο έθαλε ν 

φξνο “GRECOVERY” πνπ αλαθέξζεθε, αθήλνληαο έλα αηζηφδνμν 

κήλπκα ηφζν γηα ηελ Βηαηξεία φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

γεληθφηεξα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 

Βηαηξείαο, ν θχξηνο Κσλζηαληίλνο Πεηξφπνπινο παξαθνινχζεζε ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε απφ ηε κεξηά ησλ κεηφρσλ, παξ‟φια 

απηά απάληεζε θαη ν ίδηνο ζε εξσηήζεηο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

δεπηεξνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώθνινπζεί ε εξγαζία πάλσ ζηελ Βηαηξεία Πέηξνο Πεηξφπνπινο Ώ.Β.ΐ.Β. 

κε ππεχζπλνπο ηνπο: 

 

 Γαβαιά Σίην, Βίγθνπ Άλλα, Κνθθίλε Γεκήηξε 
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Πέηξνο Πεηξόπνπινο Α.Δ.Β.Δ. 

Ζ Μεηνρή 

 

 

Πνξεία ηεο κεηνρήο ηε ηειεπηαία ρξνληά. 

 

 

 

εκεξηλή Δηθόλα Μεηνρήο ΠΔΣΡΟ: 
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ρεηηθέο Αλαθνηλώζεηο: 

 

26/3/2018: ην 35,06% αλήιζε ην πνζνζηό ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Πεηξόπνπινπ ζηελ Πεηξόπνπινο, όπσο αλαθνίλσζε ε εηαηξεία. 

πγθεθξηκέλα, ν θ. Κσλζηαληίλνο Πεηξόπνπινο θαηείρε 35,84% επί 

ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο. 

5/3/2018: Ζ Brevan Howard Greek Opportunities Master Fund 

Limited πξνέβε ζε αγνξά 576.293 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε 

δηθαίσκα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηνύ 8,16%. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 

δηόηη ν κέηνρνο ππεξέβε ηνπ νξίνπ ηνπ 5% επί ησλ κεηνρώλ ηεο 

εηαηξείαο. 

5/3/2018: Ο Ησάλλεο Πεηξόπνπινο πξνέβε ζε πώιεζε 576.923 

θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηνύ 

8,16%. Με ηελ άλσ κεηαβίβαζε, ν θ. Ησάλλεο Πεηξόπνπινο, θαηέρεη 

πιένλ 1.633.519 κεηνρέο θαη δηθαηώκαηα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηό 

23,10% επί ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

20/12/2017: Ζ Π.Πεηξόπνπινο αλαθνίλσζε ηελ επαλέλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αγνξάο Ηδίσλ Μεηνρώλ πνπ αλεζηάιε κε ηελ από 

13.12.2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

 

 

 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

211 
 

 

Ζ Δηαηξεία 

Δπσλπκία: Πέηξνο Πεηξόπνπινο Α.Δ.Β.Δ. 

 

Σόπνο Γ : Ηεξά Οδόο, αξηζκόο 96 (Ηθαλνπνηεηηθή - 9 ιεπηά κε ηα 

πόδηα από ηνλ ηαζκό Διαηώλα) - ύκθσλα κε πην παιηέο 

αλαθνηλώζεηο. 

 

 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

212 
 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ- ύγθξηζε κε ΔΛΣΡΑΚ 

 

 

 

Ηζηνξία 

 
H Πέηξνο Πεηξόπνπινο ΑΔΒΔ ηδξύζεθε ην 1922 ζηε Θεζζαινλίθε. 

Καηαζθεπάδεη, δηαζθεπάδεη, δηαλέκεη θαη ππνζηεξίδεη κεγάιν εύξνο 

πξντόλησλ απηνθηλεηνβηνκεραλίαο όπσο απηνθίλεηα, θνξηεγά, 

ιεσθνξεία, γελλήηξηεο, θηλεηήξεο diesel, ζθάθε, εμσιέκβηεο κεραλέο, 

αγξνηηθά, ρσκαηνπξγηθά θαη βηνκεραληθά κεραλήκαηα, κπαηαξίεο, 

ιηπαληηθά θαη ειαζηηθά. Ζ Δηαηξία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ 

Διιεληθή αγνξά ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηεο. 
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ηξαηεγηθή 

 

 

 

 

Γεληθά ε Δηαηξεία έρεη πξνζπαζήζεη λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο. 

