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     ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ  



ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ… 

 

Μπάκπεο Δγγιέδνο  

Πξόεδξνο ΔΓ 

 

Σν 13
ν
 ηεύρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ ηνπ ΔΓ, έξρεηαη ακέζσο κεηά 

ηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 Ηνπιίνπ 2019. Δθινγέο νη νπνίεο έδσζαλ κηα απηνδύλακε 

Κπβέξλεζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε ρώξα ζα έρεη πνιηηηθή 

ζηαζεξόηεηα γηα ηα επόκελα 4 ρξόληα, αθνύ ήδε νη εθινγέο έρνπλ 

απνζπλδεζεί από ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Ζ ρώξα βξίζθεηαη ζε έλα πνιύ θξίζηκν ζηαπξνδξόκη θαη ε πξνζέιθπζε 

επελδύζεσλ, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, όπσο έρσ πεη πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζόλ. 

 

Ζ λέα Κπβέξλεζε έρεη πιένλ ηελ επρέξεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ 

θηιηθό πξνο ηηο επελδύζεηο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη ηξία  

πξάγκαηα:  

1
νλ

 Πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα,  

2
νλ

 ηαζεξό θαη θηιηθό θνξνινγηθό πιαίζην θαη  

3
νλ

 Δμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 

Δίκαη βέβαηνο όηη ε λέα Κπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη κε γνξγά βήκαηα ζε 

απηόλ ηνλ ηνκέα.Ήδε ηα πξώηα «δείγκαηα γξαθήο» δείρλνπλ ζσζηό 

πξνζαλαηνιηζκό θαη άξηζηε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. 

 

 



Ζ ρώξα ρξεηάδεηαη κία «έθξεμε επελδύζεσλ» ηα επόκελα 2-3 ρξόληα γηα λα 

κπνξέζεη ε Διιεληθή νηθνλνκία λα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη λα έιζνπλ 

ζνβαξέο επελδύζεηο νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ θαη ζα 

δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξεο θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο, αιιά 

θαη ζα εληζρύζνπλ ηε ξεπζηόηεηα ηεο αγνξάο. 

Αιιά θαη επελδύζεηο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί, όπσο απηή ηνπ 

Διιεληθνύ, αιιά θαη νη πξνηάζεηο γηα επέθηαζε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, 

πξέπεη λα επηζπεπζζνύλ όζν γίλεηαη θαη λα μεθηλήζνπλ άκεζα. Ζ 

Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα άξεη όια ηα εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ γηα λα 

μεθηλήζεη ε επέλδπζε ζην Διιεληθό θαη λα πξνρσξήζνπλ νη επελδύζεηο ζην 

κεγάιν ιηκάλη. 

Hθαηάξηηζε ελόο αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο, κε ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ επελδύζεσλ, είλαη θάηη παξαπάλσ από 

αλαγθαία ζε απηή ηε θάζε πνπ βξίζθεηαη ε ρώξα θαη ε Διιεληθή 

Οηθνλνκία ε νπνία, αο κε γειηόκαζηε, βξίζθεηαη εδώ θαη 10 ρξόληα ζε 

«θώκα» θαη ε από-επέλδπζε ζπλερίδεηαη κε ακείσην ξπζκό. 

Ζ λέα Κπβέξλεζε ινηπόλ, πξέπεη λα «ηξέμεη» γηαηί ζέκαηα όπσο ε 

αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ, ε αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο, ε εμάιεηςε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ε κείσζε ηεο άγξηαο θνξνινγίαο θαη θπξίσο ε 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ, δελ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα ιείςεη θαλείο θαη ν ΔΓ ζα ζηαζεί 

αξσγόο θαη ζα βνεζήζεη κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ζηελ αλάθακςε θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

 

Καιό Καινθαίξη! 

 

 

 

 

 

 

 



Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Γελ. πλειεύζεσλ Δηζεγκέλσλ 

Δηαηξεηώλ 2019 

Γξάθεη ν Μπάκπεο Δγγιέδνο 

Ο ύλδεζκνο Δπελδπηώλ & Γηαδηθηύνπ δηνξγάλσζε θαη εθέηνο γηα πέκπηε 

ζπλερφκελε ρξνληά ηελ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΖ δξάζε:  

«Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Γελ. πλειεύζεσλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηώλ 

2019» ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο απφ Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα 

ησλ Αζελψλ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ - Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

- ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην - Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο - Δζληθό & 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ - Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν-

Γαιιηθό θνιέγην IdEF, αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

- Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θιπ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οκίινπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 

Σν Πξόγξακκα αλαγλσξίζζεθε σο ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ, ζε 

πξόζθαην ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ, πνπ έγηλε ζηε ΡΧΜΖ γηα ηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Παγθόζκην Κέληξν Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

Οη θνηηεηέο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, παξαθνινπζνχλ ηηο εηήζηεο Γελ. 

πλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην 

ζρεηηθφ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ, κε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, αλάιπζε ησλ 

εηαηξεηψλ θαη επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ ηεο θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Σν «Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Γελ. πλειεχζεσλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηψλ 

2019» μεθίλεζε ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην θαη ήδε έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί ε 

θάζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πλειεχζεσλ θαηά 90%  

Σν πξφγξακκα μεθίλεζε κε κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ έγηλαλ γηα λα 

απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κηα Γελ. πλέιεπζε 

Δηζεγκέλεο εηαηξείαο. 

Γπζηπρψο ν ηεξάζηηνο φγθνο γλψζεσλ πνπ έρεη ην ρξεκαηηζηήξην, δελ 

δηδάζθεηαη ζε θαλέλα Παλεπηζηήκην. Κάζε ρξφλν ινηπφλ μεθηλάκε κε ζεκηλάξηα 

ζηα νπνία δηδάζθνπκε ηνπο θνηηεηέο μεθηλψληαο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο 

είλαη ε δνκή ησλ εηαηξεηψλ θαη πσο παίξλνληαη νη απνθάζεηο ζε κηα Γελ. 

πλέιεπζε θαη πξνρσξάκε κε ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο, φπσο είλαη νη Απμήζεηο 

Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ (ΑΜΚ), ηα Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά Γάλεηα (ΜΟΓ), 

νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο, νη ζπλαιιαγέο ζην ηακπιφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θιπ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIa_K1jtfSGBiiqTx9l1jKUkXbWUXiZETs5n6LKizGXeD8Tw/viewform


Ζ θεληξηθή εθδήισζε έγηλε ηελ Σεηάξηε 15 Μαΐνπ ζηελ αίζνπζα ΔΡΜΖ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. ηελ εθδήισζε απηή, ηελ νπνία ραηξέηηζε ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΥΑ θ. σθξάηεο Λαδαξίδεο, έγηλαλ παξνπζηάζεηο 

εηαηξεηψλ (ΟΠΑΠ-ΔΥΑΔ), θαη δηαθφξσλ άιισλ ζεκάησλ. ην ηέινο ηεο 

εθδήισζεο παξαθνινπζήζακε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ.  

 

Πεξηζζόηεξα γηα ηελ εθδήισζε ΔΓΧ 

ηε ζπλέρεηα θαη απφ ηα κέζα Απξηιίνπ, μεθίλεζαλ νη Γελ. πλειεχζεηο θαη 

αθνχ πξψηα νξγαλψζακε ηνπο θνηηεηέο ζε νκάδεο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 

ηηο εηαηξείεο, αξρίζακε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Γελ. πλειεχζεσλ. 

Παξάιιεια νη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα αλέιαβε λα 

εθπνλήζεη εξγαζία γηα κηα εηζεγκέλε εηαηξεία. Οη εξγαζίεο απηέο 

δεκνζηεχνληαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ ηεχρνπο. 

Με ην ηέινο ησλ Γελ. πλειεχζεσλ ζα ζπζηαζεί, φπσο θάζε ρξφλν, εηδηθή 

νκάδα κε επηθεθαιήο κέινο ηνπ Γ ηνπ ΔΓ, ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο ζηηο Γελ. 

πλειεχζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία, ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 

17
ν
 πλέδξην ηνπ ΔΓ, πνπ ζα γίλεη ηνλ Γεθέκβξην ζην μελνδνρείν ΖΛΔΚΣΡΑ 

ΠΑΛΛΑ. 

Σα νθέιε απφ απηφ ην πξφγξακκα είλαη πνιιά, θπξίσο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ην 

παξαθνινπζνχλ, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο: 

Οη θνηηεηέο απνθνκίδνπλ ηεξάζηηα γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. πλέπεηα απηνχ είλαη, εθηφο απφ ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο πνπ απνθηνχλ, λα έρνπλ θαιχηεξε νπηηθή ηεο αγνξάο, φηαλ παίξλνπλ 

ην πηπρίν ηνπο θαη βγαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Αιιά θαη νιφθιεξε ε Κεθαιαηαγνξά, εηζεγκέλεο εηαηξείεο, επελδπηέο θιπ, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ επαθή ηνπο 

κε ηνπο κεηφρνπο, ην ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ηελ 

θαιχηεξε δηνξγάλσζε ηεο εηήζηαο Γελ. πλέιεπζεο, κε ζθνπφ ηελ πην 

νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ ηνπο. 

 

Σν Πξφγξακκα ησλ Γελ. πλειεχζεσλ είλαη ε θνξπθαία απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

ΔΓ θαη ήδε έρεη γίλεη ζεζκφο ζηελ Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά.  

Θέισ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηνπ 2019, ηα 

κέιε ηνπ Γ ηνπ ΔΓ, ηνπο Αληηπξνέδξνπο, Βαγγέιε Νηαγθνπλάθε, Γηώξγν 

https://sed.gr/2019/05/page/10/


Κνπκπάξν θαη Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, ηα κέιε ηεο γξακκαηείαο, Μαίξε 

Λσξίηε, Νεθηαξία Κνιαμίδνπ, Γηνλύζε Κνξλειάην, Ησάλλα Κππξηώηε, 

Πειαγία Σδαλέιιε, ηαύξν Λίηηλα, Ρόδα Κνληνύια, Καηεξίλα Νίλνπ, 

Αλαζηαζία Γάξξα θαη φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα.  

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο νη νπνίεο κε πξνζπκία 

δέρνληαη ηνπο θνηηεηέο ζαλ παξαηεξεηέο ζηηο Γελ. πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ 

θαη ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, πνπ γηα άιιε 

κηα ρξνληά έζεζε ππφ ηελ αηγίδα ηεο απηή ηε ζεκαληηθή δξάζε, ε νπνία 

επειπηζηνχκε φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα, πξνο φθεινο ηφζν ησλ 

θνηηεηψλ, νη νπνίνη απνθηνχλ πνιχηηκεο γλψζεηο θαη βιέπνπλ ζηελ πξάμε απηά 

πνπ δηδάζθνληαη ζηε ζεσξία, αιιά θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ πιένλ λα 

αμηνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην πξφγξακκα, γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

ζθαηξηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπο. 

Μεξηθέο απφ ηηο Γελ. πλειεχζεηο πνπ πήγακε εθέηνο: 

ΠΔΣΡΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ. 17/4/2019 

ΗΝΣΔΡΚΟ Α.Δ.Δ.Α.Π. 3/5/2019 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΖ Α.Δ.Γ.Α. 21/5/2019 

ΟΠΑΠ Α.Δ. 22/5/2019 

ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERSA.E. 23/5/2019 

AEGEANA.E. 29/5/2019 

ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ  5/6/2019 

ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 7/6/2019 

OTEA.E. 12/6/2019 

FOURLISA.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 14/6/2019 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. 24/6/2019 

ΓΔΖ Α.Δ. 27/6/2019 

ALPHABANKA.E. 28/6/2019 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. 28/6/2019 

ΟΛΠ Α.Δ. 28/6/2019 
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https://sed.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%81-%ce%bf%cf%8a%ce%bb-%ce%b1-%ce%b5-5-6-2019/
https://sed.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%b1-%ce%b5-7-6-2019/
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ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

 

Αξαβώζεο Κσλζηαληίλνο 

 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΕΜΠ, Σύκβνπινο Πξνέδξνπ ΝΔ γηα ην Πεξηβάιινλ, 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ 

 

Ο ηνκέαο ηνπ Πεξηβάιινληνο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κνριφ 

Αλάπηπμεο, φπνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

λα ελεξγνπνηεζνχλ ζεκαληηθνί δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί πφξνη. Απαηηνχληαη 

επελδχζεηο ηεο ηάμεο ησλ 6-8 δηο. Δπξψ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία δεδνκέλνπ 

φηη ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε ΔΔ θαη ησλ νπνίσλ ππνιεηπφκαζηε θαηά πνιχ κε θίλδπλν 

λα καο επηβιεζνχλ κεγάια πξφζηηκα γηα ηελ κε πξνζαξκνγή καο. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε Διιάδα ππνρξεψλεηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηελ αξθεηά 

απζηεξή πεξηβαιινληηθή Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη πνιηηηθή. Οη 

θαζπζηεξήζεηο καο ζηνλ ηνκέα απηφλ, ήδε καο θνζηίδνπλ ζεκαληηθά  πξφζηηκα 

θαη θαηαδίθεο απφ ηα Δπξσπατθά δηθαζηήξηα.  

Οη Αξρέο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο (CircularEconomy) ,ε βαζηθή ζηξαηεγηθή 

πνπ πξνσζεί  θαη ε ΔΔ ζαλ κνληέιν αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, ζα απνηειεί ην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ 

γηα ην Πεξηβάιινλ. 

Ζ αιιαγή πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ΔΔ λα γίλεη ζην ππάξρνλ κνληέιν αλάπηπμεο 

http://www.ex-dsathen.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3592:konstantinos_aravosis_gen_gram_energeias_2019&catid=71:2012-08-28-09-16-21&lang=GR&Itemid=107


κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ θαη ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαηά ηε 

ρξήζε. Αλακέλεηαη δειαδή, σο βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο λα ινγίδνληαη ηα 

απφβιεηα σο πιηθνί αιιά θαη ελεξγεηαθνί πφξνη κε ζηφρν λα κελ κέλεη ηίπνηα 

αλαμηνπνίεην 

Ζ επηρεηξεµαηηθφηεηαείλαη ην θιεηδί γηα ηε µεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνµία. 

ην παξειζφλ, ε ζχληνµε δηάξθεηα δσήο ησλ πξντφλησλ απνηεινχζε βαζηθή 

πξνζέγγηζε πνιιψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο πξνσζνχζαλ ηελ ηαθηηθή ησλ ζπρλψλ 

αλαβαζµίζεσλ θαη «απαξαίηεησλ» ηειεπηαίσλ ηερλνινγηψλ. ήµεξα, ν 

επηρεηξεµαηηθφοθφζµνο µπνξεί λα αδξάμεη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ, θαη ηε δεµηνπξγία 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαξθνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν. Σα πξντφληα 

µπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ µε γλψµνλα ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ 

επαλαρξεζηµνπνίεζε, ηελ επηζθεπή, ηελ αλαθαηαζθεπή θαη ηελ αλαθχθισζε. 

Οη εμειίμεηο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηλνηνµία εμαζθαιίδνπλ λέα πξντφληα, 

δηεξγαζίεο, ηερλνινγίεο θαη νξγαλσηηθή δνµή. Κάπνηεο εηαηξίεο ζα κπνξέζνπλ 

λα βξνπλ λέεο αγνξέο µεηαβαίλνληαο απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ζηελ πψιεζε 

ππεξεζηψλ, θαη ζα αλαπηχμνπλ επηρεηξεµαηηθά µνληέιαβαζηζµέλα ζηε 

µίζζσζε, ηνλ θαηαµεξηζµφ, ηελ επηζθεπή, ηελ αλαβάζµηζε ή ηελ αλαθχθισζε 

επηµέξνπο ζηνηρείσλ. Απφ απηή ηε λέα πξνζέγγηζε ζα πξνθχςνπλ πνιιέο 

επηρεηξεµαηηθέο επθαηξίεο γηα µηθξνµεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Σα µέηξα φπσο ν βειηησµέλνο νηθνινγηθφο ζρεδηαζµφο θαη ε πξφιεςε θαη 

επαλαρξεζηµνπνίεζε απνβιήησλ µπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαζαξή εμνηθνλφµεζε 

έσο θαη 604 δηο € γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ην 8 % ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, µεηψλνληαο παξάιιεια ηηο 

ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνµπέο αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ θαηά 2-4 %5. πλνιηθά, 

ε πινπνίεζε πξφζζεησλ µέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ θαηά 30 % έσο ην 2030 µπνξεί λα εληζρχζεη ην ΑΔΠ θαηά ζρεδφλ 1 %, 

δεµηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα πάλσ απφ 2 εθαηνµµχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ 

παγθφζκηα αγνξά γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ, απηή ηε ζηηγκή αλέξρεηαη ζηα 1.000 δηζ. επξψ. Σν 2025 εθηηκάηαη 

φηη απηή ε αγνξά ζα κπνξνχζε λα δηπιαζηαζηεί.  

Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ άκεζα θαη 

ζηελ Διιάδα κέηξα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ λέεο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ, δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ, θαηλνηφκεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ θχθισλ δσήο ησλ πξντφλησλ, πξσηνβνπιίεο 



γηα ηε δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θίλεηξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κε νξηδφληηεο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ επελδχζεηο θαη λα αλαπηπρζεί δηαζχλδεζε επηρεηξήζεσλ κε 

Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ 

θνηλσλία ησλ κεδεληθψλ απνβιήησλ θαη κε βάζε έλα ζρέδην ζπγθεθξηκέλσλ 

θνζηνινγεκέλσλ  έξγσλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.Σα απφβιεηα ζα 

πξέπεη λα ινγίδνληαη σο πφξνη πξψησλ πιψλ αιιά θαη ελέξγεηαο θαη ε 

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο λα απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αμηνινγνχκελεο 

παξακέηξνπο ησλ ζρεδηαζκψλ.  

Ο ηνκέαο απηφο γηα ηνλ νπνίνλ απαηηνχληαη επελδχζεηο άλσ ησλ 2 δηο. Δπξψ 

ηελ επφκελε ηξηεηία, δπζηπρψο θαίλεηαη λα θηλείηαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο 

,ελψ αθφκε θαη δξνκνινγεκέλα έξγα ζηακάηεζαλ ή βξίζθνληαη ζε 

εθθξεκφηεηα. 

Πνιιέο επελδχζεηο ζηελ ρψξα καο δελ πξνρσξνχλ γηα πεξηβαιινληηθνχο 

ιφγνπο, επεηδή δελ είλαη μεθάζαξν ην ρσξνηαμηθφ θαη πνινενδνκηθφ πιαίζην. 

Άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επέθηαζε ηνπ εζληθνχ 

θηεκαηνινγίνπ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

απνζαθεληζηνχλ νη ρξήζεηογήο κε ζηφρν ηεο δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ , 

αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ηφρνο ζα πξέπεη 

λα είλαη, λα έρεη μεθάζαξε εηθφλα έλαο επελδπηήο γηα ηνπνηέο είλαη νη 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γήο θαη λα κελ ππάξρνπλ ‗γθξίδεο δψλεο‘. 

Θα πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ ζεζκηθέο πξνβιέςεηο γηα κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ζηηο αδεηνδνηήζεηο λέσλ 

επελδχζεσλ θαη γηα ηηο απαηηνχκελεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο βηνκεραλίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα 

ζακπνξνχζε λα απνηειέζεη βξαρίνλα αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλεο  ηερλνγλσζίαο 

κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εμαγσγήο, θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί ππεξαμία γηα ηελ νηθνλνκία θαη ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

Γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα απαηηνχκελα έξγα πξνζαξκνγήο καο ζηηο 

Δπξσπαηθέο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο  , πξνππφζεζε είλαη πέξαλ ηεο 

εθκεηάιεπζεοησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

άκεζα ελέξγεηεο γηα έληαμε έξγσλ θαη απνξξνθήζεηο κε βάζε έλα ζρέδην 

πξνηεξαηνηήησλ (ππάξρνπλ ήδε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 



ΔΠΑ) ,λα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα ηδησηηθά θεθάιαηα κέζσ ΓΗΣ θαη 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαζψο θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θνξέσλ φπσο ε 

Δπξσπαηθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ππεξαπόδνζε ηωλ επελδπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ αμίαο (investment 

value strategies) ζηελ Ειιεληθή Χξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά θαηά ηελ 

πεξίνδν 2009-2017. 

Δεκήηξηνο Κπξηαδήο & Nηθόιανο Μπεζηξίδεο
1 

Σν παξφλ άξζξν εμεηάδεη ηελ απφδνζε ησλ ιεγφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αμίαο 

(value strategies), δειαδή ηελ επέλδπζε ζε κεηνρέο αμίαο (value stocks) νη 

νπνίεο έρνπλ ρακειή ηηκή πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

επέλδπζε ζε κεηνρέο νη νπνίεο έρνπλ πςειή ηηκή πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε 

αληαλαθιψληαο πςειέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο (growth stocks). Ζ κειέηε καο 

θαιχπηεη ηελ 9εηή ρξνληθή πεξίνδν 2009-2017 ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

κεγάιε θαη παξαηεηακέλε πηψζε ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ ην 2010 θαη κέρξη θαη ην 2016 σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ρξένπο θαη 

ηεο ζπλεπαθφινπζεο βαζηάο χθεζεο πνπ βίσζε ε Διιεληθή νηθνλνκία. 

πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή, φζν θαη γηα ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα, θαζψο 

πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα εάλ νη πξναλαθεξφκελεο ζηξαηεγηθέο 

αμίαο ππεξαπνδίδνπλ φρη κφλνλ ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

αγνξψλ αιιά θαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο θαη παξαηεηακέλεο πηψζεο ή αθφκε θαη 

θαηάξξεπζεο ησλ ρξεκαηηζηε-ξηαθψλ ηηκψλ.  

Απφ ηε καθξηλή επνρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ηνπ δηάζεκνπ επελδπηή ηεο Wall 

Street, Benjamin Graham
2
 κέρξη ζήκεξα, φπσο ηνπ «γθνπξνχ» ησλ αγνξψλ 

Warren Buffet (ηδξπηή θαη ζπληδηνθηήηε ηνπ fund Berkshire Hathaway), κηα 

πιεζψξα επελδπηψλ (είηε κεκνλσκέλα, ή σο hedge funds) αλά φιν ηνλ θφζκν 

αθνινπζνχλ ζηελ πξάμε ηηο ιεγφκελεο ζηξαηεγηθέο αμίαο νη νπνίεο ηνπο 

απνθέξνπλ θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο ππεξαπνδφζεηο ελ αληηζέζεη κε επελδχζεηο 

ζην γεληθφ δείθηε κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ή ζε κεηνρέο πνπ έρνπλ ηα 

αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη πςειή ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνο ζεκειηψδε 

κεγέζε, φπσο, θέξδε αλά κεηνρή (P/E ratio), ινγηζηηθή αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(P/B ratio), ηακεηαθέο ξνέο (P/CF ratio), πσιήζεηο (P/S ratio), ρακειή 

ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε (Market Value- MV), ή ρακειή ηηκή πξνο 

κέξηζκα αλά κεηνρή (D/Y ratio). Μηα κεγάιε κεξίδα αθαδεκατθψλ κε κηα 

πιεζψξα εκπεηξηθψλ κειεηψλ
3
 απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη 

                                                           
1
 Σν άξζξν απηφ ζηεξίδεηαη ζηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ Ν.Μπεζηξίδε απνθνίηνπ (2019) ηνπ ΠΜ ζηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή ηνπ Σκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηη-θήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ε νπνία εθπνλήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπηθ.Καζεγεηή ζην νκψλπκν Σκήκα,  

Γ.Κπξηαδή, 
2
 Graham, B., and Dodd, D. (1934). Security Analysis. McGraw-Hill. 

3 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε κειέηε ησλ Lakonishok, J. Shleifer, A. and Vishny, R. (1994). Contrarian 

Investment, Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, 49, (5), 1541-1578, θαη πνιχ πην πξφζθαηα: 



ηεθκεξηψζεη γηα δηαθνξεηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηελ ππεξαπφδνζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αμίαο σο κηα απφ ηηο ιεγφκελεο αλσκαιίεο ησλ αγνξψλ (market 

anomalies), ε νπνία έρεη ζεσξεζεί σο κηα απφδεημε ηεο πεξηνξηζκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε άιισλ αθαδεκατθψλ
4
 

πνπ είλαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε ππεξαπφδνζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμίαο 

αληαλαθιά απμεκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν ρσξίο έηζη λα ακθηζβεηείηαη ζνβαξά 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ (market efficiency).    

Όζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμίαο ζηελ Διιεληθή 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά νη πξνεγνχκελεο κειέηεο ησλ Kyriazis and 

Diacogiannis (2007)
5
 γηα ηελ πεξίνδν 1995-2002 θαη αξγφηεξα ησλ Kyriazis 

and Christou (2013)
6
 γηα ηελ πεξίνδν 2003-2008 (νη νπνίεο αθνξνχζαλ θπξίσο 

πεξηφδνπο αλνδηθψλ αγνξψλ), έδεημαλ, αθ‘ ελφο κελ ε πξψηε, φηη ε επηινγή 

κεηνρψλ κε βάζε πςειφ δείθηε κεξηζκαηηθήο απφδνζεο (DY) θαη αθ‘ εηέξνπ ε 

δεχηεξε, φηη ε επηινγή κεηνρψλ κε βάζε ρακειφ δείθηε P/B πξνζθέξεη ζεηηθέο 

ππεξαπνδφζεηο, ρσξίο ηελ αλάιεςε επηπιένλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζε 

φξνπο ηππηθήο απφθιηζεο απνδφζεσλ.  