Δπηδηώθεη, ζπζρεηηζκέλε δηαθνξνπνίεζε θαζώο πξνζζέηεη λέα 

πξντόληα.  

Απμάλεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο κέζσ ζύλαςεο πνιιαπιώλ 

ζπκθσληώλ κε άιιεο εηαηξείεο.  

 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη από απηέο ηηο ζρεηηθά πξόζθαηεο 

εηδήζεηο: 

15/1/2018: πκθσλία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο κε ηελ Πέηξνο 

Πεηξόπνπινο. 

28/12/2017: πκθσλία κεηαμύ ηεο Πέηξνο Πεηξόπνπινο ΑΔΒΔ θαη 

ηεο Κubota Corporation. 

8/12/2017: Μεηά από ζπµθσλία µε ηελ Cooper Tires & Rubber 

Company, ε Πεηξόπνπινο αλέιαβε ηελ αληηπξνζσπεία ησλ 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ ΑVON Tires γηα ηελ Διιάδα. 

5/7/2017: Ζ Πέηξνο Πεηξόπνπινο Α.Δ.Β.Δ. κεηά από ζπκθσλία κε 

ηελ εηαηξία Cooper Tires & Rubber Company αλέιαβε ηελ 

αληηπξνζσπεία ησλ ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ Cooper Tires γηα ηελ 

Διιάδα. 
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Γ 

 

 

 

 

● Μηράιεο Μηραινύηζνο, Πξόεδξνο (κε 

εθηειεζηηθό κέινο)  

● Ησάλλεο Πεηξόπνπινο, Αληηπξόεδξνο θαη 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο (εθηειεζηηθό κέινο)  

● Ησάλλεο Φηιηώηεο , κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● Μηράιεο Οηθνλνκάθεο, κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● ηάζεο Παπαγεσξγίνπ, κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● Νηθόιανο Δκπένγινπ, κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● Ησάλλεο Καηζνπξίδεο, κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● Γηώξγνο Γξάθνο, κέινο (κε εθηειεζηηθό)  

● ηέθαλνο Μάλνο (κε εθηειεζηηθό, αλεμάξηεην) 
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ΑΜΟΗΒΔ 

 

 

 Οκηινο Βηαηξεία 

 2017 2016 2017 2016 

Παξνρέο ζε 

Βξγαδφκελνπο 

€  

5,037,353.00 

€  

5,037,319.00 €  5,037,353.00 €  5,037,319.00 

Ώπνδεκηψζεηο 

Πξνζσπηθνχ 

€       

77,392.00 

€        

98,675.00 €       77,392.00 €       98,675.00 

Ώκνηβέο Α.. 

€       

66,354.00 

€       

71,954.00 €       66,354.00 €       71,954.00 
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Κτλδπλνη θαη Αληηκεηώπηζε ηνπο 

 

● Πηζησηηθφο Κίλδπλνο: ε πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο πίζησζεο , 

γίλεηαη παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ  

● Κίλδπλνο Βπηηνθίσλ: 

o Βλεξγεηηθφ: ρη ζεκαληηθά έληνθα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ. 

o Ααλεηζκφο:  

▪ ΐξαρππξφζεζκνο: Υξήζε θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ. 

▪ Μαθξνπξφζεζκνο: Σα νκνινγηαθά δάλεηα ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

νξηζκέλα πεξηζψξηα ζηα νπνία θπκαίλνληαη ηα επηηφθηα ηνπο. 

(“Spreads”).  

● Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο: Αηαηήξεζε απμεµέλσλ µεηξεηψλ  

● πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο: Δ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο λα γίλνληαη ζην Βπξψ παξά ην γεγνλφο φηη ε Βηαηξεία 

ζπλαιιάζζεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Νέεο Βπελδχζεηο 

Γηα ην 2018 έρνπλ πξνυπνινγηζζεί επελδχζεηο €520,000, θπξίσο ζε 

παξεκβάζεηο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Βηαηξίαο, κε ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο 

εκείσζε:  

● Πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο 2015: €1.493.305  

● Βθηίκεζε χςνπο επελδχζεσλ γηα ην 2015: € 245.000 

● Πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο 2016:€268.294 

● Βθηίκεζε χςνπο επελδχζεσλ γηα ην 2016: € €245.000 

● Πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο 2017: €225.535  

● Βθηίκεζε χςνπο επελδχζεσλ γηα ην 2017: €437.000 

● Πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο 2014: €100,000 

● Βθηίκεζε χςνπο επελδχζεσλ  γηα ην 2014: €230,000 
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πκκεηνρέο (Απξίιηνο 2018) 

χκθσλα κε γλσζηνπνηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα: 

● Εσάλλεο Πεηξφπνπινο 23,10% 

● Κσλζηαληίλνο Πεηξφπνπινο 35,06% 

● Brevan Howard Greek Opportunities Master Fund Limited 8,16% 

● Vanshap Capital Value Fund LP. 5,36% 

● Free Float: 28,32% 

 

Ο ΟΜΕΛΟ 

ΘΤΓΏΣΡΕΚΒ 

● ΛΤΠΏ ΑΕΒΘΝΔ Ώ.Β.ΐ.Β. 

o Δ ΛΤΠΏ ΑΕΒΘΝΔ Ώ.Β.ΐ.Β. είλαη αλψλπκε εηαηξεία 

εγγεγξακκέλε ζηελ Βιιάδα κε Ώ.Μ.Ώ.Β. 2952/01/ΐ/86/2951 θαη έρεη ηελ 

έδξα ηεο ζηελ Ώζήλα, επί ηεο Εεξάο Οδνχ 96. Εδξχζεθε ην 1977 ζηελ 

Ώζήλα θαη αζρνιείηαη κε ηελ Βθκεηάιιεπζε Ώθηλήησλ. 

● Ώλψλπκνο Βιιεληθή Γεληθή Βηαηξεία Μεραλνθηλήζεσο Καη 

Ώθίλεησλ 

o Δ ΏΝΧΝΤΜΔ ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΜΔΥΏΝΟΚΕΝΔΒΧ ΚΏΕ 

ΏΚΕΝΔΣΧΝ (ε «Βηαηξεία») είλαη αλψλπκε εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ 

Βιιάδα κε Ώ.Μ.Ώ.Β. 3688/01/ΐ/86/3686. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Ώζήλα, 

επί ηεο Εεξάο Οδνχ 104 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ. 

● ΒΜΚΏ ΒΠΒ 

o πλεξγείν Ώπηνθηλήησλ  

● PETROMOTOR BULGARIA EOOD φθηα, ΐνπιγαξία  

o χκθσλα κε άξζξν ηεο Naftemporiki : «Σα νρήκαηα ηεο Isuzu 

είλαη θαηάιιεια γηα θάζε επαγγεικαηηθή ρξήζε, γηα θάζε ηχπν θνξηίνπ 

θαη νδηθψλ ζπλζεθψλ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο επηδφζεηο, 

ζεκαληηθή νηθνλνκία θαπζίκνπ, (ρσξίο πξφζζεηα adblue) θαη ρακειά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη ηδξπζεί ε εηαηξία 
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PETROMOTOR BULGARIA, ζπγαηξηθή ηεο Πέηξνο Πεηξφπνπινο 

ΏΒΐΒ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε αμηφπηζηνπο θαη 

επηηπρεκέλνπο ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηελ δηαλνκή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ.» 

 

Μνλάδεο Παξαγσγήο Οκίινπ 

● Σνκέαο Ορεκάησλ, ζηνλ νπνίν ππάγνληαη νη Βπηρεηξεκαηηθέο 

Μνλάδεο Φνξηεγψλ & Λεσθνξείσλ, Isuzu θαη Land Rover & Jaquar. 

● Σνκέαο Ώπηνθηλνχκελσλ Μεραλεκάησλ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη νη 

Βπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο Petrogen (ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε), Β&ΐ 

(θηλεηήξεο θαη ζθάθε), McCormick (αγξνηηθά κεραλήκαηα) θαη ΕΒ 

(βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο)  

● Σνκέαο Ληπαληηθψλ θαη Μπαηαξηψλ.  

● Σνκέαο Βθκεηάιιεπζεο Ώθηλήησλ. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ εταιρείασ κ. Μιχάλθσ Μιχαλοφτςοσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ κ. 