Με ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ, κεξηθψο ζπκθσλνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ησξηλή έξεπλά καο ηα νπνία, ελ 

ζπληνκία θαηαδεηθλύνπλ ηελ ππεξ-απόδνζε ζηξαηεγηθώλ αμίαο θαη ζηελ 

πεξίνδν 2009-2017 (θπξίωο πεξίνδν πηωηηθώλ αγνξώλ) πνπ δηακνξθώλνληαη 

βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ρακεινύ κεγέζνπο (θεθαιαηνπνίεζε, MV) ηωλ 

εηαηξηώλ θαη ηνπ ρακεινύ δείθηε P/B.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεζνδνινγία καο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε εθ ησλ νπνίσλ, ε 

πξψηε αθνξά ζηελ αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ε δεχηεξε ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αλάιπζε πνιπκε-ηαβιεηήο παιηλδξφκεζεο (multiple regression 

analysis) εθαξκφδνληαο ππνδείγκαηα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ κε ρξνληθέο ςεπδν-

κεηαβιεηέο (fixed effects regression models with year dummies) ε νπνία 

απνηειεί νπζηαζηηθά θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ (robustness test) πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ.  

                                                                                                                                                                                     
Athanassakos, G. (2009). Value versus Growth Stock Returns and the Value Premium: The Canadian Experience 

1985-2005, Canadian Journal of Administrative Sciences, vol. 26(2), 109-121.  

4
 Μεηαμχ άιισλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο : Fama, E. F. and French, K. (1996) Multifactor explanations of 

asset pricing anomalies, Journal of Finance, 51, 55-84 θαη Ball, R., Kothari, S. and Shanken, J. (1995) Problems 

in measuring portfolio performance. An application to contrarian investment strategies, Journal of Financial 

Economics, 38, 79–107. 
5
 Kyriazis, D. and Diacogiannis, G. (2007). Testing the performance of value strategies in the Athens stock 

Exchange, Applied Financial Economics, vol.17, 1511-1528 
6
 Kyriazis, D., & Christou, C. (2013). A Re-examination of the Performance of Value Strategies in the Athens 

Stock Exchange. International Atlantic Economic Society, vol. 19, 131-151. 



ηελ κειέηε καο εμεηάζακε ηελ απφδνζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ αμίαο 

βάζεη νθηψ εμεηαδφκελσλ επελδπηηθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία, ήηαλ νη δείθηεο 

πνπ ζπλδπάδνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνο θέξδε αλά κεηνρή (P/E), ινγηζηηθή 

αμία αλά κεηνρή (P/B), ηακεηαθέο ξνέο αλά κεηνρή (P/CF), πσιήζεηο αλά 

κεηνρή (P/S), ην P/E πξνο ξπζκφ αλάπηπμεο θεξδψλ (PEG), ην κέξηζκα/ηηκή 

κεηνρήο (DY) θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηαηξηψλ (MV). Γηα ηε κνλνκεξή αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ (univariate portfolio 

analysis) ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα γηα ηα έηε 2009-2017, πνπ αθνξνχζαλ ηα 

αληίζηνηρα ζεκειηψδε κεγέζε θαη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ ζην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην. Αθνχ ππνινγίζηεθαλ νη ζεκειηψδεηο 

δείθηεο θαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, νη κεηνρέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα αλά έηνο. Σν πξψην ραξηνθπιάθην εκπεξηείρε ηηο 

κεηνρέο αμίαο, δειαδή ην 1/3 ησλ εηαηξηψλ φπνπ ηα ζεκειηψδε κεγέζε 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, αθνινχζσο ην δεχηεξν 

ραξηνθπιάθην απνηεινχληαλ απφ ην επφκελν 1/3 ησλ εηαηξηψλ, φπνπ ηα 

ζεκειηψδε ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ πξψηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, θαη ηέινο ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ραξηνθπιάθην, πνπ εκπεξηείρε 

ην 1/3 ησλ εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ ηα ζεκειηψδε ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ζην ρξεκαηηζηήξην (κεηνρέο αλάπηπμεο). ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζζεθαλ νη απνδφζεηο σο ην άζξνηζκα ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ραξηνθπιάθην θαζψο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

ηνπο γηα θάζε έηνο ηζνζηαζκηζκέλα θαη ε ζχγθξηζε έγηλε νπζηαζηηθά κεηαμχ 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ραξηνθπιαθίνπ (κεηνρέο αμίαο & αλάπηπμεο)
7
. 

Ζ εμέηαζε ησλ επελδχζεσλ αμίαο γηα ην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θαηέδεημε φηη 

νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο αμίαο ππεξαπνδίδνπλ έλαληη ησλ επελδχζεσλ ζε 

κεηνρέο αλάπηπμεο. Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ νη δείθηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο επελδπηέο ζεηηθφ κέζν value premium γηα ην ζχλνιν ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 2009-17  είλαη νη P/E, P/B, P/CF, Market value θαη DY, 

κε ζεηηθφ value premium (ππεξαπνδφζεηο) 17,2%, 10,1%, 12,8%, 4,8% θαη 

12,9% αληηζηνίρσο, εθ ησλ νπνίσλ φκσο νη δείθηεο DY θαη P/CF 

πεξηιακβάλνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ζε φξνπο ηππηθήο απφθιηζεο. Όκσο απηέο 

νη ππεξαπνδφζεηο βάζεη ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ, θάηη πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εμέηαζεο, παξφιν ην γεγνλφο φηη γηα ηελ 
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 Ζ εμέηαζε ησλ απνδφζεσλ ησλ εηαηξηψλ αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν 2009-2017, θαη έηζη π.ρ. γηα ηελ πξψηε 

πεξίνδν (απφδνζε 2009), ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηνπ 2008 (1/1/2008-31/12/2008), ελψ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο ζηηο 28/02/2009 ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ησλ Bauman, Conover and Miller (1998) θαη ε 

ίδηα κεζνδνινγία αθνινπζείηαη θαη γηα ηα επφκελα έηε. Οη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπ 2009 αθνξνχλ ηελ 

πεξίνδν 1/3/2009-28/2/2010, δηφηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

δεκνζηεχνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν. 



πιεηνςεθία ησλ επηκέξνπο εηψλ θαη ηδίσο γηα 4 έηε, ήηνη ην 2011, 2012, 2015 & 

2017 βγήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη 

ζεκαληηθφ, θαζψο ηα 3 απηά έηε αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πεξίνδν ηεο βαζηάο 

χθεζεο θαη έληνλεο αβεβαηφηεηαο, ελψ ην ηειεπηαίν έηνο (2017) αθνξά ζην 

έηνο πνπ θαηεγξάθε γηα πξψηε θνξά κηθξφο ζεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη νη ζηξαηεγηθέο αμίαο κπνξεί λα 

απνηεινύλ έλα κεραληζκό δεκηνπξγίαο θεξδώλ ζε πεξηβάιινλ ύθεζεο, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ηελ πεκπηνπζία ησλ ζηξαηεγηθψλ αμίαο, αληίζεηα κε ηελ 

πεπνίζεζε ελφο «αθεινχο» επελδπηνχ (―naïve‖ investor) ν νπνίνο ζε κηα 

παξφκνηα πεξίνδν ζα πξνηηκνχζε λα επελδχζεη ζε κεηνρέο αλάπηπμεο. 

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο
8
 κε fixed effects θαη ρξνληθέο 

ςεπδνκεηαβιεηέο (year dummies) επηβεβαηψλεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

(Market value θαη P/B) κφλνλ ηελ «αλσκαιία ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο» ησλ 

εηαηξηψλ σο βάζε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο αμίαο πνπ πξνζθέξεη 

ππεξαπνδφζεηο. Αθφκα ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, 

δηφηη ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο κε fixed effects θαη ρξνληθέο 

ςεπδνκεηαβιεηέο (year dummies) καο δείρλεη φηη φια ηα εμεηαδφκελα έηε ηα 

νπνία βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά είραλ αξλεηηθφ πξφζεκν θαη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζην ρξεκαηηζηήξην εθηφο απφ ην έηνο 2017 φπνπ ζηαζεξνπνηήζεθε ε 

νηθνλνκία θαη πεξηνξίζηεθε ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα. Γειαδή, θαηά ηελ πεξίνδν 

2010-2016 κε ζπλζήθεο χθεζεο ιφγσ ηεο Διιεληθήο θξίζεο ρξένπο, κε 

πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη κε ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη ηέινο κε 

επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηηο ηξάπεδεο (capital controls), ε επέλδπζε ζε 

κεηνρέο αμίαο θαίλεηαη φηη απνηειεί αλψηεξε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία 

ζα πξνζέθεξε ππεξαπφδνζε. 

Ελ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο ππνζηεξίδνπλ 

ζπγθξαηεκέλα ηελ ππόζεζε όηη ε επέλδπζε ζε ραξηνθπιάθηα αμίαο πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζζεί βάζεη ηωλ θξηηεξίωλ P/B θαη MV κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ππεξαπνδόζεηο ζην Ειιεληθό Χξεκαηηζηήξην
9
. Δπηπιένλ, εθηηκνχκε φηη 

κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν εμέηαζεο 

θαη ζπλζεηφηεξεο επηινγέο δεηθηψλ (π.ρ. ζπλδπαζκνί κεηαμχ ησλ) ζα 

ηεθκεξηψζεη θαιχηεξα ηελ ππεξαπφδνζε ησλ επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αμίαο 

θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επελδπηηθψλ θξηηεξίσλ/δεηθηψλ. 

                                                           
8
 Ζ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο πεξηιακβάλεη σο εμεξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο κέζεο απνδφζεηο φισλ ησλ κεηνρψλ 

ηνπ δείγκαηφο καο γηα θάζε έηνο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (ε ιεγφκελε κνξθή δεδνκέλσλ panel data) θαη σο 

αλεμάξηεηεο/επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δείθηεο/ θξηηήξηα ησλ επελδπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο. 
9
 εκεηψλεηαη βέβαηα, φηη δελ έρνπλ ιεθζεί ππ‘ φςηλ ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαη φηη νη ελ ιφγσ απνδφζεηο πνπ 

εμεηάζζεθαλ ζηε κειέηε καο είλαη πξηλ ηνλ ζπλππνινγηζκφ παξφκνησλ επηβαξχλζεσλ, νη νπνίεο παξφια απηά 

έζησ θαη εάλ αθαηξνχληαλ, ε πεπνίζεζή καο είλαη φηη ζα παξέκελαλ ππεξαπνδφζεηο.   



Λεηηνπξγία Δπηηξνπώλ Διέγρνπ: ρόιηα θαη Πξνβιεκαηηζκνί  

 

 
 

Γηάλλεο Φίινο 

 

Α. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, αιιά θαη κε ηηο ζπλήζεηο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, 

νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ (ΔΔ) απνηεινχληαη απφ ηξία ζπλήζσο κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα νπνία ηα δχν (δειαδή ε πιεηνςεθία ηεο ΔΔ) 

είλαη αλεμάξηεηα θαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Δμαηξέζεηο ππάξρνπλ, αιιά 

δελ είλαη πνιχ ζπρλέο. 

Σν ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα, πνπ κφλν ηνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν εθηελνχο άξζξνπ. Καη βέβαηα ε αλεμαξηεζία εθηείλεηαη 

θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο, κε ηνπο νπνίνπο εθ ηνπ ξφινπ ηεο ε ΔΔ έρεη 

ζπλεξγαζία (νξθσηνί ειεγθηέο, εζσηεξηθνί ειεγθηέο θιπ). 

Δμ νξηζκνχ, θαη ηα ηξία κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ θαηαξρήλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

ηνπ Γ, κε ν,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ ην 

φξγαλν, φπσο πρ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (ζηξαηεγηθνχ θαη φρη κφλν 

ραξαθηήξα) χπαξμε επζπλψλ (ερεκχζεηαο, πίζηεο, κέρξη θαη πνηληθψλ επζπλψλ 

γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο).   

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ΔΔ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

ζεσξήζεη ηππηθά (θαη ίζσο θάπνηα λα είλαη ηππηθά ή λα κελ έρνπλ σξηκάζεη 

αθφκε νη ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπο). Μπνξεί φκσο ζε θάπνηα απφ απηά ηα 

ζεσξνχκελα σο ηππηθά ζέκαηα λα ππνθξχπηεηαη επζχλε ηεο ΔΔ. 

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηά ηελ αξρηθή αλαθνξά ησλ βαζηθψλ επζπλψλ 

ηεο ΔΔ (κηαο θαη ην άξζξν ζα αλαγλσζζεί θαη απφ επξχηεξν θνηλφ, πέξαλ φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ΔΔ ή Γ ή εκπιέθνληαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηα φξγαλα απηά) 

είλαη ε παξνπζίαζε θάπνησλ ζρνιίσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, φπνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη πάληα είλαη εκθαλήο εεπηινγή ιχζεσλ ή ε άξηζηε απάληεζε, 

πεξαηηέξσ δε κπνξεί κηα πξαθηηθή πνπ ζε κηα επηρείξεζε / πεξίπησζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφηαηε, ζε κηα άιιε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

 

Β. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΔ 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (ή αξκνδηφηεηεο) ηεο ΔΔ πεξηιακβάλεηαη: 

(α) ε επηζθφπεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ηεο επηρείξεζεο  

(β) ε επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο / ξνήο ηεο πιεξνθφξεζεο κέρξη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(γ) ε επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 



(δ) ε πξφηαζε γηα επηινγή εμσηεξηθψλ (νξθσηψλ) ειεγθηψλ θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα αιιεινελεκέξσζε ζρεηηθά κε βαζηθά ζεκεία 

ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ιεηηνπξγηψλ / αξκνδηνηήησλ (ή θαη άιισλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο αλαζέζεη ην Γ ζηελ ΔΔ) δελ είλαη θάπνπ 

ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλε σο θείκελν, δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ 

ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θάζε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί   

 

Γ. ρόιηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ ΔΔ 

1. Πξέπεη λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλνο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ; 

Καη αλ λαη, ζε πνηνπο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη; Μφλν ζηα κέιε ηνπ Γ 

(πνπ έρνπλ εθρσξήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ ΔΔ); Ή θαη 

ζηελ εθηειεζηηθή δηνίθεζε; Γλψκε ηνπ γξάθνληνο είλαη φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα ηζνξξνπία θαη κηα εθηίκεζε θφζηνπο / νθέινπο αλάκεζα 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ ρσξίο νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ηεο θαη 

ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηεο λα είλαη πιήξσο εκθαλείο, αιιά λα είλαη 

ειέγμηκεο απφ ην Γ.   

2. Δάλ ππάξρεη κφλν έλα κέινο ηεο ΔΔ πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε 

ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη σο πξόεδξνο ηεο ΔΔ; 

Αλ ππάξρνπλ δχν ηέηνηα κέιε; Έρεη κεγαιχηεξε επζχλε ν πξφεδξνο ηεο 

ΔΔ απφ ηα ινηπά (έζησ αλεμάξηεηα θαη ηα δχν) κέιε ηεο ΔΔ; Δηδηθφηεξα, 

αλ πξνθχςεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, έρεη κεγαιχηεξε επζχλε ην κέινο ηεο ΔΔ πνπ έρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή, έλαληη ησλ άιισλ 

κειψλ;  

3. Όζν αθνξά ζηε ζέζε ηεο ΔΔ ζην νξγαλόγξακκα, αλαθέξεηαη ζην Γ 

κφλν; Μήπσο πξέπεη λα αλαθέξεηαη – κε ππνβνιή μερσξηζηήο έθζεζεο – 

θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ; Όζν αθνξά ζηελ επνπηεία ηεο 

ΔΔ, πέξαλ απηήο επί ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη απνδεθηφ 

λα ππάξρεη επνπηεία επί ηεο Τπεξεζίαο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο; 

Μήπσο είλαη θαη ζθφπηκν;   

4. Τπάξρεη ειάρηζηνο ελδεηθλπόκελνο ρξόλνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αθηεξψλεη θάζε κέινο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΔΔ; Πρ ηέζζεξηο (4) ζπλαληήζεηο ζε εηήζηα βάζε (δχν κε ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή θαη 2 κε ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή) είλαη επαξθείο;  Ζ ιεπηνκεξήο, 

κε θξηηηθφ πλεχκα, αλάγλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην κέινο ηεο ΔΔ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα 

ινγηζηηθήο; Μφλν γηα απηφ; Σα άιια κέιε, ζε ηη βαζκφ αζρνινχληαη κε 

ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ; Δπίζεο, πξέπεη θάζε κέινο ηεο 

ΔΔ λα θάλεη ζρνιηαζκφ ησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

 



5. Δίλαη δφθηκε ε θαηαλνκή έξγνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ; Κη αλ λαη, 

απηφ πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλν θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηπρφλ 

επζχλεο ελφο εθάζηνπ κέινπο;   

6. Δάλ ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ/ΤΔΔ δηαβεβαηψλεη φηη ην χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ/ΔΔ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ππάξρνπλ άιιεο, 

πεξαηηέξσ δξάζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε ΔΔ ή ηερληθέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη, ψζηε λα ιάβεη ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα πεξί ηνπ βαζκνύ 

επάξθεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ/ΔΔ;. Δίλαη δειαδή 

ηθαλή ε δηαβεβαίσζε ηεο ΤΔΔ ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο 

πξψηεο ιεηηνπξγίαο / αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔ (παξ Β, αλσηέξσ).  

7. Μπνξεί ε ΔΔ λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή γηα έιεγρν ή 

επηζθφπεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή 

δηνίθεζε σο ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζην Γ;  πλήζσο απηά ηα 

ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη σο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Όκσο, ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ δηάθνξεο δηεπζχλζεηο θαη 

ηκήκαηα, νπφηε είλαη ζε θάπνην βαζκφ γλσζηά ζε θάπνηνπο. Ο 

επηθεθαιήο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, εμ νξηζκνχ πξέπεη λα είλαη άηνκν 

αθέξαην, ερέκπζν, ηθαλφ θαη πεξαηηέξσ λα έρεη  ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο 

θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θάζε ζηνηρείν. Σν δεηνχκελν είλαη ε 

νξζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ πξνθεηκέλνπ είηε 

λα ελεκεξσζεί είηε θπξίσο λα ιάβεη απνθάζεηο. Ζ γλψκε ηνπ γξάθνληνο 

είλαη ζεηηθή. Πεξαηηέξσ κάιηζηα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κεραληζκφο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ κε πηζαλφ έσο 

βέβαην εκπιεθφκελν θαη ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

8. Οη παξνπζηάζεηο ησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζην Γ απφ πνηφλ 

γίλνληαη; Απφ ηελ ΤΔΔ; (αλ λαη, έρεη πξνεγεζεί παξνπζίαζε απφ ηελ 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ΔΔ;). Απφ ηελ ΔΔ; Ζ ελεκέξσζε ηνπ 

Γ ζρεηηθά κε δξάζεηο ηεο ΔΔ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επνπηεία ηεο ΤΔΔ, 

πψο γίλεηαη; Με γξαπηέο αλαθνξέο, κε πξνθνξηθέο αλαθνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ;  

9. Μπνξεί ε ΔΔ λα δεηήζεη λα δεη θύιια εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειεγθηή; Κη αλ λαη, ζε ηη έθηαζε; Ζ εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε θχιια 

εξγαζίαο, πέξαλ ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ. 

Αλαθέξεηαη δειαδή ζε ππνζηεξηθηηθά θχιια εθηίκεζεο θηλδχλσλ, 

ππνζηήξημεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθζέζεσλ, ζε ειεθηξνληθά κελχκαηα 

επίιπζεο δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θιπ.    

10. Πξέπεη λα ππάξρεη γξακκαηέαο ηεο ΔΔ; ή κπνξεί/ πξέπεη έλα απφ ηα 

κέιε ηεο ΔΔ λα εθηειεί ζρεηηθά ρξέε; πλήζσο, ε χπαξμε γξακκαηέσο, 

θαηά ην δπλαηφλ έκπηζηνπ/εο φπσο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο 

γξακκαηέσο ηνπ Γ, είλαη επηβνεζεηηθή ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζπλαληήζεσλ, ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη, ησλ 

θαηαγξαθφκελσλ πξαθηηθψλ, ηεο ιήςεο ππνγξαθψλ θιπ.   



11. Μπνξεί (ή πξέπεη) κέινο ηεο ΔΔ λα παξίζηαηαη ζε ζπλεδξηάζεηο 

Πεηζαξρηθώλ πκβνπιίσλ (εάλ ππάξρνπλ ηέηνηα) ή ζε δηελέξγεηα 

Γηνηθεηηθψλ Δμεηάζεσλ; Πεξαηηέξσ, κπνξεί κέινο ηεο ΔΔ λα είλαη κέινο 

ηέηνηνπ νξγάλνπ? Ο επηθεθαιήο (ή ίζσο θαη κε επηθεθαιήο) εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, κπνξεί λα  παξίζηαηαη ή λα είλαη κέινο ηέηνηνπ νξγάλνπ? 

εκεησηένλ φηη ε απιή παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ ηέηνησλ νξγάλσλ δίλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο (γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη γηα ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηδηθφηεξα) ζε φπνηνλ ηελ παξαθνινπζεί.   

12. ε πεξίπησζε νκίισλ επηρεηξήζεσλ, ηξνπνπνηνχληαη νη γξακκέο 

αλαθνξάο ηεο ΔΔ θαη ηεο ΤΔΔ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο; Μπνξεί (ή 

θαη πξέπεη) λα ππάξρεη άκεζε θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία ησλ νξγάλσλ 

απηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο κεηξηθήο, ρσξίο ηεο έγθξηζε ηνπ Γ ηεο 

ζπγαηξηθήο; Σα φξγαλα ΔΔ θαη ΤΔΔ έρνπλ εμ νξηζκνχ επζχλε επνπηείαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ; Μφλν φπνπ δελ πθίζηαληαη 

ΔΔ θαη ΤΔΔ αληίζηνηρα; Ή νχηε θη εθεί;    

13. Σειεπηαίν, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ κειώλ ησλ ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηελ επζχλε απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Πξνθαλψο νη πξνβιεκαηηζκνί είλαη πνιινί θαη νη απφςεηο επίζεο πνιιέο. Όηαλ 

φκσο ζηφρνο ησλ αηφκσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο κειψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ 

είλαη πξσηίζησο ε δηαθχιαμε ή θαη επαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο 

(καδί θαη ηεο θήκεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ηεο) κε πξνζσπηθέο  δεζκεχζεηο, κε γλψκνλα ηελ εζηθή, κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ, κε αεηθφξν θαηεχζπλζε, ηφηε ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε 

ιήςε ησλ βέιηηζησλ απνθάζεσλ απφ ην Γ.     
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Θ Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

των ςφγχρονων επιχειριςεων 

 

 

 

Δξ. Αλδξέαο Γ. Κνπηνύπεο BSc, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CCS 

Πιςτοποιημζνοσ Ελεγκτήσ Διαςφάλιςησ Ποιότητασ Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου 

Αναπληρωτή Καθηγητή Χρηματοοικονομικήσ Λογιςτικήσ και Ελεγκτικήσ,  

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ 

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηειεπηαία γηα ηνλ ξφιν ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ ζχγρξνλε επηρείξεζε εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο Γεκνζίνπ 

Δλδηαθέξνληνο Οληφηεηεο (εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηξάπεδεο, 

αζθαιηζηηθέο, θιπ). πλήζσο ζθάεη κηα απάηε θαη κεηά αλαξσηηφκαζηε πνπ 

βξίζθνληαλ νη Δζσηεξηθνί ή νη Οξθσηνί Διεγθηέο. ην παξφλ άξζξν ζα 

ζπδεηήζνπκε πσο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο 

απνηειεί εγρείξεκα πςίζηεο ζεκαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηα ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε ε  

ζπλερήο δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε δηαηήξεζε 

ελφο ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο κε έκθαζε πάληνηε ζηελ 

πνηφηεηα. Όπσο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, έηζη θαη ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο απαηηείηαη λα εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

ζηνπο πειάηεο ηνπ (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπή Διέγρνπ, Αλψηαηε 

Γηνίθεζε θαη ειεγρφκελνπο). 



χκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν 

Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

βειηίσζεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη λα παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηνδηθέο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ηεο πνηφηεηαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

Κάζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα παξέρεη βνήζεηα ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε γλψκνλα λα 

κπνξεί λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ ην πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη δηαβεβαίσζε φηη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνλ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο. ε απηά ηα πιαίζηα, εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πνηφηεηαο 

ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε πέληε ρξφληα απφ 

δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην αμηνινγεηή (θπζηθφ πξφζσπν) ή νκάδα 

αμηνινγεηψλ (θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, εηαηξείεο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ή κέιε Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηελέξγεηα εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ πνηφηεηαο 

δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε κφλν γηα εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ 

επηρεηξήζεηο. πκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη 

ηα κέιε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Ζ ζπκκφξθσζε 

είλαη επίζεο ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη δειψλνπλ φηη 

νη έιεγρνη πνπ δηεμάγνπλ, δηελεξγνχληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή 

Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δδψ θάπνπ ζα πξέπεη λα 

αλαξσηεζνχκε πφζεο εηζεγκέλεο έρνπλ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε 

πηζηνπνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ αθνινπζνχλ ηα Γηεζλή Πξφηππα? 

Σν πιενλέθηεκα, κεηαμχ άιισλ, πνπ παξέρεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ 

ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, είλαη φηη δίλεηαη λα πηζηνπνηεζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο 



πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Παξάιιεια, ε ηεθκεξίσζε ηεο αθνζίσζεο ηεο δηνίθεζεο 

ζηελ πνηφηεηα θαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαζψο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ επηηξέπεη ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο έρνληεο ζπκθέξνληα ζηνλ νξγαληζκφ (stakeholders). Ζ δηελέξγεηα 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεθκεξηψλεη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ δηνίθεζε θαη ζηα 

ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, φηη ε επηηξνπή ειέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεξηκλνχλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

(δηθιείδεο αζθαιείαο) ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπίζεο, πέξαλ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νξηζκέλα επηπιένλ πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηελέξγεηα εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ πνηφηεηαο απφ αλεμάξηεην αμηνινγεηή 

απνηεινχλ ηα θαησηέξσ:   

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ παξνρή ελεκέξσζεο ησλ ερφλησλ ζπκθέξνληα ζηνλ νξγαληζκφ, ζρεηηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ λα πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ νξγαληζκφ.  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο απφδνζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ πξφηππσλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. 

 Ο εληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηελ απφδνζε ηεο ππεξεζίαο, ζε ζρέζε 

κε ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.   

 Ζ παξνπζίαζε θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο 

ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην έξγν ηεο ψζηε λα βειηηψλεηαη 

ζπλερψο θαη λα πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Ο εληνπηζκφο επθαηξηψλ γηα βειηίσζε, ηφζν ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

φζν θαη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ), δειαδή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ έρεη εγθαζηδξχζεη ε εηαηξεία κε θχξην ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ζ παξνρή ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ ελδπλάκσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ζέζεο 

ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 



 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ψζηε λα παξέρεη δηαζθάιηζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ζηα ινηπά 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ή ηνπ κεγέζνπο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππάξρνπλ 

δχν απνδεθηέο κέζνδνη γηα ηελ δηελέξγεηα εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ 

πνηφηεηαο. Ζ πξψηε κέζνδνο αθνξά ηε δηελέξγεηα αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο κε 

αλεμάξηεηε επηθχξσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάκεημε κηαο εμσηεξηθήο 

νκάδαο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο έκπεηξνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ 

ππεχζπλνπ έξγνπ (γηα παξάδεηγκα ελφο Project Manager Δηαηξείαο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ ή πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ κε ζρεηηθή εκπεηξία).  

Ζ δεχηεξε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ελφο εμσηεξηθνχ, 

αληηθεηκεληθνχ αμηνινγεηή γηα ηελ αλεμάξηεηε επηθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εζσηεξηθήο απηφ-αμηνιφγεζεο (self assessment) ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Eιέγρνπ. Πέξαλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε απηή απαηηεί 

απφ ηνλ αμηνινγεηή λα είλαη ζε ζέζε λα επαιεζεχζεη θαη λα επηβεβαηψζεη 

νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο εζσηεξηθήο απηφ-αμηνιφγεζεο, λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζηνλ ρψξν εξγαζηψλ, λα δηελεξγήζεη ζπλεληεχμεηο 

κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη, είηε ε ζπλ-

ππνγξαθή ηεο έθζεζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φηη 

ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, είηε ε θαηάξηηζε μερσξηζηήο έθζεζεο αλαθνξηθά κε ηα 

ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο.  

Ζ ηειηθή έθζεζε ηππηθά παξαδίδεηαη ζην ζηέιερνο πνπ δήηεζε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο (π.ρ. ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο πξνψζεζεο 

ηεο έθζεζεο ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα, νη αμηνινγεηέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ επηθχξσζε ησλ απηφ-αμηνινγήζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη 



αλεμάξηεηνη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ ππεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηθαλνί, πηζηνπνηεκέλνη θαη λα θαηέρνπλ ηξέρνπζα, θαη εηο βάζνο 

γλψζε ησλ Πξνηχπσλ, γλψζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ελψ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ εκπεηξία ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζηελ δηελέξγεηα εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. Γηα λα ζεσξεζνχλ σο 

πηζαλνί ππνςήθηνη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ, νη 

αμηνινγεηέο κπνξεί λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη αμηνινγεηέο πνηφηεηαο ηνπ 

Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηψλ, ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ, 

νξθσηνί ειεγθηέο ή άιινη επαγγεικαηίεο παξνρήο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ή 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλεμάξηεηνη απφ ηνλ νξγαληζκφ.     

Οη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο αλαιακβάλνπλ ην ξφιν αμηνιφγεζεο ζε πεξηνδηθή 

βάζε ηεο επάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

ζέκαηα απνζηνιήο, νξγάλσζεο, κεζνδνινγίαο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

αλαθνξψλ – επηθνηλσλίαο κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππεξεηνχλ, 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ πξνηχπσλ κέηξεζεο απφδνζεο ηεο αγνξάο (benchmarks). 

πγθεθξηκέλα, ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε έρεη σο ζηφρν ηελ θάιπςε ελφο επξέσο 

θάζκαηνο πεξηνρψλ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:  

 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα Πξφηππα, ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, ην πιάλν ειέγρνπ, ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο (κεζνδνινγία) ηεο ππεξεζίαο θαη ηπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Οη πξνζδνθίεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαδηθαζία 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

 Ζ δνκή θαη νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαζηψλ.  

 Ζ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο. 

 Ζ  δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.  

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν ε ππεξεζία πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο 

είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. Σν 



ζηέιερνο ή ε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηα κέιε ησλ νκάδσλ αμηνιφγεζεο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζηέιερνο 

πνπ ζα εκπιαθεί ζηελ δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ ν νπνίνο 

ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ή ησλ ζηειερψλ απηνχ. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο πξέπεη λα μερσξίδνπλ γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

εκπηζηεπηηθά. Υσξίο ηα αλσηέξσ, ε ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά 

Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ είλαη εθηθηή.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν 

Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη εκπιέμεη ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

θαη εηδηθφηεξα ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ψζηε λα ιάβεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο. 

Καηαιεθηηθά, πξνζσπηθή κνπ άπνςε άπνςε είλαη φηη νη stakeholders δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηκέλνπλ πνιιά απφ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ δελ 

αμηνινγνχληαη θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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Abstract  

 

The objective of this paper is twofold. Firstly, it portrays and evaluates the 

existing corporate governance structure and secondly, highlights its connection 

with internal audit function and management practices. It is adopted a 

descriptive research analysis using quantitative approach on a sample of listed 

companies in Athens Stock Exchange for the year 2016. Our methodological 

research instrument is based on COSO (2013) Internal Control - Integrated 

Framework. The paper concludes that corporate governance is driven to 

managerial excellence and effective governance because of internal audit 

processes, risk assessment, control activities, information and communication, 

and also monitoring activities. The research contributes to the corporate 

governance literature by providing valuable insights into the major aspects of a 

well-functioning internal control system and its relevance of management 

performance. Proposed areas for future research directions should be discussed. 

 

Keywords: Corporate Governance, Internal Controls, Management, COSO 

Model, Greek Listed Enterprises 

 

mailto:andreas_koutoupis@yahoo.gr
mailto:evangelia.pappa@yahoo.com


1. INTRODUCTION  

 

In a constantly changing economic landscape, the paramount importance of 

corporate governance is highly debated among academics, executives, investors 

and policymakers. Although the term ―Corporate Governance‖ was first evolved 

in the 1980s (Earl, 1983), the field of corporate governance dates back to the 

dominant paradigm of Principal-Agent (Agency) theory. Jensen and Meckling 

(1976:308), in their seminal work on agency theory, defined agency relationship 

as ―a contract under which one or more (principals) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision – making authority to the agent‖.  

 

A contract relationship may result in conflicting interests between principals 

(shareholders) and agent (top management) due to asymmetric information, 

adverse selection and moral hazard. Such conflict of interest creates agency 

costs (Zain, et. al., 2010). In other words, shareholders may encounter problems 

of hidden pursuit of private interests and opportunistic behavior by directors and 

management. Moreover, information and collective action problems not only 

prevent close monitoring of management performance, but also enable directors 

and managers to develop a variety of techniques to tunnel assets and extract 

private gain at the expense of the company (McCahery and Vermeulen, 2010). 

 

Although Agency theory is the dominant theoretical scheme in corporate 

governance studies, Stewardhip theory is proposed as challenge that managers 

are ―self-interested rational maximizers‖ (Chamber, et. al. 2013:18), having its 

roots in organizational psychology and sociology (Donaldson, 1990; Davis et. 

al. 1997; Cornforth 2003). Managers are good stewards of the corporate and 

work closely with the principal to achieve a ―goal alignment‖ (Fan, 2004:3).  

 

Under these perspectives, the OECD in Principles of Corporate Governance 

qualified the definition cited below: ―Corporate governance involves a set of 

relationships between a company‘s management, its board, its shareholders and 

other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through 

which the objectives of the company are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance are determined‖ (OECD, 2015:9). As 

such, corporate governance is a cornerstone of trust, transparency, ethics, 

accountability and risk management supporting long-term investment, financial 

stability and integrity to both listed and state-owned companies (Nerantzidis and 

Filos, 2014). 

 



In Greece, the corporate governance framework has mainly developed through 

the adaptation of binding rules. For instance, the most important Law 

3016/2002 for listed companies, which stipulates, inter alia, particular duties of 

the management about the composition of Board of Directors, non-executive 

directors' remuneration, the operation of of internal audit units and the adoption 

of internal audit procedures (Koutoupis, 2012; Spanos, 2003). 

 

In addition, the incorporation of legislative acts into the Greek legal framework 

creates a new set of corporate governance rules. This includes Law 3693/2008, 

which requires the creation of audit committees as well as important disclosure 

obligations regarding ownership and governance of a company. Meanwhile, 

Law 3884/2010, which incorporates Shareholder Rights Directive 2007/36/EC, 

brought about changes in the preparation of the General Meeting of 

shareholders and the information which is posed on company‘s website. With 

regard to the provisions of Law 3873/2010, which transfer the European 

Directive 2006/46/EC on the annual and consolidates accounts of companies of 

certain legal type.  

 

The Athens Stock Exchange and the Hellenic Capital Market Commission have 

further supplemented the corporate governance framework by introducing 

Rulebooks, Decisions and Directives concerning the requirements for the listing 

of securities, the operation of securities exchanges, the insider trading, the take-

over offers, the requirements for the publication of a prospectus for the purposes 

of initial public offering and listing. 

 

Our analysis is focused on particular traits of corporate governance and 

management control system in the context of the current situation in the Greek 

capital market. In this way, it aims to capture via the COSO Framework, the 

fundamental premise that the implementation of these traits contributes to 

improving organizational performance and governance.  

 

The remaining of this paper is organized as follows: Section two briefly 

presents an overview of COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework. 

Section three is dedicated to literature review, whilst section four describes the 

research methodology. The empirical results are presented in section five and 

the last Section summarizes the paper‘s conclusion and further research. 

 

2. BACKGROUND OF INTERNAL CONTROLS’ STRUCTURE 

 



The structure of corporate governance is comprised of distinctively interrelated 

components designed to safeguard the interests of shareholders and eliminate 

the agency costs. In order to fulfill these objectives there is an imperative need 

for implementing an effective internal control system. The most widespread and 

recognized framework within corporate governance committees (Corporate 

Governance Committee, 2008), regulators (PCAOB, 2004) and professional 

bodies (Institute of Internal Auditors) that applied the internal audit dimension 

is the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Internal Control-

Integrated Framework (referred to as ―the COSO Framework‖) (Swinkels, 

2009). 

 

The COSO Framework was initially published in 1992 and in accordance with 

the evolution of the organization's operating environment updated in 2013. It 

was developed in order to ―enable organizations to effectively and efficiently 

develop systems of internal control that adapt to changing business and 

operating environments, mitigate risks and acceptable levels, and support sound 

decision making and governance of the organization‖ (COSO, 2013:1). The 

COSO framework provides guidance for management on how to implement and 

evaluate internal control processes leading to the improvement of governance 

processes. Thus, it sets out a fairly standard leadership umbrella for governing 

and managing a successful organization (COSO, 2014). 

 

The COSO Framework sets forth three distinct but overlapping categories of 

objectives, which allow organizations to focus on separate aspects of internal 

control. Firstly, Operations Objectives refer to effectiveness and efficiency of 

the entity‘s operations and include operations and financial performance goals 

and safeguarding assets against loss. Secondly, Reporting Objectives pertain to 

the reliability of reporting and include internal and external financial and non-

financial reporting. Thirdly, Compliance Objectives relate to adherence to laws 

and regulations to which the entity must follow (COSO, 2013). 

 

In this sense, internal audit is not limited to traditional view of financial and 

related administrative control but included the broader concept of management 

control and the importance of non-financial information. So, it is unequivocally 

defined as ―a process, effected by an entity‘s board of directors, management 

and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in the following categories: i) effectiveness and 

efficiency of operations, ii) reliability of financial reporting and ii) compliance 

with applicable laws and regulations.‖ (COSO, 1994:13). 



 

Consequently, the aforementioned definition emphasizes fundamental concepts 

of internal control including that is a) a process consisting of ongoing tasks and 

activities, b) effected by people, not merely by policy manuals, systems, and 

forms, c) able to provide reasonable assurance, not absolute assurance, to an 

entity‘s senior management and board, d) geared to the achievement of 

objectives in one or more separate but overlapping categories and e) adaptable 

to the entity structure (Babkin, et. al., 2017; COSO 2014). 

 

Internal control system is consisted of five essential components which are 

subdivided into seventeen principles. According to COSO‘s executive summary 

―These principles representing the fundamental concepts associated with each 

component. Because these principles are drawn directly from the components, 

an entity can achieve effective internal control by applying all principles. All 

principles apply to operations, reporting and compliance objectives‖ (COSO, 

2014:2).  

 

Component 1: Control environment 

―Control environment is the set of standards, processes and structures that 

provide the basis for carrying out internal control across the organization 

(COSO, 2013:31)‖. It influences the quality of a sound internal control system 

by ensuring that internal control is embedded into the structure and thinking of 

the company on both the management and staff level. It can be characterized as 

the ―control consciousness‖ of the organization (Herz, et. al. 2017:21). The 

board of directors and senior management establish the tone from the top 

regarding the importance of internal control and expected standards of conduct. 

The control environment consists of principles such as established ethical 

values, management philosophy, assignment of responsibility and the leadership 

and guidance provided by senior management on internal control. There are five 

principles relating to control environment: 

- Commitment to integrity and ethics.  

- Oversight for internal control by the board of directors, independent of 

management.  

- Structures, reporting lines and appropriate responsibilities in the pursuit 

of objectives established by management and overseen by the board.  

- A commitment to attract, develop and retain competent individuals in 

alignment with objectives.  

- Holding individuals accountable for their internal control responsibilities 

in pursuit of objectives. 



 

Component 2: Risk assessment 

―Risk assessment involves a dynamic and iterative process for identifying and 

analyzing risks to achieving the entity‘s objectives, forming a basis for 

determining how risks should be managed. Management considers possible 

changes in the external environment and within its own business model that 

may impede its ability to achieve its objectives‖ (COSO, 2013:59). Risk is 

defined as ―the possibility that an event will occur and adversely affect the 

achievement of objectives‖ (COSO, 2013:59). There are four principles of risk 

assessment: 

- Specifying objectives clearly enough for risks to be identified and 

assessed.  

- Identifying and analyzing risks in order to determine how they should be 

managed. 

- Considering the potential of fraud.  

- Identifying and assessing changes that could significantly impact the 

system of internal control 

 

Component 3: Control activities 

―Control activities are the actions established by the policies and procedures to 

help ensure that management directives to mitigate risks to the achievement of 

objectives are carried out. Control activities are the ―things a company does‖ to 

reduce the effect of risk from both an operational and functional reporting 

(COSO, 2013:87).  They may be preventive or detective in nature and includes 

authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business 

performance reviews (INTOSAI, 2014). The three principles for establishing 

effective control activities are: 

- Selecting and developing controls that help mitigate risks to an acceptable 

level. 

- Selecting and developing general control activities over technology.  

- Deploying control activities as specified in policies and relevant 

procedures. 

 

Component 4: Information and communication 

Decision-making-driven organization relies on internal and external sources of 

information. Information is necessary for the entity to carry out internal control 

responsibilities in support of achievement of its objectives (INTOSAI, 2014). 

Communication is defined as ―the continual, iterative process of providing, 



sharing and obtaining necessary information (COSO, 2014:105). The three 

principles relating to Information and communication are: 

- Obtaining or generating relevant, high-quality information to support 

internal control.  

- Internally communicating information, including objectives and 

responsibilities, necessary to support the other components of internal 

control.  

- Communicating relevant internal control matters to external parties. 

 

Component 5: Monitoring 

Monitoring is defined as ―management‘s activities that assess whether each of 

the five components of internal control and the relevant principles are present 

and functioning‖ (COSO, 2014:124). It is an imperative need to monitor the 

internal control system because of the changing technology that influences the 

potential existence of risks. Thus, monitoring should be part of the operational 

business as well as a supervisory activity performed by management on behalf 

of the board. An effective monitoring foundation is dependent on: 

- Selecting, developing and performing ongoing or separate evaluations of 

the components of internal control.  

- Evaluating and communicating deficiencies to those responsible for 

corrective action, including senior management and the board of 

directors, where appropriate. 

 

3. RECENT LITERATURE REVIEW 

 

Following a well-constructed search strategy previously applied by Neratzidis 

and Tsamis (2017), we conducted a literature review based on various well-

known scholarly databases such as Google Scholar, Research Gate, Scopus, 

Social Science Research Network (SSRN) and Web of Science. We limited our 

focus extensively to articles published between 2014 and 2018, as the updated 

COSO Framework emerged in 2013. The search criteria are restricted to the 

following fields: ―Internal audit‖, ―COSO 2013 Framework‖. Relevant papers 

were selected in a systematic manner by title, abstract and Keywords. Thus, a 

total of 07 highly relevant publications were identified and analyzed in 

descending chronological order according to the published year. 

 

Lawson , et. al ( 2017) gather evidence from 155 U.S. accounting professionals 

to examine views concerning the framework and its impact on key areas related 

to internal controls. The study finds that respondents perceive the 2013 



Framework as an overall improvement to the 1992 Framework and view the 

explicit inclusion of the 17 principles as a beneficial addition. However, 

respondents indicate significant time and resources devoted by their internal 

audit department to the implementation process, with some firms also engaging 

outside consultants. Respondents also view the 17 principles as a set of rules for 

achieving effective internal controls but indicate these principles still allow for 

sufficient management judgment over internal control systems. In addition, 

most respondents report some type of change to at least one of the five 

components of internal control, with the Risk Assessment component receiving 

the greatest number of changes. Furthermore, a majority of respondents 

indicated improvements to controls across several IT-related areas.  

 

Rae, et. al. (2017) examines the associations among COSO components and 

how they affect the monitoring function of organizations. Structural equation 

modeling was used to run confirmatory factor analysis to determine the 

measurement models for the five COSO components. The results show that 

control environment is associated with three dimensions of information and 

communication (information accuracy, information openness, communication 

and learning). Additionally, two dimensions of information and communication 

(communication and learning and information feedback flow) were found to be 

associated with risk assessment. An indirect association is supported by the 

results between control environment and risk assessment through the 

associations among three dimensions of information and communication 

(information accuracy, information openness and information feedback flow. 

Risk assessment is associated with control activities, which is subsequently 

associated with monitoring. 

 

Bruwer et. al. (2017) determines the empirical relationships between internal 

control activities and managerial conduct, and the perceived sustainability of 

South African small, medium and micro enterprises. Data were obtained from 

120 members of management and 120 employees and 240 stakeholders of 

SMMEs operating in the Fast Moving Consumer Goods industry. From the 

results, it is obvious that managerial conduct and internal control activities have 

weak influence on the perceived sustainability. The latter is strengthened when 

management are skilled and knowledgeable, have strong values regarding self-

control and humanitarian philosophies, and do not allow employees to authorize 

transactions without their consent. 

 

The research of Lai, et. al. (2017) investigates the relationship between internal 

control weaknesses and firm performance based on the COSO five-component 



framework. They use secondary data from the Audit Analytics database and 

Compustat database for firms that are traded in the U.S. stock markets during 

the period 2004 to 2007. The results indicate that the control environment, 

information technology, accounting policies, procedures and documentation, 

and control design have a significant negative impact on firm performance. 

Lastly, the study reveals that delays in remedying internal control weaknesses 

negatively impact firm performance. 

 

Agyei-Mensah, (2016) examined the impact of corporate governance factors on 

the disclosure of internal control information by firms in Ghana. A data set from 

110 firms for the year ending of 2013 was used. The main finding is that most 

of the sampled firms did not disclose sufficient internal control information in 

their annual reports. Also, the regression analysis shows that board 

independence explains the internal control disclosure. Specifically, independent 

directors help to improve the quality of disclosure and increase the transparency 

of information. 

 

The study of Adetula, et. al. (2016) assesses the internal control system of 

tertiary institutions in Nigeria using four tertiary institutions in South-West, 

Nigeria. Primary data was collected through questionnaire. Findings revealed 

that the universities adhered to internal controls established by management 

such as segregation of duties, performance of supervisors‘ role, internal audit 

functions and the management review function. Furthermore, many components 

of internal control system are properly situated except that the internal audit unit 

of those universities is not independent. So, study recommends that internal 

audit unit should be independent department and the head of that department 

should report directly to the highest level of management within the institution. 

 

Yudianti and Suryandari (2015) evaluate the implementation of internal control 

and risk management in private universities and colleges located at Special 

Province of Yogyakarta. Primary data was collected by the use of questionnaire 

that was addressed to the head of higher education institutions. The research 

found that the majority of the Higher Education Institutions have implemented 

internal control system which is related to internal control environment, risk 

assessment, control activities, information and communication, and monitoring. 

Other result showed that internal Control and risk management positively 

influenced the implementation of Good University Governance. 

 

4. RESEARCH METHODOLOGY  



 

4.1 Sample 

 

For the accomplishment of the research only listed companies were selected, as 

they are obliged by the law to set up an Internal Audit department. Specifically, 

our pool of participants was drawn from the Index FTSE/ATHEX Large Cap 

that consists of 25 of the largest and most liquidated companies that trade in the 

Athens Stock Exchange in 2016. These companies, considering their market 

capitalization and high reputation, have the largest composite value, growth and 

profitability score
10

.  

 

4.2 Data collection method 

 

Primary data were collected using the quantitative technique of questionnaire. 

The questionnaire-based survey is considered the most appropriate research 

method as to seek information that is not publicly available, collect data quickly 

and anonymity feedback encourages openness and honesty (Drogalas and Siopi, 

2017; van der Nest, 2017; Karagiorgos, et. al. 2011; Agbejule and Jokipii, 

2009). 

 

The structured questionnaire was parted from two sections. The first one 

includes three questions, the completion of which is mandatory, ensuring the 

anonymity and confidentiality. It intends to gather specific information in 

respect to the type of Industry Sector, relative size of the company and also the 

number of auditors that a company employs. The second part consists of 17 

close-ended statements about Control Environment, Risk Assessment, Control 

Activities, Information and Communication and Monitoring Activities. 

Respondents were asked to indicate how much the statements are true in terms 

of a five-point Likert scale that ranged from ―Very Much‖ (scored as 1) to ―Not 

at all‖ (scored as 5). A vast majority of researchers use this measurement as it is 

reliable, accurate and easy to use (Karagiorgos, et. al., 2011). The questionnaire 

was created in a Google Form format as to facilitate the rapid supplementing 

and to be assessed and processed in real-time. 
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 Until October 2016 the Index consisted of the following 25 companies: Alpha bank (ALPHA), Aegean 

Airlines S.A. (AEGN), Viohalco S.A. (VIO), Gekterna (GEKTERNA), Grivalia Properties (GRIV), Power 

Public Corporation S.A. (PPC), Coca- Cola Tria Epsilon (EEE), Ellaktor (ELLAKTOR), Hellenic Petroleum 

(ELPE), National Bank of Greece (ETE), EYDAP S.A. (EYDAP), Eurobank (EUROB), Athens Exchange 

Group (EXAE), METKA (METKK), Motor Oil (MOH), Jumbo (BELA), Holdings Mytilineos (MYTIL), 

Piraeus Port Authority S.A. (PPA), OPAP (OPAP), Hellenic Telecom Organization S.A. (HTO), Piraeus Bank 

(TPEIR), Terna Energy (TENERGY), TITAN Cement (TITK), Folli Follie (FFGRP), Lamda Development 

(LAMDA). 



4.3 Data analysis 

 

A total of 25 companies were invited to participate in the survey, yielding a 

response rate of 52%. Concerning the descriptive data for participants‘ 

companies it is obvious from the Figure 1 that there is an unbalanced 

distribution among industry sectors. A substantial majority of companies 

(46.2%) belong to the segment ―others‖ that includes Gaming, Manufacturing, 

Metal Construction and Real Estate, followed by Trade industry (30.8%). 

According to the number of employees as a proxy of company‘s size, the 

majority of companies can be classified as large-sized employing more than 500 

employees (53.85). Lastly, the 76.9% of the companies have 1 to 5 auditors, 

when only 15.4% have more than 15 auditors.  

 

Figure 1: Descriptive statistics for companies participated in the research 

 
Source: Field survey 2016 

 

5. EMPIRICAL RESULTS  

 

Regarding the perspective of ―Control Environment‖ it can be stated that most 

respondents (76.1%) strongly believe that the organization demonstrates a 

commitment to integrity and ethical values. To a lesser extent (53.8%), the 

Board of Directors demonstrates independence from management and exercises 

oversight of the development and performance of internal control. Moreover, 

participants verify that a job description at all levels has been done and the 

separation of duties and responsibilities of workers is clear (61.5% and 58.3%, 

respectively). Lastly, respondents (69.2%) support the view that management 

establishes structures, reporting lines, authorities, responsibilities in the pursuit 

of organizations‘ objectives (Table 1). So, strong controls exist in the 

(operating) control environment incorporating the principles of integrity and 

ethical values, attention and oversight provided by the Board of Directors, 

management philosophy and operating style, organizational structure, manner of 



assigning authority and responsibility, and human resources policies and 

procedures. 

 

Table 1: Perceptions of the Control Environment  

Statements 
Percentage 

1 2 3 4 5 

Q1. The organization demonstrates a 

commitment to integrity and ethical values. 76.1 23.1 0 0 0 

Q2. The Board of Directors demonstrates 

independence from management and 

exercises oversight of the development and 

performance of internal control. 38.5 53.8 7.7 0 0 

Q3. A job description at all levels has been 

done. 61.5 15.4 15.4 7.7 0 

Q4. The separation of duties and 

responsibilities of workers is clear. 58.3 23.1 23.1 0 0 

Q5. Management establishes, with board 

oversight, structures, reporting lines, and 

appropriate authorities and responsibilities 

in the pursuit of objectives. 69.2 23.1 7.7 0 0 

Source: Field survey 2016 

 

The results about the perspective of ―Risk Assessment‖ indicate that the 

organization specified clear objectives for identification and assessment of risks 

(58.3%) and also determined risk management processes (61.5%). In addition, 

respondents strongly agree (61.5%) that the organization considers the potential 

for fraud and also significant changes identified and assessed (53.8%) (Table 2). 