Λωάννθσ Πετρόπουλοσ, φωτογραφίηονται με τον Πρόεδρο του ΕΔ Μπάμπθ Εγγλζηο, τον 

Αντιπρόεδρο Νίκο Οικονομόπουλο και τθν πολυπλθκι ομάδα των φοιτθτών, που 

παρακολοφκθςαν τθν Γεν. υνζλευςθ τθσ Εταιρείασ Περόπουλοσ 

 

 

 



 

             ΕΝΩΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ 

219 
 

Δπηζθόπεζε 12νπ Σεύρνπο 

 

Νίθνο Οηθνλνκόπνπινο,Αληηπξόεδξνο ΔΓ 

ην παξφλ εηδηθφ ηεχρνο ηνπ Διεθηξνληθνχ Πεξηνδηθνχ ηνπ ΒΑ,έρνπκε 

απνθιεηζηηθά εξγαζίεο θνηηεηψλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη παξαβξέζεθαλ 

ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζπκκεηείραλ  ζηελ Βηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε πνπ απνηειεί γηα ηηο εηαηξείεο ηελ ζπνπδαηφηεξε ζηηγκή θάζε 

ρξνληάο. 

ε απηή ηε πλέιεπζε γίλεηαη απνινγηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα ησλ εηαηξεηψλ γηα ην επφκελν έηνο,κε 

απνθνξχθσκα ηελ ςεθνθνξία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

έγθξηζε ή κε ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

πκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ νη κέηνρνη,ελψ 

φζνη δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πάξνπλ άδεηα απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε,απφ ηνπο κεηφρνπο δειαδή πνπ θαηέρνπλ έζησ κηα 

κεηνρή θαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή θαη ζπκκεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ,ψζηε λα 

κπνξέζνπλ φζνη δεηνχλ λα παξαβξεζνχλ σο παξαηεξεηέο ζηηο εξγαζίεο 

ηεο πλέιεπζεο. 

ην νδνηπνξηθφ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ,φπνπ δειαδή 

παξαβξέζεθε νκάδα θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζην „‟Πξφγξακκα 

Παξαθνινχζεζεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ Βηζεγκέλσλ Βηαηξεηψλ‟‟ ηνπ 

ΒΑ κε ηελ επίβιεςε κέινπο ηνπ Α ηνπ πλδέζκνπ,ππήξμε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ φιεο ηηο εηαηξείεο,θαζψο θαη απφ ην ζψκα ησλ κεηφρσλ 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ νκφθσλα ςήθηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. 

Μάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην δέρηεθε 

εξσηήζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ππήξμε δηάινγνο,δίλνληαο έηζη ηελ 
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επθαηξία ζε φζνπο ζπκκεηείραλ λα πάξνπλ κηα γεχζε απφ ηελ εηαηξηθή 

δσή θαη εηδηθφηεξα ζην αλψηαην φξγαλν πνπ είλαη ε Βηήζηα Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

ηφρνο ηνπ πλδέζκνπ ζην κέιινλ είλαη,φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ,λα 

ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ,είηε κε κεηνρέο πνπ 

πηζαλφλ ζα έρεη ν θνηηεηήο ή ζπκκεηέρνληαο κε εμνπζηνδφηεζε απφ 

Μέιε ηνπ ΒΑ αιιά θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ αλ 

ππάξρνπλ ζε απηφ θάηνρνη κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

θνπφο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα ππάξρεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξγαζίεο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ,αθνχ κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζα κπνξνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν,λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηελ ζπλέρεηα,κέζσ ησλ απαληήζεσλ ζην 

Βξσηεκαηνιφγην ηνπ πλδέζκνπ,ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

Πηινηηθά απηφ έρεη γίλεη κε κεγάιε επηηπρία,εηδηθφηεξα ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο ηξάπεδαο EUROBANK,φπνπ ππάξρεη ην κνλαδηθφ 

ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ επθνιχλεη ηελ δηαρείξηζε 

θαη ηελ δηαδηθαζία. 