Thus, it is generally accepted that strong controls exist in the risk assessment 

process incorporating the principles of specifying organization-wide objectives, 

analyzing process-level objectives, assessing the potential of fraud.  

 

Table 2: Perceptions of the Risk Assessment 

Statements 
Percentage 

1 2 3 4 5 

Q6. The organization specifies objectives 

with sufficient clarity to enable the 

identification and assessment of risks 

relating to objectives. 

33.3 53.8 8.3 0 0 

Q7. The organization identifies risks to the 23.1 61.5 15.4 0 0 



achievement of its objectives across the 

entity and analyzes risks as a basis for 

determining how the risks should be 

managed. 

Q8. The organization considers the 

potential for fraud in assessing risks to 

achievement of objectives. 

61.5 30.8 7.7 0 0 

Q9. The organization identifies and 

assesses changes that could significantly 

impact the system of internal control. 

38.5 53.8 7.7 0 0 

Source: Field survey 2016 

 

Next, the research examines views concerning ―Control Activities‖. The vast 

majority of respondents (approximately 92%) agree to a great extent that the 

organization selects and develops control activities to mitigate the risks and 

achieve its objectives. Additionally, more than half of the respondents (53.8%) 

agree that general Information and Technology activities are selected and 

developed. Similarly, the respondents (53.8%) agree that controls deployed 

policies and procedures (Table 3). Hence, it is widely accepted that organization 

develops strong control activities including policies and procedures that 

mitigate risks and also technology control activities.  

 

Table 3: Perceptions of the Control Activities 

Statements 
Percentage 

1 2 3 4 5 

Q10. The organization selects and develops 

control activities that contribute to the 

mitigation of risks to the achievement of 

objectives to acceptable levels. 

46.2 46.2 7.7 0 0 

Q11. The organization selects and develops 

general activities over technology to 

support the achievement of objectives. 

38.5 53.8 7.7 0 0 

Q12. The organization develops control 

activities through policies that establish 

what is expected and procedures that put 

policies in action. 

38.5 53.8 7.7 0 0 

Source: Field survey 2016 

 



Respondents‘ notion about ―Information and Communication‖ is that 

management obtains, generates and uses quality information to support the 

internal control system (53.8%). In addition, effective information and 

communication are vital for an entity to achieve its objectives. Particularly, the 

organization management needs access to relevant and reliable communication 

related to internal as well as external sources (53.8% and 61.5%, 

correspondingly) (Table 4). As a result, the guiding principal of strong 

information and communication-related controls include the usage of relevant 

information and the communication with internal and external parties.   

 

Table 4: Perceptions of the Information and Communication 

Statements 
Percentage 

1 2 3 4 5 

Q13. The organization obtains or generates 

and uses relevant, qualify information to 

support the functioning of internal control. 

53.8 38.5 7.7 0 0 

Q14. The organization internally 

communicates information, including 

objectives and responsibilities for internal 

control, necessary to support the 

functioning of internal control. 

53.8 30.8 15.4 0 0 

Q15. The organization communicates with 

external parties regarding matters affecting 

the functioning of internal control. 

15.4 61.5 7.7 15.4 0 

Source: Field survey 2016 

 

Finally, concerning the perceptions about ―Monitoring Activities‖ the vast 

majority of respondents (92.4%) support that monitoring activities are 

performed through application of both ongoing evaluations and separate 

evaluations. In the same line, it is believed (92.4%) that these evaluations 

facilitate identification of internal control deficiencies and communicate them to 

higher levels of management and the board of directors responsible for taking 

corrective action (Table 5). Inevitably, monitoring activities are accomplished 

through ongoing monitor, separate evaluations and reporting deficiencies. 

 

Table 5: Perceptions of the Monitoring Activities 

Statements 
Percentage 

1 2 3 4 5 

Q16. The organization selects, develops 46.2 46.2 7.7 0 0 



and performs ongoing and/or separate 

evaluations to ascertain whether the 

components of internal control are present 

and functioning. 

Q17. The organization evaluates and 

communicates internal control deficiencies 

in a timely manner to those parties 

responsible for taking corrective action, 

including senior management and the 

Board of Directors, as appropriate. 

46.2 46.2 7.7 0 0 

Source: Field survey 2016 

 

The overall results highlight the importance of achieving alignment with all the 

above components in order to ensure ―organizational governance maturity‖ in 

the meaning of establishing adequate governance structures, systems and 

processes, and the degree to which the board, management and employees 

implemented and adhered to these governance structures, systems and processes 

(Wilkinson and Coetzee, 2015). Namely, the significance of Control 

Environment to a sound internal control system is established by management, 

providing discipline and structure, human resources practices and assignment of 

responsibility. Risk Assessment determines the linkage between organization‘s 

objectives (broad and narrow) and possible risks to which organization are 

exposed. The vitally important role of Control Activities ensures an effective 

governance structure. Certain policies and procedures are planned and 

implemented in order to ensure correct responses to risks. Information and 

Communication emphasize the importance of information and internal 

communication flows in controlling entity‘s activities and last but not least, 

Monitoring Activities ensure that the effective operation of internal controls.  

 

6. CONCLUSIVE REMARKS 

 

The application of COSO internal control framework contributes to the 

improvement of governance, risk management and internal control processes as 

it offers a systematic and disciple approach. Corporate should be benefited from 

a better understanding of the interrelated connection among the components of 

internal control systems which are integrated into the management process 

resulting to the maximizing shareholders‘ value. 

 

While all components of an internal control system are vital, a combination 

between them can lead to managerial excellence and effective governance. The 



component of Control Environment is the foundation of internal control 

function as it sets the tone at the top of the organization and provides policies 

and procedures and features discipline, structure and integrity. Moreover, the 

organization inevitably faces different levels of risks. Organization‘s stewards 

performing an effective risk assessment mechanism focuses on identifying 

specific risk-based factors (internal and external), setting and following solid 

preventive actions. Furthermore, the flow of adequate information, at all levels 

of management when it comes to internal controls, facilitate the communication 

and ensure effective decision-making.  

 

Overall, internal control system is designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and 

compliance. So, internal audit is effective in each of those categories of 

objectives when Board of Directors and Management take the assurance that the 

company‘s objectives are managed and the published financial statements are 

reliable. Also, assurance should be provided for the compliance with the 

provisions of the legislation in force. 

 

The analysis should be viewed taking into account its limitations and raising 

topics for future research. First of all, the limited research sample delineates 

several avenues for expanding the empirical evidence. Secondly, it is 

recommended to apply the COSO 2013 Framework to more industries and 

sectors as to gain in depth knowledge of the components of internal audit in 

many areas and make the appropriate comparisons. Last but not least, it would 

be useful to use more rigorous methodological techniques. Namely, partial least 

square estimation method is found appropriate as it is able to handle errors of 

measurement in exogenous variables and accommodate both explanatory and 

confirmatory analysis. 
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Roots -  To πξόγξακκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ γηα ηε 

ζηήξημε ησλ ΜκΔ 

 

 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ,ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιελν-Ακεξηθαληθφ 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο 

πκβνπιίσλ Αληαγσληζηηθφηεηαο (GFCC), ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD), ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλθαη ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,ζηνρεχνληαο ζηε ζηήξημε ηεο 

κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα,αλαθνίλσζε ην Γεθέκβξην ηνπ 

2018, ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Roots. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) ζηελ 

Διιεληθή θεθαιαηαγνξά, σο κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ.  

Σε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνπλ θνξπθαίεο επηρεηξεκαηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, νη νπνίεο θαζνδεγνχληηο ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα 

ΜκΔ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη επηθνηλσλία ηεο επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη εηαηξείεο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

Roots, αθνχ πεξάζνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο δηθηχσζεο. Οη Mentors θαη  νη 

InvestmentAdvisors, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία, ην θχξνο θαη ηνπο πφξνπο ηνπο 

θαηκεηαιακπαδεχνληαο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ζα βνεζήζνπλ ηηο 

εηαηξείεο λα αλαπηχμνπλ ηα παξαδνηέα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

https://www.roots-program.com/el/home


(BusinessPlan,FinancialStructure) θαηλα εμνηθεησζνχλ κε δηαθνξεηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία ηεο Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπλ ζην ζεκείν ηεο επελδπηηθήο εηνηκφηεηαο (InvestmentProposal). 

Σν ξφιν ηνπ Mentor θαη ηνπ InvestmentAdvisor αλαιακβάλνπλ έκπεηξα 

ζηειέρε απφ ηνπο AdvisoryPartners θαη απφ θνξπθαίεο Διιεληθέο θαη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ ζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα σο CorporateChampions. 

ηελ παξνχζα θάζε, 

νηRootsCorporateChampionsπνπζηεξίδνπληνπξφγξακκαείλαηνηεηαηξείεοEΘΝΗΚ

ΖΣΡΑΠΔΕΑ, ΔΛΒΑΛΥΑΛΚΟΡ, ΔΛΛΖΝΗΚΟΥΡΤΟ, ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ, 

ΣΔΜΔ,  ΣΗΣΑΝθαηΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡΑΗΧ, 

θαηνηRootsAdvisoryPartnersείλαηνηεηαηξείεοGRANTTHORNTONθαηDELOITT

E. Σηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνπλ έκπεηξνη 

ζπλεξγάηεο φπσο, ε Διιεληθή Έλσζε CFA, ην GlobalCompetitivenessAcademy 

(GCA) θαη ην ArizonaStateUniversity. 

ε απηφ ην πεξηβάιινλ θαη ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΥΑ κε ηελ EBRD, γηα ηελ έλαξμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο SME Pre-Listing Support Programme, κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

εηζαγσγή ζην ΥΑ, είηε κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, κέζσ 

δεκφζηαο πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

κέζσ ηνπ Σακείνπ Σερληθήο πλεξγαζίαο ηεο ΔBRD, νη ΜκΔπνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην SME Pre-Listing Support Programme, ζα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά (ελδεηθηηθά πξνζαξκνγή ζε δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, πηνζέηεζε/ 

βειηίσζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε).  



Μέζσ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ ελίζρπζεο 

ηεο Διιεληθήο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

ΜκΔ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο θαη κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα ζπλέξγεηεο. Σν ελ 

ιφγσ πεξηβάιινλ, αμίδεη λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν, ηφζν απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο ΜκΔ, φζν θαη απφ ην επξχηεξν νηθνζχζηεκα πνπ ζα θιεζεί λα 

ηηο ππνζηεξίμεη.  

Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Διιεληθήο 

θεθαιαηαγνξάο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθά δηακνξθνχκελεο επξσπατθήο 

ηάζεο, γηα  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ αληαγσληζηηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, κέζσ 

ησλ θεθαιαηαγνξψλ.  

Οη αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Rootsθαη ζην SME Pre-Listing 

Support Programme ππνβάιινληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(https://www.roots-program.com) 
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ΟΠΑΠ 

ΗΣΟΡΗΑ  

ηα πιαίζηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50 εκθαλίζηεθε κηα αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ 

ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ θαη κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ.Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζπγθξνηήζεθε ην 1957 ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 

(ΓΓΑ). Γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο σξίκαζε ε ηδέα ηεο 

ρξήζεο εζφδσλ απφ ηε δηεμαγσγή παηρληδηψλ πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ 

πνδνζθαίξνπ, φπσο γηλφηαλ ήδε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Με απηφλ ην 

ζθνπφ ηδξχζεθε ν ΟΠΑΠ 1958 σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 

ππαγφκελν ζηε ΓΓΑ. πγρξφλσο κε ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνζεηήζεθε κε 

βαζηιηθφ δηάηαγκα ην πξψην παηρλίδη, ην ΠΡΟ-ΠΟ.Σν ΠΡΟ-ΠΟ μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1959, ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ην μεθίλεκα ηεο Α' 

Δζληθήο Καηεγνξίαο Πνδνζθαίξνπ θαη κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ ζπλεηζέθεξε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο λενζχζηαηεο θαηεγνξίαο.Σν 1999 ν ΟΠΑΠ κεηαηξάπεθε 

ζε Αλψλπκε Δηαηξία κε νλνκαζία ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ε δηάξθεηά ηεο κε ηε κνξθή 

απηή νξίζηεθε ζηα 100 ρξφληα. Σν 2001 έγηλε εηζαγσγή ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΑΠ 

i. ΠΡΟ-ΠΟ (Απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 1959) 

ii. 6 απφ 36 (Ξεθίλεζε ζηηο 28 Μαξηίνπ 1965, θαηαξγήζεθε έλα ρξφλν 

αξγφηεξα) 

iii. ΛΟΣΣΟ (Απφ ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1990) 

iv. ΠΡΟΣΟ (Απφ ηηο 10 Ηνπλίνπ 1992) 

v. ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (Απφ ηηο 3 Μαξηίνπ 1996) 

vi. ΣΕΟΚΔΡ (Απφ ηηο 16 Ννεκβξίνπ 1997) 

vii. ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ (Απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2000) 

viii. SUPER 3 (Απφ ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2002) 

ix. EXTRA 5 (Απφ ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2002) 

x. ΚΗΝΟ (Απφ ηηο 4 Οθησβξίνπ 2004) 

xi. MONITOR GAMES (Απφ ηηο 22 Μαξηίνπ 2011) 

xii. GO LUCKY (Ξεθίλεζε ζηηο 22 Μαξηίνπ 2011, θαηαξγήζεθε ηέζζεξα 

ρξφληα αξγφηεξα) 

xiii. OPAPP (Απφ ηηο 7 Απξηιίνπ 2015) 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί πσο ε εηαηξεία Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. απνηειεί 

ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ΟΠΑΠ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ην ΣΑΗΠΔΓ θαη ε 

Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. ππέγξαςαλ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ Κξαηηθψλ Λαρείσλ γηα ρξνληθή πεξίνδν 12 

εηψλ.Οπφηε έρνπκε ηα εμήο : 



ΠΑΗΓΝΗΑ  

i. ΚΡΑΣ (Απφ ηηο 7 Μαΐνπ 2014) 

ii. ΛΑΥΔΗΑ ΚΛΖΡΧΖ (Απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2014)  

1. ΛΑΨΚΟ ΛΑΥΔΗΟ 

2. ΔΘΝΗΚΟ ΛΑΥΔΗΟ 

3. ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΆΣΗΚΟ ΛΑXEIO 

ΜΔΣΟΥΖ ΟΠΑΠ 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξαηεξείηαη ε πνξεία ηεο κεηνρήο ηνπ 

ΟΠΑΠ γηα ην ηειεπηαίν εμάκελν ζπλαιιαγψλ (Γηάγξακκα 1) ,γηα ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν ( Γηάγξακκα 2 )  θαη ζπλνιηθά απν ηελ εηζαγσή ηνπ ΟΠΑΠ 

ζην ρξεκαηεζηήξην εσο ζήκεξα (Γηάγξακκα 3) αληίζηνηρα.  

 

 

 

Γηάγξακκα 1 

 

 



 

 

 

 

Γηάγξακκα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3 

 

 

 

 



 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 2019 
 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ηνπ ΟΠΑΠ δηεμήρζεη ηελ Σεηάξηε 22 Ματνπ 2019 

θαη ψξα 14:00 ζηα ζηα γξαθεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

Αζήλα, επί ηεο Λεσθφξνπ Αζελψλ, αξηζκφο 112. ε απηήλ παξέζηεζαλ ή 

εθπξνζσπήζεθαλ θαη ςήθηζαλ 576 Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ 242.960.370 κεηνρέο επί ζπλφινπ 319.000.000 κεηνρψλ 

δειαδή  πνζνζηφ 76,60% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο ζπδεηήζεθαλ θαη πάξζεθαλ απνθάζεηο γηα ηα εμήο 

ζέκαηα : 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ απιψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ γηα ηε δέθαηε έλαηε (19ε) εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018) ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ. 

2. Έγθξηζε δηάζεζεο θεξδψλ ηεο δέθαηεο έλαηεο (19εο) εηαηξηθήο ρξήζεο 

(απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018). 

3. Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επαλεπέλδπζεο κεξίζκαηνο πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο (2019 – 2023) (scrip dividend). 

4. Παξνρή εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα 

έθηαθηε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ην 

αλσηέξσ 3ν ζέκα. 

5. Έγθξηζε δηαλνκήο κέξνπο ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018 ηεο Δηαηξείαο ζε Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ζε άιια Αλψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο Δηαηξείαο. 

6. Έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

108 ηνπ Νφκνπ 4548/2018 φπσο ηζρχεη, θαη απαιιαγή ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηε δέθαηε 

έλαηε (19ε) εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2018). 

7. Έγθξηζε ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ ησλ Mειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε δέθαηε έλαηε (19ε) εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018) ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

ηνπ K.N. 2190/1920. 



8. Έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

110 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 4548/2018, φπσο ηζρχεη. 

9. Πξνέγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ ζηα Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα εηθνζηή (20ε) 

εηαηξηθή ρξήζε (απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2019), 

θαζψο θαη παξνρή άδεηαο γηα πξνθαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηα Μέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 

ηελ επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ 

Νφκνπ 4548/2018, φπσο ηζρχεη. 

10. Δθινγή Οξθσηψλ Διεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα εηθνζηή (20ε) εηαηξηθή 

ρξήζε (απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2019) θαη γηα ηελ 

έθδνζε ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο έθζεζεο 

11. Παξνρή άδεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 98 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 4548/2018, 

φπσο ηζρχεη, ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα ζηειέρε θαη 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή ζηε δηνίθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

12. Παξνρή εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε απφ ηελ Δηαηξεία έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

13. Παξνρή έγθξηζεο γηα ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 49 θαη 50 ηνπ Νφκνπ 4548/2018, φπσο ηζρχεη. 

14. Πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ λέν 

εηαηξηθφ λφκν 4548/2018, φπσο ηζρχεη, θαη πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 



 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ελέθξηλε όια ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα θαη έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παξαθάησ: 

Όζνλ αθνξά ηα VLTs  ηνλίζηηθε πσο νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ην 2018 

νινθιεξψζεθαλ  κε επηηπρία θαη ππήξμαλ ελζαξξπληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο  κε 

πεξίπνπ 20.000 VLTs λα βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία. 

Δπηζεκάλζεθαλ  νη  πξνηεξαηφηεηεο  πνπ ζα έρεη ε εηαηξεία ζην επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.πγθεθξηκέλα ν  ΟΠΑΠ  επηζπκεί λα εληζρχζεη ην 

ςπραγσγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ ηνπ θαζψο θαη λα επεθηαζεί  ζηελ 

ειεθηξνληθή αγνξά,λα εληζρχζεη ηηο  επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπ θαη  λα αλαπηχμεη  ηηο  ειεθηξνληθέο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  Tora. 

Σέινο  αξθεηά κεγάιε  έκθαζε δώζεθε  ζην 3
ν
 Θέκα 

[Έγθξηζεπξνγξάκκαηνο επαλεπέλδπζεο κεξίζκαηνο πεληαεηνύο δηάξθεηαο 

(2019– 2023) (scrip dividend).] .Πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνηόκα θίλεζε θαζώο  

είλαη ε πξώηε θνξά πνπ κηα ειιεληθή εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

εηαηξεία εηζάγεη ην scrip dividend ( κηα ζπληζηζκέλε πξαθηηθή ηνπ εμσηεξηθνχ ) 

.χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή ν  κέηνρνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

γηα ην αλ ζα ιάβεη ην κέξηζκά ηνπ ζε κεηνρέο ,κεηξεηά ή θαη ηα δχν. Έηζη 

δίλεηαη ζηνπο  κεηφρνπο  ε δπλαηφηεηα  λα απνθηήζνπλ κεηνρέο αληί γηα 

κέξηζκα κε κηα έθπησζε 3%. 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ  

Αλησλέινο Γεξάζηκνο  :  θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο  Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο  

Γηνηθεηηθήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο . 

Λενληίηζε Αιεμάλδξα  : κέινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΔΓ θαη θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο  ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  

Σηάθαο Μηράιεο :  θνηηεηήο  ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο  ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  

Φξάγθνο  Γηάλλεο  :  θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο  Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο  

Γηνηθεηηθήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο . 
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Μια εργαςία από τισ φοιτιτριεσ του 

Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

του τμιματοσ Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ: 
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ΠΡΟΦΗΛ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Ο Όκηινο ΣΗΣΑΝ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1902. Έρνληαο ηελ επηρεηξεζηαθή 

βάζε ηνπ ζηελ Διιάδα, φπνπ ε κεηνρή ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλε 

ζην Υξεκαηηζηήξην απφ ην 1912. 

Ο Όκηινο αλαπηχζζεη ζήκεξα θαζεηνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, παξαγσγηθή θαη 

εκπνξηθή, ζε 14 ρψξεο ζε πέληε επείξνπο.  

ΣΟΥΟ 

Ο ζηφρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα αλαπηπρζεί σο αλεμάξηεηε, πνιχ-πεξηθεξεηαθή 

θαη θαζεηνπνηεκέλε δχλακε ζηε δηεζλή αγνξά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, 

ζπλδπάδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα κε ην 

ζεβαζκφ γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηα παξαθάησ: 

 

 Γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε 

Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζέζεο κέζσ εμαγνξψλ θαη εγθαηάζηαζεο 

λέσλ κνλάδσλ ζε λέεο ειθπζηηθέο αγνξέο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θιίκαθαο παξαγσγήο θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ιίγεο αγνξέο. 

      

 πλερήο βειηίσζε αληαγσληζηηθόηεηαο 



Δθαξκνγή λέσλ απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Καζεηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

Γηεχξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο 

ηνκείο ζηελ αιπζίδα πξντφλησλ ηζηκέληνπ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ 

θεξδνθνξίαο. 

 

 Έκθαζε ζην αλζξώπηλνδπλακηθό θαη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζύλε  

πλερήο βειηίσζε ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε φινπο ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ζπκ-κεηφρνπο, κε ζηφρν, ηνλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε. 

      

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 



 

Μέιε: 

 Ζξψ Αζαλαζίνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Δπζχκηνο Βηδάιεο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Βαζίιεηνο Εαξθαιήο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Σάθεο-Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Μηραήι Κνιαθίδεο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Γψξνο Κσλζηαληίλνπ, Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο χκβνπινο, Αλεμάξηεην 

Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Πρόεδροσ

Ευςτράτιοσ-Γεϊργιοσ 
Αράπογλου, Μθ Εκτελεςτικό 

Μζλοσ

Αντιπρόεδροσ

Νζλλοσ 
Κανελλόπουλοσ, Εκτελεςτικό 

Μζλοσ

Διευκφνων φμβουλοσ

Δθμιτριοσ 
Ραπαλεξόπουλοσ, Εκτελεςτι

κό Μζλοσ

Μζλθ



 Αιέμαλδξνο Μαθξίδεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Γφκλα Μηξάζγεδε-Μπεξλίηζα, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Ησάλλα Παπαδνπνχινπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Πινχηαξρνο αθειιάξεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 

Οξγαλόγξακκα ΣΗΣΑΝ 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 



Με ηελ απφ 16.12.2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ε Α.Δ. 

ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ έρεη ππαρζεί επηζήκσο ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (the UK CorporateGovernanceCode), 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη, («ν Κψδηθαο»). 

 

Βαζηθέο Αξρέο 

1. Ζγεζία: Κάζε εηαηξία ζα πξέπεη λα δηνηθείηαη απφ έλα απνηειεζκαηηθφ 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν είλαη ζπιινγηθά ππεχζπλν γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο εηαηξίαο.  

2. Απνηειεζκαηηθόηεηα: Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη νη επηηξνπέο ηνπ ζα 

πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία ηθαλνηήησλ, εκπεηξίαο, 

αλεμαξηεζίαο θαη γλψζεο ηεο εηαηξίαο πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ 

ηνπο.  

3. Λνγνδνζία:Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα 

εχινγε, ηζνξξνπεκέλε θαη θαηαλνεηή εθηίκεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο εηαηξίαο. 

4. Ακνηβή:Ζ ακνηβή ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

επηηπρίαο ηεο εηαηξίαο. πλδεφκελα κε απνδφζεηο ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα, λα ζρεηίδνληαη κε θηιφδνμνπο ζηφρνπο 

θαη λα ηεξνχληαη απζηεξά. 

5. ρέζεηο κε ηνπο κεηόρνπο:Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θέξεη ζπιινγηθά ηελ 

επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη ζα πθίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ. 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο αζθείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ , ε 

νπνία είλαη αλεμάξηεηε Τπεξεζία θαη αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε φιν ην εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ σο πξνο 

ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 



-H παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ηήξεζεο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο, ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ησλ λφκσλ ελ γέλεη , νπνπδήπνηε ιεηηνπξγεί θαη έρεη δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία. 

-Ζ αλαθνξά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ κε ηα ζπκθέξνληαη ηεο Δηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

- Ο έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε 

απηή κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 24, φπσο 

ηζρχεη θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο Δηαηξίαο κε εηαηξίεο ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ή κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%. 

 

 

ηε Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ππάγνληαη: 

 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Σνκέα Διιάδαο, πνπ έρεη σο έξγν ηελ 

άζθεζε δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ θαη ειέγρσλ ηήξεζεο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θαη ελ γέλεη 

λνκνζεζία. 

 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Σνκέα Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ έρεη σο έξγν ηελ άζθεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ειέγρσλ θαη ειέγρσλ ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη 

σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ θαη 

 Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Σνκέα ΖΠΑ, πνπ έρεη σο έξγν ηνλ 

έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηηο ΖΠΑ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 



Ηδξπηέο θαη Μνλαδηθνί Τθηζηάκελνη Μέηνρνη 

 Αλδξέαο Καλειιφπνπινο 

 Λεσλίδαο Καλειιφπνπινο 

 Νέιινο-Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο 

 Παχινο Καλειιφπνπινο 

 Σάθεο- Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο 

 Γεκήηξεο Παπαιεμφπνπινο 

 Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ 

 Διέλε Παπαιεμνπνχινπ 

 

Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 

Ζ TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ κε θνηλέο νλνκαζηηθέο  κεηνρέο  ζηηο 22/2/1912 θαη αξγφηεξα, ζηηο 

5/11/1990, εηζήγαγε θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο.  

Αξηζκόο Μεηνρώλ 

 Κνηλέο κεηνρέο:                                 77,063,568 

 Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο:                       7,568,960 

 χλνιν κεηνρψλ:                               84,632,528 

                                                                      ΚΟΗΝΔ                    

ΠΡΟΝΟΜΗΟΤΥΔ            

ύκβνια 

OASIS TITK TITP 

ReutersTicker TTNr.AT TTNa.AT 

BloombergTicker TITK:GA TITP:GA 

 

Σηκή Μεηνρήο 

Ζκ. Σειεπηαίαο πλ/γήο 28/06/2019 28/06/2019 

Σειεπηαία Σηκή 17.16 17.4 

Μεηαβνιή 17.16(0.941%) 17.4(0.578%) 

Τςειφ Ζκέξαο 17.28 17.5 

Υακειφ Ζκέξαο 17.0 17.3 



Όγθνο Ζκέξαο 229843.0 415.0 

 

Βαζηθνί Γείθηεο 

P/E 10.547  

P/BV 0.859  

P/Sales 1.125  

Κεθαιαηνπνίεζε 1,454,110,730.88  

Μεξηζκαηηθή Απφδνζε (%) 0.064  

Μέξηζκα αλά κεηνρή ζε € 1.1  

 

πκκεηνρή ζε Γείθηεο 

FTSE/Athex International απφ 02/01/2006  

Greece - Turkey 30 Price index (TRY) απφ 28/09/2009  

Athex Composite Index Total Return Index απφ 31/12/2002  

FTSE/Athex 20 απφ 23/09/1997  

FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus απφ 03/12/2012  

FTSE/Athex Construction - Materials απφ 02/01/2006  

MSCI GreeceIndex απφ 27/11/2013  

FTSE/Athex 140 απφ 31/12/2002  

FTSE4Good EmergingIndex απφ 01/12/2016  

 

Δμέιημε ηεο Απόδνζεο ηεο Αμίαο ηεο Μεηνρήο ΣΗΣΑΝ (Κ) ζε ζρέζε κε 

άιιεο Απνδόζεηο 

 

ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΧΡΔΤΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

 

5εηία 2013 - 2018 

TITAN (K) 2% 10% 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ Υ.Α. -12% -47% 

10εηία 2008 - 2018 

TITAN (Κ) 5% 64% 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ Υ.Α. -10% -66% 

15εηία 2003 - 2018 

TITAN (K) 2% 40% 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ Υ.Α. -8% -73% 

20εηία 1998 - 2018 

TITAN (Κ) 2% 41% 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ Υ.Α. -7% -78% 



 

 

Μεηνρηθή ύλζεζε 

 

 

 

 

Μεξίζκαηα 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ αλά κεηνρή, απφ ην 

2007 έσο ην 2017 

 

ΥΡΖΖ Μέξηζκα € 

(Πξνζαξκνζκέλν

) 

Ζκ. Απνθνπήο Ζκ. Πιεξσκήο 



 

2017 0.55 25/06/2018 02/07/2018 

2016 1.1 13/06/2017 20/06/2017 

2015 0.3 27/06/2016 04/07/2016 

2014 0.3 24/06/2015 15/07/2014 

2013 0.1 27/06/2014 03/07/2014 

2012 0.0 - - 

2011 0.0 - - 

2010 0.18 24/06/2011 04/07/2011 

2009 0.18 25/06/2010 05/07/2010 

2008 0.42 26/06/2009 07/07/2009 

2007 0.75 22/05/2008 30/05/2008 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑ 

Σζηκέλην 

Σν ηζηκέλην είλαη έλα ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ 

έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. Παξάγεηαη απφ ηελ άιεζε θιίλθεξ, γχςνπ θαη άιισλ 

πιηθψλ κε αληίζηνηρεο πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο, ζε ςηιή ζθφλε. 

 

 

Έηνηκν θπξόδεκα 

Σν έηνηκν ζθπξφδεκα παξάγεηαη απφ ηελ αλάκεημε ηζηκέληνπ, αδξαλψλ πιηθψλ 

θαη λεξνχ πνπ δίλνπλ έλα αλζεθηηθφ πξντφλ, ην νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη ζε 



δηάθνξεο κνξθέο. πλήζσο αλακεηγλχεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη θαηφπηλ κεηαθέξεηαη ζηα εξγνηάμηα. 

 

 

Αδξαλή Τιηθά 

Αδξαλή πιηθά είλαη ε άκκνο, ην ραιίθη, ηα πξντφληα ζξαχζεο πεηξσκάησλ θαη 

ην αλαθπθισκέλν ζθπξφδεκα απφ θαηεδαθίζεηο νηθνδνκψλ. Δμνξχζζνληαη πην 

ζπρλά απφ νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ζηνλ θφζκν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξψηε χιε γηα ην ηζηκέλην, θαζψο θαη σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ άζθαιην ή ζην έηνηκν ζθπξφδεκα. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ νδνπνηία θαη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. 

 

 

Ο Όκηινο ΣΗΣΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε, ΖΠΑ, 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη  Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 



επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε έρεη επεθηαζεί ζε Αίγππην, Αιβαλία, Βνπιγαξία, 

Βξαδηιία, Γαιιία, Διιάδα, ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Κφζνβν, Βφξεηα 

Μαθεδνλία, εξβία θαη Σνπξθία. 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ «Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ» 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2019 ζην μελνδνρείν DIVANI CARAVEL. 

Δθεί παξέζηεζαλ λφκηκα κέηνρνη εθπξνζσπψληαο 56.480.539 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 4.540.048 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ. Ζ πξφζθιεζε 

γηα ηελ Σαθηηθή πλέιεπζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ηελ 

Σεηάξηε 15 Μαΐνπ, κέζα ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη ζηελ πεξίπησζε κε 

απαξηίαο, ε Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ 

Παξαζθεπή 14 Ηνπλίνπ. Τπήξμε απαξηία 73,29% ηνπ ζπλφινπ ελψ θιήζεθαλ νη 

κέηνρνη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηα εμήο ζέκαηα: 

ηελ πξφζθιεζε αλαθεξφηαλ επίζεο πνηνη απφ ηνπο κεηφρνπο έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πσο κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ ην δηθαίσκα 

ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηέινο αλαθέξνληαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο 

κεηνςεθίαο. 

Όιεο νη απαξαίηεηεο θαηαζηάζεηο είραλ αλαξηεζεί έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο πξνο ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ. 

ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

ΘΔΜΑ 1
ν 

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 

2018 θαη ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο 2018 θαη ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Αλεμάξηεηνπ 



Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή κε 56.253.193 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,56% 

ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ. 

Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 227.346 ςήθνπο. 

 

 

ΘΔΜΑ 2
ν 

Γηάζεζε θεξδώλ εηαηξηθήο ρξήζεο 2018. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηε δηάζεζε θεξδψλ ρξήζεο 2018 κε 56.480.539 

ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 100 % ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ςήθσλ, σο αθνινχζσο: 

Γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνζφ: € 1.628.964,58 

Γηα κέξηζκα ρξήζεσο: (84.632.528 κεηνρέο πξνο € 0,15 αλά κεηνρή ) πνζφ € 

12.694.879,20 

Κέξδε εηο λένλ πνζφ: € 19.022.615,09 

χλνιν πνζφ: € 33.346.458,87 

Δγθξίζεθε επίζεο, ε δηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ πνζνχ €2.750.000, πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΗFRS) είρε ιεθζεί ππφςηλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2018, γηα θαηαβνιή ζε ζηειέρε 

–κηζζσηνχο ηεο Δηαηξίαο θαη εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

πνπ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σηηάλα θαηά ηε 

ρξήζε 2018. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε φξηζε σο εµεξνµελία απνθνπήο κεξίζκαηνο ηελ Σξίηε 11 

Ηνπλίνπ 2019, 

σο εµεξνµελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο (Record Date) ηελ 

Σεηάξηε 12 Ηνπλίνπ 2019 θαη σο εκεξνµελία έλαξμεο θαηαβνιήο κεξίζκαηνο 

ηελ Σεηάξηε 19 Ηνπλίνπ 2019. 

Σέινο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα 

ξπζκίζεη φια ηα 



δηαδηθαζηηθά ζέκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επηινγήο ηεο πιεξψηξηαο ηξάπεδαο. Γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζα αθνινπζήζεη 

αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξίαο. 

ΘΔΜΑ 3
ν 

Έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

108 ηνπ Νόκνπ 4548/2018, όπσο ηζρύεη, θαη απαιιαγή ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 2018. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ελέθξηλε ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο 

Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4548/2018, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ 

απαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2018 απφ θάζε επζχλε 

απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2018 κε ςήθνπο 56.062.170 ήηνη κε 

πιεηνςεθία 99,26% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 173.442 ςήθνπο. 

Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 244.927 ςήθνπο. 

 

ΘΔΜΑ 4
ν
 

Έγθξηζε θαηαβιεζεηζώλ απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε ρξήζε 2018 γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηηο Δπηηξνπέο ηνπ θαη πξνέγθξηζε θαηαβνιήο 

απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γηα ηε ρξήζε 2019. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ελέθξηλε ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο 

Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4548/2018, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ 

απαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2018 απφ θάζε επζχλε 

απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2018 κε ςήθνπο 56.062.170 ήηνη κε 

πιεηνςεθία 99,26% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 173.442 ςήθνπο. Απείραλ ηεο 

ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 244.927 ςήθνπο. 

ΘΔΜΑ 5
ν 



Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ιόγσ ιήμεο ηεο 

ζεηείαο ηνπ παξόληνο θαη νξηζκόο ησλ αλεμαξηήησλ κειώλ ηνπ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε σο κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξίαο, κε ζεηεία κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα δηεμαρζεί ην 

2020, κε 47.459.422 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 84,03% ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ,ηνπο: 

1.Ζξψ Αζαλαζίνπ 

2.Δπζηξάηην – Γεψξγην Αξάπνγινπ 

3.Δπζχκην Βηδάιε 

4.Βαζίιεην Εαξθαιή 

5.Νέιιν Καλειιφπνπιν 

6.Σάθε – Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν 

7.Μηραήι Κνιαθίδε 

8.Γψξν Κσλζηαληίλνπ 

9.Αιέμαλδξν Μαθξίδε 

10.Γφκλα Μηξάζγεδε – Μπεξλίηζα 

11.Ησάλλα Παπαδνπνχινπ 

12.Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ – Μπελνπνχινπ 

13.Γεκήηξην Παπαιεμφπνπιν 

14.Πινχηαξρν αθειιάξε θαη 

15.Πέηξν ακπαηαθάθε 

Δπηπξνζζέησο, ε Γεληθή πλέιεπζε θαζφξηζε σο αλεμάξηεηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ηνπο: 

1.Ζξψ Αζαλαζίνπ 

2.Γψξν Κσλζηαληίλνπ 

3.Αιέμαλδξν Μαθξίδε 

4.Γφκλα Μηξάζγεδε – Μπεξλίηζα 

5.Ησάλλα Παπαδνπνχινπ 

6.Πινχηαξρν αθειιάξε θαη 



7.Πέηξν ακπαηαθάθε 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 6.641.872 ςήθνπο. 

Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 2.379.245 ςήθνπο. 

ΘΔΜΑ 6
ν 

Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Νόκνπ 

4449/2017. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε, σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηα αλεμάξηεηα 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ.θ. Γψξν Κσλζηαληίλνπ, 

Πινχηαξρν αθειιάξε θαη Ησάλλα Παπαδνπνχινπ, θαη φξηζε σο 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θ.θ. Αιέμαλδξν Μαθξίδε θαη Πέηξν ακπαηαθάθε, 

κε 56.462.236 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,97% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 18.303 ςήθνπο. 

ΘΔΜΑ 7
Ο 

Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2019 θαη γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ επαλεθινγή γηα πέκπην ζπλερφκελν έηνο, ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο «ΠξατογνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή 

Δηαηξεία» (Α.Μ. ΟΔΛ 113), γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Δηαηξίαο θαη Δλνπνηεκέλσλ) θαηά ηε ρξήζε 2019 κε 56.448.666 

ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,94% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

Γεληθήπλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 14.292 ςήθνπο. 

Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 17.581 ςήθνπο. 

 

 

ΘΔΜΑ 8
Ο 



Έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 110 

παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 4548/2018, όπσο ηζρύεη. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε κε 55.494.225 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 

98,25% ησλεθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ ηελ Πνιηηηθή 

Απνδνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 

4548/2018, φπσο ηζρχεη. Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 930.932 

ςήθνπο. Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 55.382 ςήθνπο. 

 

ΘΔΜΑ 9
Ο 

Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νόκνπ 4548/2018, όπσο ηζρύεη. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ ελαξκφληζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018, φπσο ηζρχεη κε 56.138.551 

ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,39% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 217.249 ςήθνπο. 

Απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 124.739 ςήθνπο. 

 

ΘΔΜΑ 10
ν 

Παξνρή αδείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 98 παξ. 1 ηνπ Ν. 4548/2018, όπσο 

ηζρύεη, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηεο Δηαηξίαο λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε ησλ 

ζπγαηξηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο επηδηώθνπλ 

όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ παξνρή αδείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 98 

παξ.1 ηνπ θ.λ. 4548/2018, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή ζηε 

δηεχζπλζε εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο ή παξεκθεξείο 

ζθνπνχο κε 56.462.958 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,97% ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ. 

Φήθηζαλ θαηά κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 17.581 ςήθνπο. 
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 EurobankPrivate Bank Luxembourg SA 

Ζ EurobankPrivate Bank Luxembourg SA είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias ΑΔ. 

ΠξνζθέξεηπξντφληαθαηεμεηδηθεπκέλεοππεξεζίεοPrivateBanking, 

WealthManagementθαηInvestmentFundServices. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη 

επηιεγκέλεο ππεξεζίεο Σξαπεδηθήο Δπηρεηξήζεσλ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ην Λνλδίλν, πνπ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα κε 

παγθφζκηα εκβέιεηα. 

Σξαπεδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Ζ EurobankPrivate Bank Luxembourg SA είλαη κηα απηφλνκε θαη ιεηηνπξγηθά 

αλεμάξηεηε ηξάπεδα. Γηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ξεπζηφηεηα. 

Τπφθεηηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

Σν 2016 πέηπρε ζεκαληηθέο επηδφζεηο: 

 42,75% δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (θαηά Basel III). 

 0,96 δηζ. επξψ ζε απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο. 

 39,4% δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (εμαηξνπκέλσλ δαλείσλ 

εμαζθαιηζκέλσλ κε θαηαζέζεηο).      

Ηζηνξηθό 

Σν 1986 ε Banque de Dépôts, κε έδξα ηε Γελεχε, ίδξπζε ηε ζπγαηξηθή ηεο ζην 

Λνπμεκβνχξγν. 

Σν 1994 ε Σξάπεδα EFG Eurobank SA απέθηεζε ην 75% ηεο Banque de 

Dépôts. ηαδηαθά αχμεζε ην κεξίδηφ ηεο ζε απηή, κέρξη πνπ απέθηεζε ην 100% 

ην 2005. 

Σν 2008 κεηνλνκάζηεθεζε Eurobank EFG Private Bank Luxembourg SA. 

Ζεπσλπκίαάιιαμεζε Eurobank Private Bank Luxembourg SA ην 2012. 



ΣνλΗνχληνηνπ 2015 εEurobankPrivate Bank Luxembourg SA 

πξνρψξεζεζεζηξαηεγηθήεπέθηαζεζηνΖλσκέλνΒαζίιεην. Απέθηεζε ην 

θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο EurobankErgasias ΑΔ ζην Λνλδίλν. 

 

 Eurobank Bulgaria AD (Postbank) 

Ζ Postbank (EurobankBulgaria AD) είλαη 99,99% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias ΑΔ. Πξνζθέξεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο, 

επηρεηξήζεηο θαη επελδπηέο ζηε Βνπιγαξία.  

Σξαπεδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Ζ Postbank είλαη ε 4ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηε Βνπιγαξία ζε δάλεηα θαη 

θαηαζέζεηο. Σν 2015 πέηπρε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο: 

 MostActiveIssuing Bank in Bulgaria απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD). 

 1ε ζέζε ζε ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο απφ ηα πεξηνδηθά GlobalCustodian 

θαη GlobalInvestor. 

 1ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία θαηλνηνκίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ Confederation 

of Employers and Industrialists ηεο Βνπιγαξίαο. 

Ηζηνξηθό 

Ζ BulgarianPostbank ηδξχζεθε ην 1991. Ήηαλ απφ ηηο ιίγεο ηξάπεδεο ηεο 

Βνπιγαξίαο πνπ επηβίσζε κεηά ηελ ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 1996-1997. 

Σν 2002 ε Σξάπεδα EurobankErgasias ΑΔ απέθηεζε ην 43% ηεο 

BulgarianPostbank. ηαδηαθά έθηαζε λα θαηέρεη ην 99,99%. 

Ζ Postbank ηδξχζεθε ην 2007 απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο BulgarianPostbank κε 

ηελ DZI Bank. 



Σν 2016 ε EurobankBulgaria AD (Postbank) απέθηεζε ηηο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Alpha Bank ζηε Βνπιγαξία. 

 

 Eurobank AD Beograd 

Ζ Eurobank AD Beograd είλαη 99,98% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias ΑΔ. Πξνζθέξεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. Έρεη επελδχζεη πάλσ απφ 4 εθαη. επξψ κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηε εξβία.  

Σξαπεδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Ζ Eurobank AD Beograd θαηέρεη εγεηηθή ζέζε αλάκεζα ζε μέλνπο επελδπηέο 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηε εξβία. Γηαζέηεη: 

 1.200 άηνκα πξνζσπηθφ 

 80 ππνθαηαζηήκαηα 

 4 επηρεηξεκαηηθά θέληξα 

 500.000 πειάηεο 

Αλαγλσξίζηεθε σο Καιχηεξε Σξάπεδα ζηνλ Σνκέα Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ απφ 

ην πεξηνδηθφ Global Finance. 

Ηζηνξηθό 

Ζ Eurobank EFG Serbia ηδξχζεθε ην 2003. πγρσλεχηεθε κε ηε 

NacionalnaŠtedionicaBanka AD ην 2006. Σελ ίδηα ρξνληά ε επσλπκία ηεο 

άιιαμε ζε Eurobank AD Beograd. 

 

 

 



 

 Eurobank Cyprus Ltd 

Ζ Eurobank Cyprus Ltd είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο EurobankErgasias 

ΑΔ. Πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Γηαζέηεη 

ηδηαίηεξα ηζρπξνχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επξσζηία θαη ζεκαληηθή πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα.  

Σξαπεδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Ζ Eurobank Cyprus Ltd ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζε 

ζρέζε κε ην ππφινηπν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ. Γηαζέηεη έλα δίθηπν 8 

ηξαπεδηθψλ θέληξσλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζην Wholesale Banking, εηδηθά ζε ηνκείο φπσο νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο ηδησηψλ, ε ηξαπεδηθή δηεζλψλ 

εηαηξεηψλ θαη νη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 

Σν 2016 δηαθξίζεθε σο: 

 Καιχηεξν Banking Group ζηελ Κχπξν απφ ην πεξηνδηθφ World Finance. 

 Καιχηεξε Private Bank ζηελ Κχπξν απφ ην πεξηνδηθφ International 

Finance. 

 Καιχηεξε δηεζλήο Private Bank ζηελ Κχπξν απφ ην πεξηνδηθφ Capital 

Finance International. 

Ηζηνξηθό 

Ζ Eurobank Cyprus Ltd είλαη θππξηαθή εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 2007. 

Λεηηνπξγεί απηφλνκα θαη δηέπεηαη απφ ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Σν 2017 ε Eurobank Cyprus Ltd ζπκπιεξψλεη 10 ρξφληα επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο 

θαη δπλακηθήο αλάπηπμεο. 



 

 

 

 

 Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA 

Ζ Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA είλαη 100% 

ζπγαηξηθήηεοΣξάπεδαο Eurobank ErgasiasΑΔ. πζηάζεθε κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Δδξεχεη ζην 

Λνπμεκβνχξγν.  

Ακνηβαία θεθάιαηα 

Ζ Eurobank Fund ManagementCompany (Luxembourg) SA έρεη ηελ επζχλε γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ LF θαη LF Fund of Funds. 

Ηζηνξηθό 

HEurobankFundManagementCompany (Luxembourg) SAηδξχζεθεην 2006 

ζηνΛνπμεκβνχξγν. 

 

 Eurobank Asset Management ΑΔΓΑΚ 

Ζ EurobankAssetManagement ΑΔΓΑΚ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias AE. Απνηειεί ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηεο Eurobank: Μέζσ 

ηεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ) 

θαη ζεζκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζπκπιεξψλεη ηηο ππεξεζίεο WealthManagement 

πνπ πξνζθέξεη ε Σξάπεδα. Δπηπιένλ, παξέρεη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ζε 

ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο.  



Γηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζίαο 

Με 38,32% κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ γηα ην 2016, ε 

EurobankAssetManagementείλαη 1ε ζηε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ζεζκηθώλ ραξηνθπιαθίσλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο 

Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ, 31.12.2016. Γηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 4,3 δηζ. επξψ: 

 61 ακνηβαία θεθάιαηα αμίαο 2,5 δηζ. επξψ: 25 ακνηβαία θεθάιαηα κε 

έδξα ηελ Διιάδα θαη 36 ακνηβαία θεθάιαηα κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν. 

 970 εθαη. επξψ ζε ραξηνθπιάθηα ζεζκηθψλ θαη ηδησηψλ πειαηψλ. 

 841 εθαη. επξψ ζε ακνηβαία θεθάιαηα ζπλεξγαδφκελσλ επελδπηηθψλ 

νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ηζηνξηθό 

Ζ EurobankAssetManagement ΑΔΓΑΚ δεκηνπξγήζεθε ην 2011 απφ ηε 

ζπλέλσζε ηεο Eurobank EFG AssetManagement ΑΔΠΔΤ κε ηελ Eurobank 

EFG ΑΔΓΑΚ: 

 Ζ Eurobank EFG AssetManagement ΑΔΠΔΤ μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ην 2000 γηα ηε δηαρείξηζε ζεζκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 Ζ Eurobank EFG ΑΔΓΑΚ ηδξχζεθε ην 1999 κε αληηθείκελν ηε 

δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ 

Ζ EurobankEquities ΑΔΠΔΤ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias AE. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ θφζκνπ, φπσο ην NYSE, Nasdaq, CME, 

CBOT, DeutscheBörse, Euronext, LSE θ.α. Παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο.  

Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο 

Δπί 9 ζπλερή ρξφληα ε EurobankEquities ΑΔΠΔΤ είλαη 1ε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζε όξνπο αμίαο ζπλαιιαγώλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ γηα ην 2017. Απνηειεί ηελ πξψηε 

επηινγή ησλ κεγαιχηεξσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη 10.000 ηδησηψλ επελδπηψλ. 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη πεξηιακβάλνπλ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο, 

παξάγσγα, νκφινγα θαη ακνηβαία θεθάιαηα εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε 



ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζα απφ ην επξχ 

δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, θαζψο θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο eurobanktrader ηεο EurobankEquities ΑΔΠΔΤ. 

Γείηε αλαιπηηθά ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ηεο EurobankEquities ΑΔΠΔΤ. 

Ζ EurobankEquities ΑΔΠΔΤ έρεη δηαθξηζεί επαλεηιεκκέλα ζηε δηεζλή έξεπλα 

ηεο Extel. Ζ έξεπλα ηεο Extel δηεμάγεηαη κεηαμχ 20.000 επαγγεικαηηψλ ηνπ 

δηεζλνχο επελδπηηθνχ θιάδνπ. Αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αλαιπηψλ θαη εηαηξεηψλ. Σν 2018 ε 

EurobankEquities ΑΔΠΔΤ εμειέγε, κεηαμχ άιισλ, 1ε Υξεκαηηζηεξηαθή 

Δηαηξεία ζηελ Διιάδα κε ην θαιχηεξν ηκήκα Αλάιπζεο θαη ηνλ θαιχηεξν 

αλαιπηή. 

Ζ EurobankEquities ΑΔΠΔΤ απέζπαζε ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο απφ ηελ 

έξεπλα Extel: 

 Νν. 1 ρξεκαηηζηεξηαθή ζηελ Διιάδα γηα 4ε θνξά. 

 Νν. 1 ηκήκα αλάιπζεο ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά γηα 5ε 

θνξά. 

 Νν. 1 αλαιπηήο ζε αηνκηθφ επίπεδν ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα 5ε θνξά. 

Ηζηνξηθό 

Ζ EFG Eurobank Υξεκαηηζηεξηαθή ηδξχζεθε ην 1999 γηα ηε δηεμαγσγή 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη παξαγψγσλ. 

Σα επφκελα 10 ρξφληα ζπγρσλεχηεθε ζηαδηαθά κε ηηο εηαηξείεο: 

 Υξεκαηηζηεξηαθή Δξγαζίαο θαη Telesis Υξεκαηηζηεξηαθή (2001) 

 Αηηηθήο Κεξδψνο Δξκήο (2005) 

 Eurobank EFG Telesis Finance ΑΔΠΔΤ (2010) 

Σν 2010 κεηνλνκάζηεθε ζε Eurobank EFG Equities ΑΔΠΔΤ θαη ην 2012 ζε 

EurobankEquities ΑΔΠΔΤ. 

 

 Eurobank Financial Planning Services AE 

Ζ Eurobank FPS Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ απφ Γάλεηα θαη 

Πηζηψζεηο (EurobankFinancialPlanning Services) είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο 

Σξάπεδαο EurobankErgasias ΑΔ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε λέα αγνξά εηαηξεηψλ 

https://www.eurobankequities.gr/eurobanktrader/home.aspx
https://www.eurobankequities.gr/


δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  

Γηαρείξηζε ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ γηα ινγαξηαζκό πηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

Ζ EurobankFinancialPlanning Services είλαη θνξπθαία εηαηξεία δηαρείξηζεο 

απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δίλαη ε πξψηε 

εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ ζε 

ηξαπεδηθνχο θαη κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο πνπ απέθηεζαλ ραξηνθπιάθηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015. 