Σψξα ζην ζέκα ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ απηνχ ηνπ 

ηεχρνπο,επηιέρηεθε λα πεξηιεθζνχλ ζε θάζε εξγαζία απηά πνπ νη 

θνηηεηέο πξνηίκεζαλ λα εζηηάζνπλ αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν λα 

θξαηεζεί,φζν απηφ είλαη εθηθηφ,ε αξρηθή κνξθή ησλ εξγαζηψλ ζε 

επίπεδν παξνπζίαζεο,αθφκα θαη ζηελ πξνβνιή ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ 

πνπ έθαλαλ ηηο εξγαζίεο αλ ζα ζπκπεξηιάβνπλ ή φρη θσηνγξαθία ηνπο 

Σειεηψλνληαο λα πσ φηη είλαη κηα θαιή θαη αηζηφδνμε αξρή απηφ ην 

ηεχρνο κε ηηο εξγαζίεο γηα ηηο εηαηξείεο,πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ θπζηθή 

παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ Βξσηεκαηνινγίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ,νινθιεξψλνληαο έηζη έλα ζχλνιν εκπεηξίαο πνπ βνεζάεη 

ζηελ θαηαλφεζε απηψλ πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ ζεσξία ζηηο ζρνιέο ηνπο. 

Παξαζέησ κεξηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηηο Βηήζηεο Σαθηηθέο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ Βηζεγκέλσλ Βηαηξεηψλ πνπ παξαβξεζήθακε 
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Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ ΟΠΑΠ θ. Damian Cope, ν Α! Αληηπξόεδξνο θ. 

πύξνο Φσθάο, ν Δπηθεθαιήο Οηθνλνκηθήο Οκάδαο θ. Michal Houst θαη ν 

Γηεπζπληήο Δπελδπηηώλ ρέζεσλ θ. Νίθνο Πνιπκελάθνο, θσηνγξαθίδνληαη κε 

ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, Μπάκπε Δγγιέδν, ηνπο Αληηπξνέδξνπο, Βαγγέιε 

Νηαγθνπλάθε θαη Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, θαη ηελ πνιππιεζή νκάδα ησλ θνηηεηώλ 

πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 

 

 

Οη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο, Παπαληθνιανπ Γεσξγία, Γηθεγόξνο, εθπξόζσπνο 

κεηόρσλ,  Μάιακνο Γεκήηηνο, Group CFO,  Φξνλίζηαο Πέηξνο, Μέινο Γ 

(αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο),  Φάξξνο Μηραήι, Δζσηεξηθόο ειεγθηήο, 

θσηνγξαθίδνληαη κε ηα κέιε ηνπ ΔΓ Ησάλλε Σδακπάδε (εθπξόζσπν 

Β.Διιάδαο) Κσλζηαληίλν Βιεγνξνύδε θαη ηνπο θνηηεηέο, Ησάλλεο 

Μπνδίλεο θαη Νηελίζα Σδειηιάη, πνπ παξαθνινύζεζαλ 

ηε Γελ. πλέιεπζε.  
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Ο  CEO θ. Κσλζηαηλίλνο Γεξαξδνο,κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, Μπάκπε Δγγιέδν, 

ηνλ Αληηπξόεδξν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, θαη ηελ πνιππιεζή νκάδα ησλ θνηηεηώλ  

 

Ο Οηθνλνκηθόο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο θ. πύξνο Κνθθόιεο, θσηνγξαθίδεηαη 

κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ ΔΓ Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, θαη ηελ νκάδα ησλ θνηηεηώλ 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ θ. Γηώξγνο Υαηδεληθνιάνπ, ν CEO θ. σθξάηεο 

Λαδαξίδεο θαη ην κέινο ηνπ Γ.. θαη Πξόεδξνο ηνπ ΔΔΓ θα νθία Κνπλελάθε 

Δθξαίκνγινπ,κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ Μπάκπε Δγγιέδν θαη ηελ πνιππιεζή 

νκάδα ησλ θνηηεηώλ 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Σάθεο Αξάπνγινπ θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. 

Γεκήηξεο Παπαιεμόπνπινο, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, 

Μπάκπε Δγγιέδν, θαη ηελ πνιππιεζή νκάδα ησλ θνηηεηώλ  
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Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Γηώξγνο Πεξηζηέξεο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. 

Δκκαλνπήι Μαξαγθνπδάθεο θαη ν Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο θ. Βαζίιεηνο 

Γειεθαηεξίλεο, θσηνγξαθίδνληαη ηελ νκάδα ησλ θνηηεηξηώλ πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε.  