Απνζηνιή ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε παξνρή ησλ πιένλ 

απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ 

Eurobank FPS αμηνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο ππνδνκέο, ηα ζπζηήκαηα θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κε ππεπζπλφηεηα πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

(ΜΔΓ/NPL). ηνρεχεη ζηελ εμπγίαλζε ραξηνθπιαθίσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηλνηφκεο κεζφδνπο, εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, εμεηδηθεπκέλνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο θαη λέεο βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νθεηιψλ. Πξνηεξαηφηεηα ηεο Eurobank FPS είλαη λα αλαδεηά 

ζπλαηλεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο κε ζπλεξγάζηκνπο δαλεηνιήπηεο. 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη λα δηαηεξεί ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ν ΌκηινοEurobank ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

Γείηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Eurobank FPS. 

Ηζηνξηθό 

Σν 2006 ηδξχζεθε ε εηαηξεία FinancialPlanning Services (FPS), 100% 

ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Eurobank, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

απαηηήζεσλ. Mεηαηξάπεθε ζε εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ απνθιεηζηηθνχ 

ζθνπνχ ην 2009. Σξία ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε EurobankRemedial 

Services (ERS).To 2012 θιήζεθε λα αλαιάβεη άιιε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, 100% 

ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Eurobank, ηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Άιιαμε ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζε 

ΔurobankFinancialPlanning Services (Eurobank FPS) θαη ηξνπνπνηήζεθε ν 

θαηαζηαηηθφο ζθνπφο ηεο.Σν 2014 ε Eurobank FPS έγηλε ε πξψηε εηαηξεία πνπ 

πξφζθεξε εμππεξέηεζε ζε ηξίηνπο γηα ηηηινπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα 

ελππφζεθσλ δαλείσλ, σο ππεξγνιάβνο ηεο Σξάπεδαο Eurobank.Σν 2015 

ζεζπίζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην Αγνξάο θαη Δμππεξέηεζεο Σξαπεδηθψλ 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/dunamiki-parousia-se-6-xores/ellada/pdf/eurobank-fps-pdf.pdf?la=el


Γαλείσλ (ΜΔΓ) ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015 θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ.Σνλ Μάξηην ηνπ 2017 ε Eurobank FPS έιαβε άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε 

απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο κε βάζε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 2017 απνξξφθεζε δηα ζπγρσλεχζεσο ηελ ERS θαη δηεχξπλε 

πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. χλαςε ζχκβαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Eurobank (ηδηψηεο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο).Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 ε Eurobank FPS ζχλαςε ζχκβαζε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πξψηεο αγνξαπσιεζίαο ΜΔΓ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 Eurobank Leasing AE 

Ζ Eurobank Leasing AE (EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ) 

είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο EurobankErgasias ΑΔ. Γξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (leasing) θάζε είδνπο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη 

αθηλήησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Απφ ην 1991 έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά leasing.  

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Σν 2015 ε Eurobank Leasing AE ζεκείσζε 16% αχμεζε ζε λέεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Με 58 εθαη. επξψ ζε λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, θαηέρεη εγεηηθή 

ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά leasing. 

Ηζηνξηθό 

Ζ εηαηξεία Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Δξγαζίαο ΑΔ (Ergoleasing ΑΔ) 

ζπζηάζεθε ην 1998. 

Σν 2002 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο EFG EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζψζεηο ΑΔ µε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεία Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 

Δξγαζίαο ΑΔ. Ζ επσλπκία άιιαμε ζε EFG EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζψζεηο ΑΔ. 

Σν 2011 ε εηαηξεία EFG EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ 

απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία Eurobank EFG Fin and Rent AE. 

Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζψζεηο ΑΔ ην 2012. 

Σν 2014 ε EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ απνξξφθεζε ηελ 

εηαηξεία T Leasing AE Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο. 

Σν 2015 ε EurobankErgasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ απνξξφθεζε ηελ 

εηαηξεία T CREDIT AE Λεηηνπξγηθψλ Μηζζψζεσλ. 



 

 Be Business Exchanges ΑΔ (be24) 

Ζ BeBusiness Exchanges ΑΔ Γηθηχσλ Γηεηαηξηθψλ πλαιιαγψλ θαη Παξνρήο 

Λνγηζηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias AE. Δηδηθεχεηαη ζε ειεθηξνληθέο B2B ππεξεζίεο, φπσο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ, ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Δπηπιένλ, παξέρεη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο ζε 10 εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Eurobank.  

Ζιεθηξνληθό εκπόξην θαη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 

H BeBusiness Exchanges ΑΔ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε εηαηξείεο, 

φπσο: 

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ  

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ  

 Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε  

 Τπεξεζίεο  mybusiness (ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο). 

Σν 2018 ε BeBusiness Exchanges ΑΔ παξνπζίαζε ζηαζεξή πνξεία 

ζηα αξηζκεηηθά κεγέζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο: 

 881 ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί γηα ηνλ Όκηιν Eurobank, εηαηξείεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 104,7 εθαη. επξψ ζε ζπλαιιαγέο ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ εληφο Οκίινπ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 2.5% ζε ζρέζε κε ην 

2017. 

 60,74 ρηι. επξψ θχθινο εξγαζηψλ ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ηηκνινγίσλ, ν νπνίνο παξέκεηλε ζηαζεξφο ζε 

ζρέζε κε ην 2017. 

Δπηπιένλ, ην 2018 ε εηαηξεία αλαλέσζε ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ αλέπηπμε θαη 

εθαξκφδεη απφ ην 2010 θαη 2013 αληίζηνηρα: 

 ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ. 

 EN ISO 14001:2015 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηεηαηξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 



Ηζηνξηθό 

Ζ Business Exchanges ζπζηάζεθε ην 2001 απφ ηηο εηαηξείεο: 

 Σξάπεδα EFG EurobankErgasias 

 ΠΑΝΑΦΟΝ 

 COM QUEST (ΚΟΜ ΚΟΤΔΣ) 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

δηεπηρεηξεζηαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (B2B). 

Σν 2007 άξρηζε λα παξέρεη θαη άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ππεξεζίεο ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη ππεξεζίεο ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν.Απφ ην 2013 πξνζθέξεη επίζεο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο. 

 

 Eurobank Factors ΑΔΠΔΑ 

Ζ EurobankFactors ΑΔΠΔΑ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias AE. Παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο factoring (πξαθηνξεία 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ) θαη forfaiting ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απεπζχλεηαη 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηακεηαθέο ξνέο.  

Πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ 

Με κεξίδην αγνξάο 34% ε EurobankFactors ΑΔΠΔΑ είλαη ζηελ 1ε ζέζε ζηηο 

ππεξεζίεο factoring ηεο ρώξαο. Ο δηεζλήο νξγαληζκφο FactorsChain 

International (FCI) ηελ έρεη θαηαηάμεη: 

 2 θνξέο ζηελ 1ε ζέζε παγθνζκίσο (2011 θαη 2009) γηα ηηο ππεξεζίεο 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ factoring. 

 1 θνξά ζηελ 3ε ζέζε παγθνζκίσο (2017) γηα ηηο ππεξεζίεο εμαγσγηθνχ 

factoring. 

Ζ αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ factors γίλεηαη κε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο FactorsChain International (FCI) ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ. Βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα, φπσο ε πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη νξγαληζκνί factoring θαη ην ζχλνιν ησλ 

εθρσξεκέλσλ εμαγσγηθψλ απαηηήζεψλ ηνπο. 



Ηζηνξηθό 

Ζ EFG Factors ΑΔΠΔΑ ηδξχζεθε ην 1999 σο εηαηξεία πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ. Άιιαμε επσλπκία ζε Eurobank EFG Factors ΑΔ 

ην 2008.Σν 2012 κεηνλνκάζηεθε ζε EurobankFactors ΑΔΠΔΑ. 

 

Πξόζθαηεο εμειίμεηο 

 28 Ηνπλίνπ 2019                   

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 26.11.2018 αλαθνίλσζεο, ε Σξάπεδα EurobankErgasias 

Αλψλπκε Δηαηξεία («Σξάπεδα» ή «Eurobank» ή «Γηαζπψκελε») ελεκεξψλεη ην 

επελδπηηθφ θνηλφ φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην («Γ..») ηεο Σξάπεδαο 

απνθάζηζε ζηηο 28.06.2019 ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηεο Eurobank θαη ηε κεηαβίβαζή ηνπ ζε λέα εηαηξεία-

πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζα ζπζηαζεί («ε Δπσθεινχκελε»).Καηφπηλ ηεο 

απφζρηζεο, ε Γηαζπψκελε ζα παχζεη λα είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζα 

δηαηεξήζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ αθνξνχλ ηελ 

θχξηα ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα.Ζ θαηά ηα σο άλσ απφζρηζε θιάδνπ κε 

ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο ζα γίλεη κε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 2515/1997, θαη ησλ άξζξσλ 57 παξ. 3 θαη 59 επ. ηνπ λ. 4601/2019.Χο 

εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 30ή  Ηνπλίνπ 2019, κεηά ηελ νπνία 

φιεο νη πξάμεηο πνπ ζα δηελεξγνχληαη θαη ζα αθνξνχλ ζηνλ απνζρηδφκελν 

θιάδν ζα ζεσξνχληαη σο δηελεξγεζείζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπσθεινχκελεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ησλ θαηά 

Νφκν απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο Eurobank θαζψο θαη ηεο ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.Σν επελδπηηθφ θνηλφ ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο. 

 

 28 Ηνπλίνπ 2019                   

H Σξάπεδα αλαθνηλψλεη φηη ν θ. Γεκνζζέλεο Αξρνληίδεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο 

GlobalMarkets θαη WealthManagement  θαη κέινο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Σξάπεδαο, απνρσξεί απφ ηελ Σξάπεδα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2019. 

 27 Ηνπλίνπ 2019                   

 

Ζ EUROBANK ΚΑΗ Ζ CELIDORIA S.À R.L., ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΠΟΤ 

ΔΜΜΔΑ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΣΧΝ 

ΟΠΟΗΧΝ ΔΗΝΑΗ Ζ PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY 

LLC Ή ΜΗΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΤΣΖ (Ζ ―CELIDORIA‖),  



ΤΝΖΦΑΝ ΓΔΜΔΤΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 95% 

ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΖ ΔΗΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

(MEZZANINE AND JUNIOR NOTES) ΜΗΑ ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΔΓΑΣΗΚΧΝ 

ΓΑΝΔΗΧΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 2 ΓΗ. ΔΤΡΧ 

(PROJECT PILLAR)   

Ζ EUROBANK ΚΑΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ BRAVO STRATEGIES III LLC, 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ CELIDORIA (Ζ ―BRAVO‖) 

ΤΜΦΧΝΖΑΝ ΔΠΗΖ ΝΑ ΔΗΔΛΘΟΤΝ Δ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΔ 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 20% ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΖ ΔΗΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΜΗΑ 

ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ ΤΝΟΛΗΚΖ  

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 7,4 ΓΗ. ΔΤΡΧ (PROJECT CAIRO) ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ FPS 

(PROJECT EUROPE)   

H Σξάπεδα EurobankErgasias Αλψλπκε Δηαηξεία («Eurobank») ζπλήςε 

ζχκβαζε κε ηελ Celidoria, γηα ηελ πψιεζε ηνπ 95% ησλ νκνινγηψλ ελδηάκεζεο 

(mezzaninenotes) θαη ρακειήο (juniornotes) ζεηξάο θαηάηαμεο κηαο 

ηηηινπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο αμίαο 

πεξίπνπ € 2 δηζεθαηνκκπξίσλ (Project Pillar). Ζ Eurobank ζα δηαηεξήζεη ζηελ 

θπξηφηεηά ηεο ην 100% ησλ νκνινγηψλ πςειήο ζεηξάο θαηάηαμεο (seniornotes), 

θαζψο θαη ην 5% ησλ νκνινγηψλ ελδηάκεζεο θαη ρακειήο ζεηξάο θαηάηαμεο. Ζ 

απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή αμία 

ησλ νκνινγηψλ πςειήο ζεηξάο θαηάηαμεο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ νκνινγηψλ 

ελδηάκεζεο ζεηξάο θαηάηαμεο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 58% ηεο ζπλνιηθήο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηειεί ππφ 

ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (SSM) θαη 

αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ Ηνπιίνπ 2019. 

Ζ Eurobank θαη ε BRAVO ζπκθψλεζαλ επίζεο λα έιζνπλ ζε απνθιεηζηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα έξγα Cairo (Project Cairo) θαη Europe (Project 

Europe). Σν Project  Cairo αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε ηνπ 20% ησλ νκνινγηψλ 

ελδηάκεζεο (mezzaninenotes) θαη ρακειήο (juniornotes) ζεηξάο θαηάηαμεο κηαο 

ηηηινπνίεζεο ελφο κηθηνχ ραξηνθπιαθίνπ απαηηήζεσλ ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο 

αμίαο πεξίπνπ € 7,4 δηζεθαηνκκπξίσλ. Σν Project Europe αλαθέξεηαη ζηελ 

πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο FinancialPlanning 

Services (FPS), ε νπνία είλαη αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία δηαρείξηζεο δαλείσλ θαη 

πηζηψζεσλ, ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο νπνίαο θαηέρεηαη επί ηνπ παξφληνο απφ 

ηε Eurobank. Ζ πεξίνδνο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα αξρίζεη 

ακέζσο θαη ζα ιήμεη ηελ 30ή επηεκβξίνπ 2019, κε ζηφρν ηε ζχλαςε 

ζπκθσληψλ γηα ηα Projects  Cairo θαη Europe εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο.  



Ο θ. Φσθίσλ Καξαβίαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Eurobank, δήισζε: «Ζ 

ζπκθσλία γηα ην Project Pillar απνηειεί, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Eurobank κε 

ηε Grivalia, ην δεχηεξν ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εκπξνζζνβαξνχο ζρεδίνπ καο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ηζνινγηζκνχ καο. Δίκαζηε 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη πνπ ε ζπκθσλία απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ έλαξμε 

απνθιεηζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ ζεκαίλνληα εηαίξν δηεζλνχο 

εκβέιεηαο, κε ζθνπφ λα νινθιεξψζνπκε ηα δχν ελαπνκέλνληα βήκαηα ηνπ 

ζρεδίνπ καο: ηελ πξψηε ηηηινπνίεζε κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ 

πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ απαηηήζεσλ (Project Cairo) θαη ηελ πψιεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο θνξπθαίαο ζην ρψξν ηεο ζπγαηξηθήο καο FPS. Ζ 

ζπλαιιαγή απνηειεί επίζεο νξφζεκν ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαη αλνίγεη έλα λέν 

θεθάιαην ζηελ ελεξγή δηαρείξηζε ειιεληθψλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ. 

Καη νη δχν ζπκθσλίεο ζηέιλνπλ έλα ζαθέο κήλπκα αλαλεσκέλεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ αγνξψλ ζηηο πξννπηηθέο ηεο Eurobank θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». 

 

 26 Ηνπλίνπ 2019                   

 

Ζ Eurobank ζηε λέα επνρή «OpenBanking» γηα ηηο Δπξσπατθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

Ζ Eurobank ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα αλαδηακφξθσζεο ηεο 

Δπξσπατθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο, πηνζεηψληαο ηε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Οδεγία 

Πιεξσκψλ «Payment Services Directive – PSD2», ε νπνία έρεη σο βαζηθφ 

`ζηφρν ηε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξσλ θαη θζελφηεξσλ θαηλνηφκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά. 

ε ζπλεξγαζία κε πηζηνπνηεκέλνπο ηξίηνπο παξφρνπο, ε Eurobank δηεπθνιχλεη 

ηε δεκηνπξγία λέσλ, εμειηγκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

απινπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. 

πγθεθξηκέλα, ήδε απφ ηηο 24/5/2019, πηζηνπνηεκέλνη πάξνρνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή 

αγνξά, φπσο ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εμσηεξηθνχ, θ.α., έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κε ηα ζπζηήκαηα ηεο  Eurobank θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ Σξάπεδα θαηλνηφκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ αιιά θαη πιεξσκψλ. Όιε ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ APIs ηεο Eurobank, ζε 

απφιπηα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ελψ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο ησλ 

δεδνκέλσλ απαηηείηαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε. εκεηψλεηαη φηη νη λέεο 

απηέο δπλαηφηεηεο έρνπλ δηαηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία (sandbox) ήδε 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 



Ζ λέα Κνηλνηηθή Οδεγία ηίζεηαη ζε πιήξε ηζρχ ηνλ επηέκβξην 2019.  

 

 20 Ηνπλίνπ 2019                   

 

H  EurobankEquities ζην πιαίζην ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

εηαηξεηψλ κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο, εηζάγεη κηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία πνπ 

δνθηκάδεηαη ήδε κε επηηπρία δηεζλψο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη εηαηξείεο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νη νπνίεο αλ θαη δηαζέηνπλ πγηή 

θαη πνηνηηθά ζεκειηψδε, ιφγσ κεγέζνπο δελ ηπγράλνπλ θάιπςεο, ζηνηρείν πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

 19 Ηνπλίνπ 2019                   

 

H Eurobank δεκηνπξγεί ην ―EurobankDigitalAcademy for Business‖, έλα 

θέληξν ςεθηαθήο γλψζεο θαη δηθηχσζεο, κία πξσηνβνπιία γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ ςεθηαθφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκφ σο 

πξνηεξαηφηεηα θαη αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Θέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ην «ςεθηαθφ 

νηθνζχζηεκα» ηεο Σξάπεδαο, ν Όκηινο Eurobank απαληά δπλακηθά θαη κε 

ζπλέπεηα ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία 

θαη ην πιενλέθηεκα πνπ έρεη θαηαθηήζεη κέζα απφ θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο 

ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαρξνληθά. 

 

 18 Ηνπλίνπ 2019                   

 

Ζ Eurobank θαηέθηεζε νθηψ (8) ζπλνιηθά βξαβεία γηα ηηο επηδφζεηο ηεο ζην 

ρψξν ηνπ PerformanceMarketing ζηα θεηηλά PEAK Awards. Σα  PEAK Awards 

απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν εγρψξην ζεζκφ ζην ρψξν ηνπ DigitalMarketing 

θαη ε ππνζηήξημή ηνπο γηα πξψηε θνξά θέηνο, απφ ηελ Google ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ζηνλ απαηηεηηθφ ρψξν ηνπ PerformanceMarketing. 

 

 14 Ηνπλίνπ 2019                   

 

Ζ Σξάπεδα EurobankErgasias A.E. («Σξάπεδα») ελεκεξψλεη φηη, ζε 

ζπλέρεηα ζρεηηθήο απφθαζεο πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην, ε 

Σξάπεδα ζα πξνβεί ζηηο 24.06.2019 ζηελ πψιεζε ησλ 888 θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηελ άζξνηζε θιαζκαηηθψλ 

ππνινίπσλ σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζήο ηεο κε ηελ εηαηξεία GRIVALIA 

PROPERTIES Α.Δ.Δ.Α.Π 

https://www.eurobank.gr/el/business/digital-academy-business


 

 14 Ηνπλίνπ 2019                   

 

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 7εο Ννεκβξίνπ 2018 αλαθνίλσζεο, ε Σξάπεδα 

EurobankErgasias Α.Δ. («Eurobank») αλαθνηλψλεη φηη ηελ 13ε Ηνπλίνπ 2019 

ε εμαγνξά ηεο Piraeus Bank Bulgaria AD («PBB»), ζπγαηξηθήο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο Eurobank ζηε Βνπιγαξία, 

EurobankBulgaria AD («Postbank»), ζε ζπλέρεηα ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ 

επνπηηθψλ εγθξίζεσλ, νινθιεξψζεθε (ε «πλαιιαγή»). 

 

 11 Ηνπλίνπ 2019                   

Σέζζεξηο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο απέζπαζε ε EurobankEquities ΑΔΠΔΤ ζηελ 

έξεπλα Extel γηα ην 2019,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ  19.000 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ EurobankEquities απέζπαζε ηνλ ηίηιν ηεο θαιχηεξεο Υξεκαηηζηεξηαθήο 

Δηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε Γηεχζπλζε Αλάιπζεο αλαδείρζεθε σο ε 

θαιχηεξε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αλάιπζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά γηα 6ε θνξά ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα, ελψ ν θ. ηακάηεο 

Γξαδηψηεο, SeniorDirector ζηε EurobankEquities ςεθίζηεθε σο ν θαιχηεξνο 

αλαιπηήο ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα ηελ ειιεληθή αγνξά γηα 7ε θνξά ηα ηειεπηαία 

8 έηε. Παξάιιεια, ζηελ ίδηα έξεπλα ε Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Θεζκηθψλ 

Δπελδπηψλ ηεο εηαηξείαο θαηέιαβε ηελ 3ε ζέζε. 

 06 Ηνπλίνπ 2019                   

 

Σηο Αξρέο Τπεχζπλεο Σξαπεδηθήο πηνζεηεί ε Eurobank ζηεξίδνληαο κηα 

παγθφζκηα πξσηνβνπιία κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη, ν θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ επζπλψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα δηεζλψο, ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 

δηακφξθσζεο ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο. 

 

 28 Μαΐνπ 2019                   

 

Σν βξαβείν ηνπ θαιχηεξνπ θνξέα  ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ, γηα 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2017 – 2018 έιαβε ε Eurobank απφ ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) γηα ην πξφγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζεο 

Φνηηεηψλ ΑΠΘ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θνξέα.  

 

 

 

 17 Μαΐνπ 2019                   

 



Ζ Σξάπεδα EurobankErgasias Αλψλπκε Δηαηξεία (εθεμήο ε «Σξάπεδα» ή 

«Απνξξνθνχζα» ή «Eurobank») αλαθνηλψλεη φηη ζηηο 23.05.2019 ζα αξρίζεη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (εθεμήο «Υ.Α.») ησλ 

1.523.163.087 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο €0,23 ε θαζεκία, πνπ εθδφζεθαλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ γηα ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο 

GrivaliaProperties A.E.E.A.Π. (εθεμήο ε «Grivalia» ή  «Απνξξνθνχκελε») απφ 

ηελ Σξάπεδα (εθεμήο ε «πγρψλεπζε»). 

 

 13 Μαΐνπ 2019                   

 

Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Πξνθόπηνπ Παπιόπνπινπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Παιαηά Βνπιή (Παξαζθεπή, 10 Μαΐνπ 2019) ε 

βξάβεπζε ησλ 58 «Πξψησλ εθ ησλ Πξψησλ» απνθνίησλ Λπθείνπ απφ φιε ηελ 

Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ζ Μεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία» 

πνπ έρεη θαζηεξψζεη απφ ην 2003 ε Eurobank. 

 

 22 Απξηιίνπ 2019                   

 

Σε ζεκαληηθή δηεζλή δηάθξηζε, ηεο θαιύηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα, 

“The Best Bank in Greece”, απέζπαζε ε Eurobank θαη ην 2019, γηα 

ηέηαξηε δηαδνρηθή ρξνληά, ζην πιαίζην ησλ “Best Bank Awards” πνπ 

απνλέκνληαη επί 26 ρξόληα από ην δηεζλνύο θύξνπο πεξηνδηθό Global 

Finance. 
 

 05 Απξηιίνπ 2019                   

 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 

 

 01 Απξηιίνπ 2019                   

 

Σν Γ.. φξηζε ηνλ θ. Γεψξγην Εαληά σο λέν κε εθηειεζηηθφ Πξφεδξν ηνπ Γ.. 

ηεο Σξάπεδαο. 

 

 01 Απξηιίνπ 2019                   

 

Ζ Eurobank, ζην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηφο ηεο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππέγξαςε ζπκθσλία κε ην Δζληθφ 

Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ ΑΔ) γηα ηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επλντθνχο φξνπο  ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξεκαηηθή Υξεκαηνδόηεζε -ΣΔΠΗΥ 

II».  

 



 05 Μαξηίνπ 2019                   
 

Ο επηηπρεκέλνο ζεζκφο ησλ Βξαβείσλ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο 

―GrowthAwards‖ πνπ απνηεινχλ θνηλή πξσηνβνπιία ηεο Eurobankθαη ηεο 

GrantThornton, ζπλερίδεηαη γηα ηξίηε δηαδνρηθή ρξνληά επηβξαβεχνληαο, πγηείο, 

ζχγρξνλεο, ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπίνπ ζηε ρψξα. 

 

 27 Φεβξνπαξίνπ 2019           

 

H Eurobank αληαπνθξηλφκελε ζηηο ζχγρξνλεο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζπκκεηέρεη ζηελ 12ε Παλειιήληα Έθζεζε 

“Agrothessaly” γηα ηε Γεσξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία 

 

 25 Φεβξνπαξίνπ 2019                   

o Έγθξηζε ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο 

EurobankErgasias Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη ηεο εηαηξείαο 

GrivaliaProperties Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε 

Πεξηνπζία. 

Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο EurobankErgasias Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο (―Eurobank‖) θαη ηεο εηαηξείαο GRIVALIA PROPERTIES 

Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία (―Grivalia‖) 

αλαθνηλψλνπλ φηη ζηηο απφ 22.02.2019 ζπλεδξηάζεηο ηνπο ελέθξηλαλ 

ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο Grivallia απφ 

ηε Eurobank, ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

68 παξ. 2, 69-70, 72-77α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, φπσο ηζρχνπλ. 