 

Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Βαξδήο Βαξδηλνγηάλλεο, ν Αληηπξόεδξνο θ. Γηάλλεο 

Βαξδηλνγηάλλεο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. Πέηξνο Σδαλεηάθεο, 

θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ ΔΓ, Βαγγέιε Νηαγθνπλάθε θαη ηελ 

νκάδα θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 
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Ο Πξόεδξνο ησλ ΔΛΠΔ θ. Δπζηάζηνο Σζνηζνξόο θαη ν Γηεπζπληήο λνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, θ. Ησάλλεο Αςνύξεο, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, 

Μπάκπε Δγγιέδν, ηνλ Αληηπξόεδξν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη ηελ πνιππιεζή 

νκάδα θνηηεηώλ, πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. ζπλέιεπζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΖ θ. Δκκαλνπήι Παλαγησηάθεο, θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, Μπάκπε Δγγιέδν, ηνλ Αληηπξόεδξν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη 

ηελ νκάδα θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ θ. Δπάγγεινο Μπηηιελαίνο, 

θσηνγξαθίδεηαη κε ηελ νκάδα θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. 

πλέιεπζε. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΣΔ θ. Μηράιεο Σζακάδ, θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΔΓ, Μπάκπε Δγγιέδν,  

θαη ηελ πνιππιεζή νκάδα ησλ θνηηεηώλ, πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. 

πλέιεπζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Θεόδσξνο Φέζζαο, θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ ΔΓ, Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Σάζνο Γηαλλίηζεο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. 

Οδπζζέαο Αζαλαζίαπ, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, Μπάκπε 

Δγγιέδν, ηνλ Αληηπξόεδξν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη ηελ νκάδα θνηηεηώλ 
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Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Βαζίιεο Φνπξιήο, θσηνγξαθίδεηαη κε ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ ΔΓ, Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ο.Λ.Π. θ. Fu Chenggiu θαη ηα κέιε ηνπ Γ θ.θ. Ληάγθνο 

Αζαλάζηνο θαη Αξβαλίηεο Νηθόιανο, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ 

θαη ηελ νκάδα ησλ θνηηεηώλ 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΛΠ θ. Fu Chenggiu, κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, Μπάκπε 

Δγγιέδν. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ALPHA BANK θ. Βαζίιεηνο Ράπαλνο θαη ν Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο θ. Γεκήηξεο Μαληδνύλεο, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ 

ΔΓ, Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, θαη νκάδα θνηηεηώλ, από απηνύο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηε Γελ. πλέιεπζε ηεο ηξάπεδαο. 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ θ. Γηώξγνο Υαηδεληθνιάνπ θαη ν 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ. Υξήζηνο Μεγάινπ. θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ ΔΓ θαη ηελ νκάδα ησλ θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζε ηε Γελ. πλέιεπζε. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο EUROBANK θ. Νηθόιανο Καξακνύδεο θαη ν Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο θ. Φσθίσλ Καξαβίαο, θσηνγξαθίδνληαη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓ, 

Μπάκπε Δγγιέδν, ηνλ Αληηπξόεδξν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν θαη ηελ νκάδα ησλ 

θνηηεηώλ πνπ παξαθνινύζεζε ηε Γελ. πλέιεπζε. 
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ΑΦΗΔΡΧΜΑ 

Γξάθεη ν Μπάκπεο Δγγιέδνο 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΝΑΟΤΣΟΓΛΟΤ (Α45) 18/3/1956-19/7/2018 

Σελ Πέκπηε 19 Ενπιίνπ 2018, έθπγε μαθληθά απφ θνληά καο, έλαο πνιχ 

θαιφο θίινο θαη απφ ηα παιαηφηεξα κέιε ηνπ ΒΑ, ν Αλδξέαο 

Αξλανύηνινπ. 

Ο Ώλδξέαο απφ ην 2001 είρε πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ χλδεζκν καο, απφ 

δηάθνξεο ζέζεηο. Βίηε ζαλ Γελ. Γξακκαηέαο, είηε ζαλ Ώληηπξφεδξνο, είηε 

ζαλ απιφ κέινο ηνπ Α, ν Ώλδξέαο ήηαλ πάληα θνληά ζηνλ ΒΑ θαη κε 

ηελ επγέλεηα πνπ ηνλ δηέθξηλε, αιιά θαη ηελ πςειή ηνπ κφξθσζε, 

πξνζέθεξε πάληα ην «θάηη παξαπάλσ» ζηνλ ΒΑ, ηνλ νπνίν αγαπνχζε 

πνιχ.  

Πνιιέο αλακλήζεηο ήξζαλ ζην κπαιφ, απφ ηε ζηηγκήπνπ ε θαιή θίιε θαη 

γεηηφληζζα ηνπ Ώλδξέα ζηε Ν. κχξλε, ε Μαξία ππξέιε, κνπ 

αλαθνίλσζε ην δπζάξεζην γεγνλφο.  