Ζ ζπγρψλεπζε ζα γίλεη κε ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ππφ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ θαη, 

εηδηθφηεξα, κε εηζθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο 

Grivalia ζηελ Eurobank, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 ηεο Grivalia. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο είλαη 15,80000000414930 λέεο 

θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Eurobank γηα θάζε 1 θνηλή 

νλνκαζηηθή κεηνρή ηεο Grivalia, ελψ νη κέηνρνη ηεο Eurobank ζα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Eurobank πνπ 

θαηέρνπλ ζήκεξα.  

o Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Σξάπεδα EurobankErgasias Αλψλπκε 

Δηαηξεία» (εθεμήο «Eurobank» ή «Σξάπεδα») αλαθνηλψλεη ηελ, θαη‘ 



άξζξν 100 λ. 4548/2018, έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηθείκελεο ζπκθσλίαο ηεο Σξάπεδαο κε εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί κε 

ηελ επσλπκία [«GrivaliaManagementCompany AE»] (εθεμήο 

«πλδεδεκέλν Μέξνο»), ε νπνία ζα απνηειεί ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

Σξάπεδα κέξνο, θαζψο ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο θ. Γεψξγηνο Υξπζηθφο ζα θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία (70%) 

ησλ κεηνρψλ ηνπ πλδεδεκέλνπ Μέξνπο θαη ζα είλαη εθηειεζηηθφ 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδεδεκέλνπ Μέξνπο. 

 

 31 Ηαλνπαξίνπ 2019                   

 

Ζ Eurobank θαη ε Cerved ππέγξαςαλ δεζκεπηηθή πξνζθνξά γηα ηε ζχλαςε 

καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζρεηηθψλ κε αθίλεηα. Ζ cerved ζα απνθηήζεη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο EurobankPropertyServicesA.E. ζηελ Διιάδα θαη ηηο δπν 

ζπγαηξηθέο ηεο ζηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία απφ ηε Eurobank θαη ζα νξηζηεί 

απφ ηεeurobank σο θχξηνο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα αθίλεηα γηα ηα επφκελα 

πέληε ρξνληά. 

 

 24 Ηαλνπαξίνπ 2019                   

«Η Μεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία» 

Σειεηή βξάβεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε 154 αξηζηνχρσλ απνθνίησλ απφ ηα 

Λχθεηα 

 22 Ηαλνπαξίνπ 2019                   

 

Σν Δπξσπατθό Σακείν Δπελδύζεσλ (ΔηαΔ) θαη ε Eurobank ππέγξαςαλ 

επέθηαζε ζπκθσλίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 10 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σξάπεδα πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI). 

 

 17 Ηαλνπαξίνπ 2019                   

ηήξημε απνζηνιήο εμσζηξέθεηαο ζην Ηζξαήι γηα δψδεθα νκάδεο ηνπ egg 

(enter-grνw-go). 

 

 

 

 

 03 Ηαλνπαξίνπ 2019                   

Ζ EurobankAssetManagement ΑΔΓΑΚ είλαη ε πξψηε εηαηξεία δηαρείξηζεο 

θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα πνπ εληάζζεηαη ζηελ παγθφζκηα πξσηνβνπιία «PRI 

Initiative (Principles for Responsible Investment)»  ε νπνία ππνζηεξίδεηαη 



απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ πιέγκαηνο 

ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο ππεχζπλεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηεζλψο. 

Σα κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο  (PRI signatories), ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο εληάζζνπλ ηε δηαζχλδεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε (ESG - Environment, Society, Governance), κε φρεκα, ηελ 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ έμη (6) αξρψλ γηα κηα ππεχζπλε επελδπηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αλαθνηλψζεθαλ ην 2006 ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΟΖΔ. 

Οη έμη αξρέο είλαη: 

1. Δλζσκάησζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ESG ζηελ επελδπηηθή αλάιπζε θαη 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

2. Δλζσκάησζε ηεο θηινζνθίαο ESG ζηελ πξαθηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο. 

3. Αλαδήηεζε αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο θαη ζηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο 

επελδχνπλ ηα κέιε ηνπ PRI Signatory. 

4. Πξνψζεζε απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ησλ αξρψλ ζηελ επελδπηηθή 

θνηλφηεηα. 

5. πλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα λα εληζρπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ αξρψλ. 

6. Σν θάζε κέινο πξέπεη λα ππνβάιεη έθζεζε γηα ηηο δξάζεηο θαη ηελ πξφνδν 

ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ησλ αξρψλ. 

 

 

 02 Ηαλνπαξίνπ 2019                  

  

Ζ Eurobank αλαθνηλψλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

596/2014 γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο (Γεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ), θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο πνπ έιαβε απφ ηε Fairfax, 

φηη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Fairfax «OdysseyReinsuranceCompany», αγφξαζε 

ηηο αθφινπζεο κεηνρέο ηεο Eurobank: 

Δπσλπκία Ζκεξνκελία  Πιήζνο κεηνρώλ 

Eurobank 

Μέζε ηηκή 

θηήζεο  

OdysseyReinsuranceC

ompany 

28.12.2018  1.678.592  0,4909 

 31.12.2018  2.000.000  0,5277 

 

 



Δμσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Ζ eurobank δηαθπιάηηεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζή ηεο. Ζ Πνιηηηθή γηα ηελ Αλεμαξηεζία ησλ Δμσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ νξίδεη ηνπο θαλφλεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε 3 απαξάβαηεο 

αξρέο: 

1. Έλαο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα ειέγρεη ηε δηθή ηνπ δνπιεηά. 

2. Έλαο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα αζθεί δηνηθεηηθφ ξφιν. 

3. Έλαο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ απαγνξεχνληαη απφ 

ηνλ λφκν ή ηελ Πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο Eurobank. 

Ζ Πνιηηηθή εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ Eurobank ζηηο 21 

Ννεκβξίνπ 2007. Κάζε ρξφλν επαλαμηνινγείηαη. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο γηα ηελ ελαιιαγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΣΥ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 

4449/2017 , ην Γ ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 

2017 ελέθξηλε ηελ KPMG  Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία («KPMG») σο ηελ 

ηειηθψο επηηπρνχζα ειεγθηηθή εηαηξεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο 

(κε ελνπνηεκέλσλ θαη ελνπνηεκέλσλ) γηα ηελ πεξίνδν 2018-2022 , ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ην δηνξηζκφ ηεο γηα ηελ πεξίνδν απηή ζα πξνεγνχληαη αλά 

έηνο πξφηαζε ηνπ Γ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 

θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο , θαζψο θαη ε ιήςε άιισλ εθάζηνηε 

απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ηελ 10 Ηνπιίνπ 2018 ελέθξηλε 

ηελ KPMG σο ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο (κε ελνπνηεκέλσλ θαη ελνπνηεκέλσλ) γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 

 

 



 

 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

-Exportgate 

Με ηε βξαβεπκέλε δηαδηθηπαθή πχιε δηεζλνχο εκπνξίνπ Exportgate ε 

Eurobank  βνεζάεη ηηο ειιεληθέο θαη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο λα δηθηπψλνληαη 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα αλαδεηνχλ ζπλέξγεηεο γηα ηα πξντφληα ηνπο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Σνπο δίλεη πξφζβαζε ζε εμειηγκέλα εξγαιεία θαη πεγέο 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα λα αλαπηχζζνπλ δπλακηθά ηελ εκπνξηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δηαδηθηπαθή πχιε δηεζλνχο εκπνξίνπ Exportgate είλαη πξσηνβνπιία ηεο 

Eurobank ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θχξηνπο εμαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

θνξείο ηεο Διιάδαο: 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (ΠΔ) 

 χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδαο (ΔΒΔ) 

 χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξήηεο (ΔΚ) 

 χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) 

Γηα ηελ Κχπξν ε πχιε Exportgate αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Οκνζπνλδία Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ Κχπξνπ (ΟΔΒ) θαη ην Κππξηαθφ 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην (ΚΔΒΔ). 

Σν Exportgate είλαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα tradeportals ζηνλ θφζκν. 

Με ηε ζπλεξγαζία δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζε πάλσ απφ 50 ρψξεο (ΖΠΑ, 

Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Πνισλία, Οιιαλδία, Βέιγην, νπεδία, 

Ννξβεγία θ.ά.) ην Trade Club Alliance αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα 

επεθηείλεηαη δπλακηθά ζε πνιιέο αγνξέο-ζηφρν. 

http://www.pse.gr/
https://www.seve.gr/
https://www.crete-exporters.com/el/
http://www.sev.org.gr/
http://www.oeb.org.cy/
http://news.ccci.org.cy/


Όιεο νη ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

 

-GrowthAwards 

 

Με ηα Βξαβεία Growth Awards ζηεξίδεη  ηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. Αλαδεηθλχεη επίζεο ηηο ζχγρξνλεο ηζηνξίεο ηνπο, πνπ 

δηακνξθψλνπλ έλα λέν ηνπίν επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο 

ζηελ Διιάδα. Απηή ε δξάζε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Eurobank ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ GrantThornton πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

κνληέισλ αμηνιφγεζεο θαη εξγαιείσλ. Σα Βξαβεία Growth Awards είλαη ηα 

πξώηα βξαβεία Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα. Έρνπλ 

ήδε νινθιεξσζεί 3 δηαγσληζκνί Growth Awards: 2016, 2018 θαη 2019. 

- Πξόγξακκα egg – enter•grow•go 

 

Με ην Πξόγξακκα egg – enter•grow•go ζηεξίδεη 

 startups θαη λέεο επηρεηξήζεηο απφ φιν ηνλ θφζκν ζηα 

επηρεηξεκαηηθά βήκαηα ηνπο. ρεδίαζε απηφ ην 

πξφγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο  ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Corallia. Σν πινπνηεί κε ηε ζπλδξνκή 

θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο ειιεληθήο 

θαη δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σν Πξφγξακκα egg – 

enter•grow•go ζπλερίδεη γηα 7ν ρξφλν κε startups πνπ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηελ θαηλνηφκν ηδέα ηνπο δπλαηή 

επηρείξεζε.Σηο θηινμελεί ζην ζχγρξνλν θηίξην ηνπ egg – 

enter•grow•go ζηε Λεσθ. πγγξνχ 190, ζηελ Αζήλα. 

-«Ζ Διιάδα Καηλνηνκεί!» 



Με ηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο «Ζ Διιάδα 

Καηλνηνκεί!» αλαδεηθλχεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηε ρψξα καο ζε παξαγσγηθή, εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία. Βνεζάεη επηζηήκνλεο, εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη επηρεηξήζεηο απφ φιε 

ηελ Διιάδα λα πινπνηήζνπλ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο. Ο δηαγσληζκφο 

δηνξγαλψλεηαη θάζε 2 ρξφληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ ζην πιαίζην ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Eurobank. Πνιχ ζχληνκα ζα πξνθεξπρζεί ν 

4νο παλειιήληνο δηαγσληζκφο «Ζ Διιάδα Καηλνηνκεί!». 

 

- BeyondHackathon 

Ο πεξηθεξεηαθφο δηαγσληζκφο BeyondHackathon αλαδεηθλχεη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγηθέο ηδέεο ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ FinTech 

(FinancialTechnology). Σνλ δηαγσληζκφ δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην Κέληξν 

Καηλνηνκίαο ηεο Eurobank κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα 

εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε εηαηξεηψλ FinTech ζηελ Διιάδα.  

Ο 3νο Γηαγσληζκφο BeyondHackathon 2018 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηηο 24 

Ηνπλίνπ.  

 

 

-Go International 

Με ην Πξόγξακκα Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνζηνιώλ Go International εληζρχεη 

ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνπνηεί ηελ παξνπζία ηεο ζηε 

ΝΑ Δπξψπε, γηα λα ηηο δηεπθνιχλεη λα δηεηζδχνπλ ζε λέεο αγνξέο θαη λα 

πξνζειθχνπλ αγνξαζηέο απφ ην εμσηεξηθφ. Με απνζηνιέο ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ, εληζρχεη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε 3 απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο θαη 

άιινπο θνξείο. Γηα ην 2018, επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε γηα λα θηινμελήζεη ηελ 

8ε Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ 12 έσο 14 Ννεκβξίνπ. 



 

 

       ην Go in Thessaloniki 

2018 ζπκκεηείραλ θνξπθαία μέλα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε απφ 14 ηξαπεδηθνχο 

νκίινπο, κε παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

50 ρψξεο.  

 

 

 

 

 

Παηδεία 

-«Ζ Μεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία» 

Με ην Πξόγξακκα «Ζ Μεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία» θάζε ρξφλν 

επηβξαβεχνληαη νη αξηζηνχρννη απφθνηηνη πνπ πξσηεχνπλ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο. Σνπο πξνζθέξνληαη θίλεηξα, εζηθά θαη πιηθά, γηα πεξηζζφηεξε 

κάζεζε. ηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αλαγλσξίδεηαη ε 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο καο. ηα 16 ρξφληα πνπ κεηξά απηή ε δξάζε Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Eurobank έρνπλ βξαβεπηεί  17.725 αξηζηνχρνη. Φέηνο 

ην Πξφγξακκα «Ζ Μεγάιε ηηγκή γηα ηελ Παηδεία» ζπλερίδεηαη γηα 17ε 

ζρνιηθή ρξνληά. 

 

 

- Πξφγξακκα ππνηξνθηψλ ηνπ Κέληξνπ γηα Υαξηζκαηηθά θαη Σαιαληνύρα 

Παηδηά 

Δληζρχεη ην πξφγξακκα ππνηξνθηψλ ηνπ Κέληξνπ γηα Υαξηζκαηηθά θαη 

Σαιαληνύρα Παηδηά (Center for TalentedYouth Greece – CTY Greece), πνπ 

δίλεη ηελ επθαηξία ζε καζεηέο κε εμαηξεηηθέο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο λα 

ιάβνπλ ππνηξνθία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

δηαθέξνπλ θαη εκπλένπλ. Σν CTY Greece δεκηνπξγήζεθε ην 2013 απφ ην 

Κνιιέγην Αλαηφιηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην JohnsHopkins θαη 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou/deltio-tupou-12-11-18
https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou/deltio-tupou-12-11-18
https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou/deltio-tupou-12-11-18


μερσξίδεη γηα ηηο θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Χο Μεγάινο Γσξεηήο, ζηεξίδεη  ην 

πξφγξακκα ππνηξνθηψλ ηνπ CTY Greece, πνπ πξνζθέξεη ππνηξνθίεο ζε 

καζεηέο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεξηλά πξνγξάκκαηα ηνπ 2019. 

 

Κνηλσληθή αιιειεγγχε 

Τπνζηεξίδεη ην Πξόγξακκα «Ζ Απνζηνιή ζηεξίδεη ηνπο καζεηέο» ηεο 

ΑΠΟΣΟΛΖ ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ. Απφ ην 2014 βνεζά ηηο 

νηθνγέλεηεο καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζίηηζεο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Σνπο πξνζθέξεη «δέκαηα 

αγάπεο» κε ηξφθηκα πνπ θαιχπηνπλ έλα νπζηαζηηθφ κέξνο απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπο. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 πξνζέθεξε 4.600 

«δέκαηα αγάπεο» ηνλ κήλα. 

Μέζα απφ ηα ηξαπεδηθά ηεο θαηαζηήκαηα, ην EuroPhoneBanking, ην e-Banking 

θαη ηα ΑΣΜ, επαηζζεηνπνηεί γηα ην Πξφγξακκα «Ζ Απνζηνιή ζηεξίδεη ηνπο 

καζεηέο». Γηεπθνιχλνπκε λα θάλνπλ φινη ηε δηθή ηνπο δσξεά ζηα ηακεία, ηα 

ΑΣΜ, ηειεθσληθά ή online. 

Αζιεηηζκφο 

ηεξίδεη ηνπο Έιιελεο αζιεηέο ζηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

θνξπθήο. Σνπο πξνζθέξνπκε νπζηαζηηθή ππνζηήξημε κε ζηαζεξέο θαη 

καθξνρξόληεο ρνξεγίεο. ην πξφζσπφ ηνπο αλαγλσξίδεη παξαδείγκαηα πξνο 

κίκεζε θαη θνηλέο αμίεο. Πξνάγεη ηνλ ειιεληθφ αζιεηηζκφ ζην πιαίζην ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο. Γηα  κηα αθφκε ρξνληά είλαη κεγάινο 

ρνξεγόο ζε όιεο ηηο Δζληθέο Οκάδεο Μπάζθεη. Δίλαη δίπια ζηελ Δζληθή 

Οκάδα Μπάζθεη ησλ Αλδξψλ πνπ πέηπρε ηε κεγάιε πξφθξηζε γηα ην 

Παγθφζκην Πξσηάζιεκα 2019 ζηελ Κίλα.  

Πνιηηηζκφο 



Με ηηο ρνξεγίεο ηεο ζηνλ πνιηηηζκφ αλαδεηθλχνληαη ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα 

ηεο Διιάδαο. πλεξγαδεηαη ζηαζεξά κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ θαη ηελ 

Δζληθή Λπξηθή θελή. Γεκηνπξγεί επθαηξίεο κνπζηθήο παηδείαο θαη 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο γηα παηδηά θαη κεγάινπο.  

Απνηακίεπζε 

Γηα πάλσ απφ 100 ρξφληα κεηαδίδεη ηελ αμία ηεο απνηακίεπζεο απφ γεληά ζε 

γεληά ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο. Γηνξηάδεη ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

Απνηακίεπζεο, έλαλ δηαρξνληθφ ζεζκφ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. Σνλ εμειίζζεη κάιηζηα κέζα απφ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη απνηακηεπηηθά πξντφληα γηα 

φινπο. 

 

Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 

 

Γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ε Eurobank δεζκεύεηαη λα 

ειαρηζηνπνηεί ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκά ηεο θαη λα πξνσζεί ηελ 

πξάζηλε νηθνλνκία. 

 Πξνζθέξεη  πξάζηλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ: 

WWF VISA, Πξάζηλν Γάλεην Καηνηθίαο θαη Γάλεην γηα επέλδπζε ζε 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, θαη e-Statements. 

 Γηαρεηξίδεηαη βηψζηκα ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο. Πεξηνξίδεη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο. 

 Πξνκεζεχεηαη πξντφληα πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ κηθξφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Δπηιέγεη πξνκεζεπηέο κε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία. 

 Αλαθπθιψλεη θαη αμηνπνηεί ηα απφβιεηα πνπ παξάγεη. 

 Δπαηζζεηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη φινπο φζνη ζπλδένληαη καδί ηεο: 

κέηνρνη, επελδπηέο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο.  

 Μεηαδίδεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο αεηθνξίαο 

πνπ πξνηείλνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί. Οξγαλψλεη δξάζεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ ππεχζπλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/kartes/pistotikes-kartes/wwf-visa
https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/daneia/prasina/prasino-daneio-katoikias-eksoikonomisi-energeias
https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/upiresies-kai-pliromes-ilektronikis-trapezikis/upiresies-enimerosis/upiresia-e-statements


ISO 14001 – Γηεζλέο Πξφηππν γηα ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο 

Ζ Eurobank είλαη ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα κε πηζηνπνίεζε 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (απφ ην 2004) θαη κία απφ ηηο ιίγεο ζηελ Δπξψπε. 

ISO 50001 – Γηεζλέο Πξφηππν γηα ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

Ζ Eurobank είλαη ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα κε πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (απφ ην 2015). Γηα ην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ εθαξκφδνπκε βξαβεπηήθακε κε ην Υξπζφ Βξαβείν 

ζηα Environmental Awards ην 2015. 

πλεξγαδεηαη κε παγθφζκηνπο, επξσπατθνχο θαη ειιεληθνχο θνξείο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

 Οηθνπκεληθφ χκθσλν ΟΖΔ UN GlobalCompact 

 Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ, Πξσηνβνπιία 

Υξεκαηνδφηεζεο UNEP FI 

 χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο EMAS 

 Energy Efficiency Financial Institution Group EEFIG 

 Δπηηξνπή Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ 

 Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε CSR Hellas 

 Διιεληθή Πξσηνβνπιία Sustainable Greece 2020 

 GlobalSustain 

 

Ζ FTSE Russell (εκπνξηθή επσλπκία ηεο FTSE International Limited θαη ηεο 

FrankRussellCompany) επηβεβαηψλεη φηη ε Eurobank πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην FTSE4Good ΔmergingIndex. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα FTSE4Good. 

Ζ εηξά Γεηθηψλ FTSE4Good δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ παγθφζκην πάξνρν 

δεηθηψλ FTSE Russell. ρεδηάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηελ απφδνζε ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ επηδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο Πεξηβαιινληηθέο, Κνηλσληθέο θαη 

εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ESG) πξαθηηθέο. 

Οη δείθηεο FTSE4Good ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο 

ζπκκεηερφλησλ ηεο αγνξάο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ππεχζπλσλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.unepfi.org/
http://www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.eefig.eu/
http://www.hba.gr/Association/Info/interbankcommittees
http://www.csrhellas.net/
http://www.sustainablegreece2020.com/
http://globalsustain.org/en
http://www.ftserussell.com/
http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good


-Δπαηζζεηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

 

Δπαηζζεηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Σνπο 

εθπαηδεχεη ψζηε θαη νη ίδηνη λα κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ κέηξα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη λα ηα εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 

Ακνηβέο 

 

*εκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ αλαξηεζεί νη πξνο έγθξηζε ακνηβέο ηνπ 

2019. 

Καηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πξνηείλεη ζηελ ΣΓ ηνπ 2018 λα εγθξίλεη:  

1) Σηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2017 ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24  παξ. 2 ηνπ θ.λ.  

2190/1920, ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ €961.739,30, φπσο απηέο εγθξίζεθαλ απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ΣΓ (2017). 

 2) Σελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2018, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 

2190/1920,  σο αθνινχζσο:  

i) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο €293.000 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ  

ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

ακνηβή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο κε εθηειεζηηθφ 

κέινο (2.ii θαησηέξσ) θαη σο κέινο ζηηο Δπηηξνπέο ηεο Σξάπεδαο (2.iii 

θαησηέξσ), 



ii) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο €60.000 ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

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

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

iv) εηήζηαο κηθηήο ακνηβήο ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο κέιε Δπηηξνπψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, σο εμήο:  

•ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο: 

 - €35.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα. 

 - €60.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

 •ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο:  

- €25.000 εάλ ν Αληηπξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα. 

 - €35.000 εάλ ν Αληηπξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ.  

•ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο:  

- €12.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. 

 - €17.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

 •ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο: 

 - €15.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο.  

- €17.500 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ.  

•ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο  Απνδνρψλ ηεο Σξάπεδαο: 

 - €17.500 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα. 

 - €30.000 εάλ ν Πξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ.  

•ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Απνδνρψλ ηεο Σξάπεδαο:  

- €15.000 εάλ ν Αληηπξφεδξνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα. 

 - €20.000 εάλ ν Αληηπξφεδξνο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ. 

 •ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Τπνςεθηνηήησλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ ηεο 

Σξάπεδαο:  

- €10.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. 

 - €15.000 ζε θάζε κέινο πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ.  

 εκεηψλεηαη φηη ν θ. George E. Myhal έρεη παξαηηεζεί ησλ ακνηβψλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη σο κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

σο κέινο Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2018-

31.3.2018.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ακνηβέο θαηαβάιινληαη κφλν ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Γ.. ηα νπνία δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο κε 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο.  



 Δπηπξφζζεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ζηελ ΣΓ λα εγθξίλεη ηελ 

αλαινγηθή κείσζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ κε πνζνζηφ 

παξνπζίαο θάησ απφ 85% ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ήηνη 2018), ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Πνιηηηθήο Παξνπζηψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηηο 

Δπηηξνπέο ηνπ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 28.3.2018  θαη 

πνπ νξίδεη ην πιαίζην γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηαθηηθήο παξνπζίαο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Πνιηηηθή: 

 -ε εηήζηα ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλδέεηαη κε ην 

πνζνζηφ παξνπζίαο ηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα αλ ην πνζνζηφ 

παξνπζίαο θάπνηνπ κέινπο είλαη 85%  θαη πάλσ, ηφηε ην κέινο ζα ιάβεη ην 

100% ηεο εηήζηαο ακνηβήο πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, ελψ, εάλ ην πνζνζηφ 

παξνπζίαο είλαη θάησ απφ 85%, ηφηε ζα ππάξμεη αλαινγηθή θαηαβνιή ηεο 

ακνηβήο ( γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ παξνπζίαο είλαη 84%, 

ηφηε ην κέινο ζα ιάβεη ην 84% ηεο εηήζηαο ακνηβήο πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη). 

-ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ ε 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Γ.., γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έρεη απνιεζζεί πξηλ ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην φξην ηνπ 85% ζα εθαξκνζηεί ζην 100% ηεο αλαινγηθήο 

ακνηβήο πνπ ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη 

κέρξη ηελ επίζεκε εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ απψιεηαο (γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ παξνπζίαο κέρξη ηελ επίζεκε εκεξνκελία απψιεηαο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη  84%, ηφηε ην 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ιάβεη ην 84% ηεο αλαινγηθήο ακνηβήο 

πνπ έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη κέρξη εθείλε ηελ εκέξα). Δμππαθνχεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ ηδηφηεηεο δελ πθίζηαληαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο 2018, ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ αλαινγεί ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν.  

3) χκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 θαη 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο «Πνιηηηθή απνρψξεζεο αλψηεξσλ ζηειερψλ», ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 26.10.2017 θαη νξίδεη ην πιαίζην γηα ηελ 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε Αλψηεξσλ ηειερψλ ζηελ Σξάπεδα, ηελ 

απνδεκίσζε ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

απνρσξνχλ απφ ηελ Σξάπεδα κε θαινχο φξνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

παξαίηεζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, σο αθνινχζσο:  

•Γηα φζνπο έρνπλ κέρξη 10 ρξφληα ππεξεζίαο ζηνλ Όκηιν, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 

πνζφ ίζν κε 12 κεηθηνχο κεληαίνπο κηζζνχο.  

•Γηα φζνπο έρνπλ 10 ή πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα θαη ιηγφηεξα απφ 15 ρξφληα 

ππεξεζίαο ζηνλ Όκηιν, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ πνζφ ίζν κε 18 κεηθηνχο 

κεληαίνπο κηζζνχο.  

•Γηα φζνπο έρνπλ 15 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο ζηνλ Όκηιν, 

θαηαβάιιεηαη εθάπαμ πνζφ ίζν κε 24 κεηθηνχο κεληαίνπο κηζζνχο. 