Ώλακλήζεηο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ΒΑ θαη ηα γξαθεία πνπ είρακε ηελ 

πεξίνδν 2000-2002, ζηελ νδφ νισκνχ. Βθεί καδεπφκαζηαλ θάζε 

εβδνκάδα θαη κεηά ηηο...ρξεκαηηζηεξηαθέο καο αλαδεηήζεηο, πεγαίλακε 

ζηνλ «Παλειιήλην» γηα θαγεηφ θαη κπίξεο. Ώπφ ηηο «θξαζνθαηαλχμεηο» 

πνπ θάλακε ζηα ηαβεξλάθηα ηεο Πιάθαο, κεηά απφ ζπλεδξηάζεηο ζην 

ΔΛΒΚΣΡΏ ΠΏΛΛΏ, αιιά θαη απφ εθδειψζεηο, πλέδξηα θαη έλα ζσξφ 
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άιιεο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ν Ώλδξέαο ήηαλ ζρεδφλ πάληα παξψλ. 

Αελ ζα μεράζσ πψο έθαλε ν Ώλδξέαο ην 2006, φηαλ έθιεηζε ηα 50 θαη ζε 

έλα ηαβεξλάθη ζηελ Πιάθα ηνπ ηξαγνπδήζακε ηνλ «Πελεληάξε» ηνπ 

Γακπέηα. 

Καηά ζχκπησζε, είρε γελέζιηα ίδηα κέξα κε ηνλ...ΒΑ, ζηηο 18 Μαξηίνπ! 

κνξθεο επνρέο πνπ ηηο αλαπνιεί θαλείο κε ζιίςε φηαλ ράλεη έλαλ ηφζν 

θαιφ θίιν. 

Αελ μερλάσ επίζεο φηη ν ηίηινο ηνπ 1
νπ

 πλεδξίνπ ηνπ ΔΓ, ην νπνίν ην 

2002 θπξηνιεθηηθά «ηάξαμε» ηα «ιηκλάδνληα» λεξά ηνπ Βιιεληθνχ 

ρξεκαηηζηήξηνπ, ήηαλ πξφηαζε ηνπ Ώλδξέα. Ήηαλ ηφηε Γελ. Γξακκαηέαο 

ηνπ ΒΑ θαη αγθάιηαζε κε πνιχ ελζνπζηαζκφ ηελ ηδέα κνπ γηα πλέδξην 

ζηελ Βιιεληθή Κεθαιαηαγνξά, πνπ κέρξη ηφηε ακθηβάιισ αλ είρε γίλεη 

θαλέλα, γηα πνιιά ρξφληα!Ο ηίηινο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ:  

«Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αζελώλ» 

Ο Ώλδξέαο είρε κειεηήζεη ζε βάζνο ην Υξεκαηηζηήξην θαη είρε αλαπηχμεη 

κηα δηθή ηνπ κέζνδν εθκάζεζεο, ηελ νπνία φιν ιέγακε λα ηελ 

αμηνπνηήζνπκε ζηνλ ΒΑ θαη φιν ην αλαβάιιακε, κέρξη πνπ καο 

πξφιαβε ε…κνίξα. 

Σν ςεπδώλπκν Α45: Σν 2001, φηαλ ν Ώλδξέαο γξάθηεθε κέινο ζηνλ 

ΒΑ, δηνξγαλψλακε θαζεκεξηλέο δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο θαη ν θαζέλαο 

δηάιεγε απφ έλα ςεπδψλπκν (nickname) κε ην νπνίν έκπαηλε ζηηο 

ζπδεηήζεηο. Ο Ώλδξέαο ήηαλ ηφηε 45 εηψλ θαη επέιεμε ην ςεπδψλπκν 

Ώ45, ην νπνίν δηαηήξεζε φια ηα επφκελα ρξφληα θαη δελ ην άιιαμε πνηέ.  

Ήηαλ ηαθηηθφ κέινο ηνπ Α ηνπ ΒΑ, κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2017 θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο, κε δηθή ηνπ επηινγή, εθιέρζεθε αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο.Πάληαφκσο ήηαλ θνληά καο θαη ζηελ πίηα ηνπ ΒΑ, ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2018, ήιζε θαη έρνπκε ηα ηειεπηαία video θαη θσηνγξαθίεο 

απφ ηνλ θαιφ καο θίιν πνπ ράζακε εληειψο μαθληθά θαη ήδε καο ιείπεη 

πνιχ! 

Ώο είλαη ειαθξχ ην ρψκα πνπ ηνλ ζθεπάδεη… 

Μεξηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηελ 18ρξνλε πνξεία ηνπ Ώλδξέα ζην 

Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ΒΑ:  
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Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα 1
νπ

 πλεδξίνπ, 22/5/2002 : Αλδξέαο Αξλανύηνγινπ Γελ. 

Γξακκαηέαο ΔΓ, Παλ. Αιεμάθεο Πξόεδξνο ΥΑ, Μπάκπεο Δγγιέδνο Πξόεδξνο 

ΔΓ 
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Από ηα γξαθεία ηνπ ΔΓ, ζηελ νδό νισκνύ ην 2001:  

Μπάκπεο Δγγιέδνο, Καηεξίλα Βέξγε, Αλδξέαο Αξλανύηνγινπ 

 
Από ηελ πίηα ηνπ ΔΓ 2-3-2014. Σν…κηζό από ην ηόηε Γ ηνπ ΔΓ: Νίθνο 

Οθνλνκόπνπινο, Μπάκπεο Δγγιέδνο, Αλδξέαο Αξλανύηνγινπ,Ησάλλα 

Κσλζηαληηπνύινπ, Υξήζηνο ακαξάο, Βαγγέιεο Νηαγθνπλάθεο. 
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Πάληα ιάηξεο ηνπ σξαίνπ θύιινπ ν Αλδξέαο! Από ην 11
ν
 πλέδξην ηνπ ΔΓ 

 

Με ηελ θαιή ηνπ θίιε θαη γεηηόληζζα ζηε Ν. κύξλε, Μαξία 

ππξέιε 
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Με ηελ Ησάλλα Κσλζηαληνπνύινπ, ςάρλνπλ γηα ην θινπξί ηεο πίηαο! 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηελ πίηα ηνπ ΔΓ ην 2007 
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηελ πίηα ηνπ ΔΓ 2008 

 
Με ηνλ Κώζηα Αιαθνγηάλλε θαη άιια κέιε, ζε κηα εθδήισζε ηνπ ΔΓ 
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Από ηελ εθδήισζεγηα ηα 10 ρξόληα ηνπ ΔΓ, ην 2010: Ο Αλδξέαο θαη εγώ, κε ηα 

αλακλεζηηθά κεηάιιηα! 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηελ πίηα ηνπ ΔΓ ην 2012 
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Μηα…ηξαγηθή θσηνγξαθία. 9
ν
 πλέδξην ηνπ ΔΓ 19-12-2011:  

Ο Αλδξέαο επηθεθαιήο ηεο Γξακκαηείαο, κε ηηο ηξεηο θνπέιεο πνπ ηελ 

απνηεινύζαλ, Δηξήλε Σζηξβνύιε, Αξγπξώ Γηαθνπκάθε θαη Άλλα θξέθε… 

Ζ Άλλα θξέθε(ζην άθξν δεμηά),«έθπγε» ζε ηξνραίν ην 2012… 

ην ηξαπέδη δεμηά, δηαθξίλεηαη θαη ε ηζηνξηθή εθεκεξίδα «Υξεκαηηζηήξην»,  

ε νπνία «καο άθεζε» ην 2016! 
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Ζ ηειεπηαία θσηνγξαθία κε ηνλ θαιό κνπ θίιν Αλδξέα: Μεηά ηελ εθδήισζε γηα 

ηελ πίηα ηνπ ΔΓ, 9-2-2018, ζε έλα ηαβεξλάθη κε ηελ Μαξία ππξέιε θαη ηελ 

Ησάλλα Κσλζηαληνπνύινπ! 

 

Σν video από ηελ πίηα ηνπ ΔΓ 9-2-2018: Ο Αλδξέαο δηαθξίλεηαη δεμηά, καδί κε 

ηελ νκάδα ησλ θνηηεηώλ. ηελ εθδήισζε έδσζα ην ηειεπηαίν θνκκάηη πίηαο 

ζηνλ Αλδξέα…πνπ λα ην ήμεξα:https://youtu.be/Cn-6-0KLF1w 
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