 •Ζ εθάπαμ θαηαβνιή ππφθεηηαη ζε 6 κεληαία ξήηξα κε αληαγσληζκνχ. Ζ 

πξνθαηαβνιή (ήηνη 60%) ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ εμακεληαία πεξίνδν κε 

αληαγσληζκνχ. Ζ πξνθαηαβνιή θαη νη ππνιεηπφκελεο αλαβαιιφκελεο 

θαηαβνιέο ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο malus θαη επηζηξνθήο απνδνρψλ 

(clawback).  Δλαιιαθηηθά, ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αληί γηα ηελ σο άλσ απνδεκίσζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ είηε 

καθξνρξφληα άδεηα κεη‘ απνδνρψλ κε δηάξθεηα ίζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ρξφληα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο είηε ην Πξφγξακκα 

Δζεινχζηαο Δμφδνπ πνπ εθαξκφδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή. ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνην εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλάςεη εξγαζηαθή 

ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν εξγνδφηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο άδεηάο 

ηνπ κεη‘ απνδνρψλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα θαη λα ιάβεη κε 

εθάπαμ πιεξσκή ηνπο κηζζνχο πνπ ππνιείπνληαη κέρξη ην ηέινο ηεο 

καθξνρξφληαο άδεηάο ηνπ κεη‘ απνδνρψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχλνιν ησλ 

απνδνρψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα πεξίνδν 

ελφο ρξφλνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο πιένλ ηνπ πνζνχ ηεο 

απνδεκίσζήο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη φιεο νη 

ακνηβέο/απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ζχκθσλεο κε ηελ Πνιηηηθή 

Απνδνρψλ γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ λφκσλ 3016/2002 θαη 3864/2010. 

 



Πνξεία Μεηνρήο 

 

Πεγή: Capital.gr 

 

 

 

 

 

*Γηεπθξίληζε: ην δεχηεξν δηάγξακκα ιακβάλνπκε ππφςε καο ην ηειεπηαίν 

έηνο σο ρξνληθφ δηάζηεκα (21.6.18-21.6.19)  ,ελψ ζηνλ πίλαθα ηα λνχκεξα ηεο 

ηειεπηαίαο ζηήιεο αθνξνχλ ην ηειεπηαίν έηνο ρξνλνινγηθά (1.1.19-21.6.19). 

 

 

 3-εηία 2019 

High ▲ 1.0180 € 

(10.7.17) 

0.8750 € 

(31.5) 

Low  ▼ 0.4370 € 

(15.8.16) 

0,4760 € 

(21.1) 



πκκεηνρή ζε Γείθηεο 

-ΓΓ -ΓΟΜ        - FTSE      - ΑΓΓ- FTSEA    - ΓΣΡ    -FTSEB  

-GT30P   - GT30R    - GT30TP    - GT30TR    - FTSENTR 

Σερληθή Αλάιπζε 

 

 

 

 

*Υξεζηκνπνηείηαη έλαο ηαιαλησηήο VolumeOscillator κε ηδηφηεηεο (5,10) ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 4.16-4.19  θαζψο θαη ν απιφο κεηξεηήο επάλσ ζην γξάθεκα 

γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν εκεξήζηνο φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη νη απμνκεηψζεηο ηνπ 

ζην βάζνο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. 

https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%93%ce%94
https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%94%ce%9f%ce%9c
https://www.capital.gr/finance/quote/ftse
https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%a3%ce%91%ce%93%ce%94
https://www.capital.gr/finance/quote/ftsea
https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%94%ce%a4%ce%a1
https://www.capital.gr/finance/quote/ftseb
https://www.capital.gr/finance/quote/gt30p
https://www.capital.gr/finance/quote/gt30r
https://www.capital.gr/finance/quote/gt30tp
https://www.capital.gr/finance/quote/gt30tr
https://www.capital.gr/finance/quote/ftsentr


 

 

*Γηα ην ίδην δηάζηεκα ζην νπνίν έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ 

ηψξα γίλεηαη ρξήζε ηνπ δείθηε RSI (RelativeStrengthIndex) κε εθαξκνγή ηνπ 

ζε 14 πεξηφδνπο. 

 

*Υξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, δχν θηλεηνί κέζνη φξνη 

(MovingAverageExponential)  εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη γηα 20 πεξηφδνπο θαη 

απνηππψλεηαη κε κπιε ρξψκα θαη ν άιινο είλαη γηα 55 πεξηφδνπο θαη 

απνηππψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 

*Σέινο, ζπλδπαζηηθά κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα κπνξεί θάπνηνο λα δεη θάπνηα 

ελδεηθηηθά support/resistancelevel ζηηο θίηξηλεο δψλεο ηνπ γξαθήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 



ύγθξηζε κε ηνλ ππόινηπν ηξαπεδηθό θιάδν γηα ην ίδην δηάζηεκα 

 

Πεγή: Capital.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηνρηθή ύλζεζε 

 

 

Σελευταία ενημέρωση  23.5.19 
(Εηζαγωγή θαη έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ηωλ λέωλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο EurobankErgasias 

Αλώλπκε Εηαηξεία πνπ εθδόζεθαλ ιόγω ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ ζην πιαίζην 

ηεο ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ηεο εηαηξείαο GrivaliaProperties A.E.E.A.Π.). 

 

*Οη κεηνρέο πνπ θαηέρεη ην ΣΥ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Ν.3864/2010, φπσο ηζρχεη. 

**Με βάζε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε πνπ έιαβε ζηηο 28 Μαΐνπ 2019 ε 

Eurobank απφ ηελ εηαηξεία «FairfaxFinancial Holdings Limited», ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ λ.3556/2007. 

 

 

 

 

 

 

 



ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ηόρνη πξνο επίηεπμε: 

i. Απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ 

ii. Αμηνπηζηία θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο 

iii. πκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ [αλαξηεκέλνο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα] 

νξίδεη πνηνο είλαη ν ζθνπφο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο, πψο ζπγθξνηείηαη, θάζε 

πφηε ζπλεδξηάδεη θαη πψο αμηνινγείηαη ην έξγν ηεο. 

Ο ξόινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Ο θχξηνο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπλίζηαηαη ζην λα ζπλδξάκεη 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επνπηηθψλ ηνπ 

αξκνδηνηήησλ πνπ θαηά θχξην ιφγν, αθνξνχλ: 

i. Σελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ. 

ii. Σε ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

iii. Σελ επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη έθδνζεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ εγθπξφηεηα απηψλ. 

iv. Σελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κία θνξά ην ηξίκελν. πλεδξηάδεη 8 θνξέο ηνλ ρξφλν ή ζπρλφηεξα, 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη ηελ εηήζηα Έθζεζε κε ην έξγν ηεο. 

Δθινγή θαη ζεηεία Μειώλ 

H Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ 5 Με Δθηειεζηηθά Μέιε, πνπ εθιέγνληαη 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Απφ απηά, ηα 3 είλαη Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε θαη έλα 

είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-sumboulio/epitropi-elegxou/epitropielegxou072017.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-sumboulio/epitropi-elegxou/epitropielegxou072017.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-sumboulio/epitropi-elegxou/epitropielegxou072017.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-sumboulio


Έλα Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Σν Σακείν φξηζε ηνλ παξαηεξεηή ηνπ ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ε χκβαζε Πιαηζίνπ 

πλεξγαζίαο (RFA). 

Ζ ζεηεία ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπο ζηελ Δπηηξνπή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 12 ρξφληα 

ζπλνιηθά. 

 

Γενική Διεύθυνςη Εςωτερικού Ελέγχου 

Ο βαζηθόο ξόινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κε ηελ 

παξνρή εχινγεο δηαζθάιηζεο, ππφ ηε κνξθή αλεμάξηεηεο γλψκεο, σο πξνο ηελ 

επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Eurobank θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

Ζ απεπζείαο γξακκή αλαθνξάο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ελδπλακψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαηνρπξψλεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε 

απφ κνλάδεο ηεο Eurobank πνπ έρνπλ επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο, ελψ γηα 

δηνηθεηηθά ζέκαηα αλαθέξεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

είλαη βαζηζκέλε ζηελ αμηνιόγεζε θηλδύλσλ (riskbased). Δμεηάδεη ηελ χπαξμε 

θαη ηελ επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαιχπηεη φιεο ηηο 

κνλάδεο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηοδηαδηθαζίεο θαη ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηεο 

Eurobank, θαη ζπληζηά ηε βάζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πιάλνπ ειέγρνπ, ην 

νπνίν νδεγεί ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Eurobank αθνινπζεί ην Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA). Γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ έρεη πηζηνπνηεζεί 

ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

Τποβολή αναφοράσ παράτυπησ ςυμπεριφοράσ 

Ζ Eurobank ελζαξξχλεη ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ ή παξαηεξήζεσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο Eurobank, ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Eurobank, θαζψο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο. 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-sumboulio/epitropi-elegxou
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx


Οη αλαθνξέο ή παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, π.ρ.: θινπή, ππεμαίξεζε, δσξνδνθία θαη 

δηαθζνξά, μέπιπκα ρξήκαηνο, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κε ζπκκφξθσζε κε 

ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ή/θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Eurobank ή νηηδήπνηε ζα 

κπνξνχζε λα βιάςεη ηε θήκε ηεο Eurobank, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ησλ παξαπάλσ. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Eurobank νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ αλαθνξψλ ή παξαηεξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη. Δπίζεο παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη. 

e-GeneralMeeting 

Πξφθεηηαη γηα κία πιαηθφξκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ θαη 

αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Έηζη, κε ηελ εγγξαθή ζην ζχζηεκα θάζε κέηνρνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη άκεζα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο κέζσ ηνπ νξηζκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη 48 ψξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

GDPR 

πκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 θαη ηε ζρεηηθή ειιεληθή θαη 

ελσζηαθή λνκνζεζία. 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ε Σξάπεδα είλαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα 

θαη κπνξεί λα κε ζαο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο: 

α) Γεδνκέλα ηαπηνπνίεζήο ζαο: νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, 

ΑΓΣ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ππεθνφηεηα, επάγγεικα θ.ιπ. 

β) Γεδνκέλα επηθνηλσλίαο ζαο: ηαρπδξνκηθή ή/ θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, 

ηειέθσλν ζηαζεξφ ή/θαη θηλεηφ θ.ιπ. 

γ) Αξηζκφο θαη θαηεγνξία κεηνρψλ. 

δ) Γηα φζνπο απφ ηνπο κεηφρνπο είζηε θαη ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο  

e-General Meeting ζπιιέγνληαη θαη ηα εμήο επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο: δεδνκέλα ζχλδεζήο ζαο ζηελ εθαξκνγή, ν αξηζκφο 

επελδπηηθήο κεξίδαο ΑΣ, εκεξνκελία γέλλεζεο, θαηά πφζν είζηε θάηνηθνο 

Διιάδαο ή φρη, δεδνκέλα απφ ηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

(ελδεηθηηθά νδεγίεο ςήθνπ) θ.ιπ. 
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ε) ρεηηθά κε ηνπο έρνληεο δηθαίσκα ςήθνπ θαη αληηπξνζψπνπο ζπιιέγνληαη 

θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηά ζαο βάζεη ηεο νπνίαο έρεηε δηθαίσκα 

ςήθνπ θαη ζρεηηθά απηήο απνδεηθηηθά έγγξαθα. 

ζη) Γεδνκέλα ελ γέλεη αιιεινγξαθίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη δεδνκέλα απφ 

ηπρφλ έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδεηε. 

Σα αλσηέξσ δεδνκέλα ζπιιέγνληαη είηε απεπζείαο απφ εζάο, είηε απφ ηξίηα 

εμνπζηνδνηεκέλα απφ εζάο πξφζσπα, είηε απφ ηελ εηαηξεία «Διιεληθφ 

Κεληξηθφ Απνζεηήξην Σίηισλ ΑΔ». ε πεξίπησζε πνπ παξέρεηε ζηελ Σξάπεδα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ πξνζψπσλ, πξέπεη λα ηνπο έρεηε πξνεγνπκέλσο 

ελεκεξψζεη πξνζεθφλησο θαη λα έρεηε εμαζθαιίζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή 

ηνπο, φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη. 

 
Σα σο άλσ πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ηίζεληαη ππφ επεμεξγαζία γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ, θαλνληζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηηο 

απνθάζεηο νπνησλδήπνηε δεκφζησλ αξρψλ ή δηθαζηεξίσλ  ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη εθπιήξσζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο ή 

ηξίηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζρέζεο ζαο σο κεηφρνπ ή ρξήζηε ηεο 

εθαξκνγήο  e-General Meetingγηα ηνπο θαησηέξσ ζθνπνχο: 

α) Σελ ηαπηνπνίεζή ζαο. 

β) Σελ επηθνηλσλία καδί ζαο. 

γ) Σνλ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ζαο σο κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ή/θαη ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή/θαη εηαηξεηψλ κε κεηνρέο ή θηλεηέο αμίεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε ή νξγαλσκέλε αγνξά 

(ζπκκεηνρή ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη άζθεζε δηθαηψκαηνο 

ςήθνπ ζε απηέο, θαηάξηηζε θαηαζηάζεσλ κεηφρσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θ.ιπ.). 

δ) Σελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο απέλαληί ζαο σο κεηφρσλ 

απηήο ή/θαη ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ (π.ρ. θαηαβνιή κεξίζκαηνο). 

 

ε) Σε ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε έλλνκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

ζη) Γηα φζνπο απφ ηνπο κεηφρνπο επηιέμεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ εθαξκνγή  e-

General Meeting  ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ εθαξκνγή, ηελ παξνρή ζε εζάο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο, ηε ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο. 
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δ) Σελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ αξρείνπ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο. 

ε) Σελ πξνάζπηζε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο. 

Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ είλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ε επεμεξγαζία ηνπο, άιισο γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηεί ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ ή/θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ή ε άζθεζε αμηψζεσλ θαη ε ππεξάζπηζε δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο. 

Δηδηθά γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-General 

Meeting απηά ηεξνχληαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. Δθφζνλ 

επηιέμεηε ηελ αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζηελ εθαξκνγή e-General Meeting, 

ζα δηαγξαθνχλ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο κε εμαίξεζε απηά πνπ ηελ ηήξεζή ηνπο απαηηεί ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

λνκηθφ ή/θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ή ε άζθεζε αμηψζεσλ θαη ε ππεξάζπηζε 

δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο. 
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ν επελδπηήο κπνξεί λα βξεη 

αλαξηεκέλεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηφζν ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φζν θαη ελδηάκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηκεληαίεο, εμακεληαίεο θαη 

ελληακεληαίεο. 

Γηα φπνηνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα βξεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε 

πεξηφδνπ αξρείν ήρνπ, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε φπσο επηβάιιεη ην άξζξν 6 ηνπ λ.4374/2016, έλα 

αξρείν excel πνπ πεξηιακβάλεη BalanceSheet θαη P&L (γηα Group, Greece θαη 

International), δεκνζηνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ Ππιψλα 3 ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη 

Γειηίν Σχπνπ Απνηειεζκάησλ. 

Δλδεηθηηθά, ζηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη εμήο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο: 

 

 

 

 

BalanceSheet Χξήζεο 2018 θαη Α’ Σξηκήλνπ 2019 

 

 



 

P&LInternational γηα θάζε ηξίκελν ηνπ 2018, ηελ Χξήζε ηνπ 2018 θαη ην Α’ Σξίκελν ηνπ 2019 

 



 

Ελνπνηεκέλνο Ελδηάκεζνο Ιζνινγηζκόο Α’ Σξηκήλνπ 2019  

 

 

 

 



Δπηπιένλ, είλαη αλαξηεκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ. Αθνινπζεί ελδεηθηηθά ν Ηζνινγηζκφο γηα ηηο ρξήζεηο 2018 θαη 2017 

ηεο EurobankAssetManagement Α.Δ.Γ.Α.Κ. : 

 

 

 

 



Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ Eurobank αθνινπζνχληαη 

εμειηγκέλεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο. 

Καζνξίδνληαη ηα αλψηαηα φξηα αλνρήο, αλά θίλδπλν θαη ζπλνιηθά, κε δηαθξηηά 

επίπεδα ελεξγνπνίεζεο.  

Γηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ πηνζεηνχληαη αθνινπζνχλ δηεζλείο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Οη κέζνδνη θαη νη ππνδνκέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

νδεγίεο δηεζλψλ θνξέσλ: 

 Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο 

(SSM) 

 Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ 

 Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

αθή όξηα αλνρήο αλάιεςεο θηλδύλνπ 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο θαη παξάκεηξνη, γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην κέγηζην χςνο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν Όκηινο 

Eurobank: 

 

 Μέγηζηε αλνρή θηλδύλνπ – ην κέγηζην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα 

αλαιάβεη ν Όκηινο Eurobank κε βάζε ηνπο επνπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο 

πεξηνξηζκνχο (θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ξεπζηφηεηαο θ.ά.). 

 Δηάζεζε αλάιεςεο θηλδύλνπ – ην κέγηζην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ ν Όκηινο 

Eurobank είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη, γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

 

Ζ Επηηξνπή Κηλδύλσλ θαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Eurobank αμηνινγνχλ 

θαη εγθξίλνπλ ηα φξηα αλάιεςεο θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Οκίινπ Eurobank. 

 

ην Πιαίζην Γηάζεζεο γηα Αλάιεςε Κηλδχλσλ ηεο Eurobank 

(RiskAppetiteFramework) θαηαγξάθεηαη ην κέγηζην χςνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ν Όκηινο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

ζηφρσλ. Σν εζσηεξηθφ απηφ έγγξαθν είλαη ε βάζε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηα φξηα 

θηλδχλνπ γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηνλ Όκηιν Eurobank 

ζπλνιηθά.  Δμαζθαιίδεη φηη ν Όκηινο Eurobank: 



 πκκνξθψλεηαη κε ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο. 

 Γηαηεξεί ηζρπξή ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηά ηνπ. 

 Λεηηνπξγεί απξφζθνπηα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ. 

Ζ Eurobank  γλσζηνπνηεί ην Πιαίζην Γηάζεζεο γηα Αλάιεςε Κηλδχλσλ ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο.  

Γηαθξηηά επίπεδα ελεξγνπνίεζεο 

ε θάζε επίπεδν αλνρήο αλάιεςεο θηλδχλνπ νξίδνπκε δηαθξηηά επίπεδα 

ελεξγνπνίεζεο (triggerlevels). Πξνβιέπνληαη κε ζαθήλεηα νη δηαδηθαζίεο 

θιηκάθσζεο ελεξγεηψλ. Απηφ επηηξέπεη λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο 

απνθάζεηο θαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε.Δάλ ζεκεησζεί ππέξβαζε ησλ επηπέδσλ αλνρήο αλάιεςεο θηλδχλνπ, 

νη αξκφδηεο κνλάδεο ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ Δπηηξνπή Κηλδχλσλ. 

Σαθηηθή παξαθνινύζεζε θηλδύλσλ 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο/Σνκείο 

ηεο παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηα είδε θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο 

Eurobank. Απηνί είλαη νη εμήο : 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο – Σνκέαο Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθψλ Κηλδχλσλ. 

 Κίλδπλνο αγνξάο – Σνκέαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ Αγνξάο θαη 

Αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο – Σνκέαο Διέγρνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

(Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ) θαη Θεκάησλ Δπνπηηθνχ Πιαηζίνπ. 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο – Σνκέαο Πίζηεο, Σνκέαο Γηεζλνχο Πίζηεο, Σνκέαο 

Πηζησηηθνχ Διέγρνπ θαη Σνκέαο Διέγρνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

(Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ) θαη Θεκάησλ Δπνπηηθνχ Πιαηζίνπ. 

Αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ Eurobank ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Ο Δπηθεθαιήο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ Eurobank (Group ChiefRiskOfficer – GCRO) 

αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Κηλδχλσλ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν: 

 

Ο GCRO θαζνξίδεη, επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν 



αγνξάο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δίλαη ν θχξηνο ζχκβνπινο ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Eurobank ελζσκαηψλεη: 

 Σελ ειιεληθή λνκνζεζία (Ν.3016/2002, Ν.3723/2008, Ν.3864/2010, 

Πξάμε Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ 2577/2010). 

 Σηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Eurobank έλαληη ηνπ Διιεληθνχ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε 

Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο (RFA). 

 Γηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Ζ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (29.03.2019) απνηειεί ην εηδηθφ ηκήκα 

ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Eurobank. πλνςίδεη 

πψο εθαξκφζηεθαλ φζα νξίδεη ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επηζθεθηείηε ηελ 

αλαιπηηθή δήισζε : 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-

etairikis-diakubernisis/dilosi-etairikis-diakubernisis/2018-dilosi-etairikis-diakubernisis-gr.pdf?la=el 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηζρχεη γηα φιν ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ Eurobank θαη παξέρεη ην πιαίζην αξρψλ, θαλφλσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη απνθάζεσλ πνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ νθείιεη λα 

αθνινπζεί θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρφιεζε. Ο Κψδηθαο 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο εγθξίλεηαη ηειηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Καηαζηαηηθφ νξίδεη πψο ζπγθξνηείηαη, ηη αξκνδηφηεηεο έρεη θαη πψο 

ιεηηνπξγεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank. 

 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Οκίινπ Eurobank κε ην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Απμήζεηο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 

Ζ Eurobank αλαθνίλσζε φηη ζηηο 23.05.2019 ζα αξρίζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ 1.523.163.087 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-etairikis-diakubernisis/dilosi-etairikis-diakubernisis/2018-dilosi-etairikis-diakubernisis-gr.pdf?la=el
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-etairikis-diakubernisis/dilosi-etairikis-diakubernisis/2018-dilosi-etairikis-diakubernisis-gr.pdf?la=el


ςήθνπ κεηνρψλ ηεο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,23 ε θαζεκία, πνπ εθδφζεθαλ ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ γηα ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε 

ηεο εηαηξείαο GrivaliaProperties A.E.E.A.Π απφ ηελ Σξάπεδα . 

Δηδηθφηεξα, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Απνξξνθνχζαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 05.04.2019, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο: 

θαηά πνζφ €164.848.663,17, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Grivalia, θαη 

θαηά πνζφ €32.458.933,29, πξνεξρφκελν απφ θνξνινγεκέλα θέξδε, γηα ιφγνπο 

ζηξνγγπινπνίεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο λέαο θνηλήο κεηνρήο ηεο 

Σξάπεδαο, ε νπνία κεηαβάιιεηαη απφ €0,30 ζε €0,23. 

Μεηά ηηο αλσηέξσ απμήζεηο, ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο 

αλέξρεηαη ζε €853.107.225,96 θαη δηαηξείηαη ζε 3.709.161.852 κεηνρέο, θνηλέο 

κε ςήθν, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,23 ε θάζε κία. 

 

Ζ ζρέζε αληαιιαγήο γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ 

Eurobank θαη Grivalia έρεη σο αθνινχζσο:  

Οη κέηνρνη ηεο Απνξξνθνχκελεο ζα αληαιιάμνπλ θάζε κία (1) κεηνρή πνπ 

θαηέρνπλ νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 κε 15,80000000414930 λέεο, άπιεο θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Απνξξνθνχζαο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,23. 

Οη κέηνρνη ηεο Απνξξνθνχζαο ζα δηαηεξήζνπλ ηηο θνηλέο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ 

πξηλ απφ ηελ πγρψλεπζε, κε λέα φκσο νλνκαζηηθή αμία €0,23 ε θαζεκία. 



Οηθνλνκηθέο αλαιύζεηο 

Οη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο ηεο Eurobank δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνχληαη ζηελά νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, λα εληνπίδνληαη 

έγθαηξα επθαηξίεο θαη λα ιακβάλνληαηνη επελδπηηθέο απνθάζεηο κε 

πεξηζζφηεξε γλψζε. Θεζκηθνί θαη ηδηψηεο επελδπηέο, ν νηθνλνκηθφο 

Σχπνο θαη κέζα ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα θαη φιν ηνλ θφζκν ηηο 

ζπκβνπιεχνληαη θαη αλαθέξνληαη ζε απηέο. 

Δμεηδηθεπκέλε γλώζε ζηε δηάζεζή ζαο 

Οη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο κειεηνχλ ζε βάζνο θαη αλαιχνπλ δνκηθά ηα 

καθξννηθνλνκηθά θαηλφκελα ζηελ Διιάδα, ζε γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο 

κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν: 

Διιεληθή Οηθνλνκία 

 7 Ζκέξεο Οηθνλνκία: Αλαιχεη ζέκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Δθδίδεηαη θάζε εβδνκάδα θαη είλαη πνιχ δεκνθηιήο. 

 Greece MacroMonitor – FocusNotes: Αλαιχεη εηδηθά ζέκαηα ηεο 

ειιεληθήο επηθαηξφηεηαο. 

Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε 

 Οηθνλνκία & Αγνξέο: Αλαιχεη θαη εξεπλά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειιεληθή θαη ηε δηεζλή νηθνλνκία. 

Οηθνλνκίεο Νέαο Δπξώπεο – Κεληξηθή θαη ΝΑ Δπξώπε 

 RegionalEconomics&Strategy: Μειεηά ηηο θχξηεο καθξννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ηεο Νέαο Δπξψπεο. Δθδίδεηαη θάζε κήλα. 

 EmergingMarkets Special Focus Reports: Αλαιχεη εηδηθά ζέκαηα 

επηθαηξφηεηαο ζηηο αγνξέο ηεο Νέαο Δπξψπεο (TripNotes). 

Γηεζλήο Οηθνλνκία θαη Αγνξέο 

 Global Economic & Market Outlook: Παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά θαη αλαιχεη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Δθδίδεηαη θάζε κήλα. 

 GlobalMarkets Special Focus Reports: Αλαιχεη εηδηθά ζέκαηα 

επηθαηξφηεηαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηηο αγνξέο. 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/elliniki-oikonomia?cat=%7bF98CF50A-F327-47BC-A85E-9381F7530E75%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/elliniki-oikonomia?cat=%7b7142648D-D70E-4436-8E81-0D44146CD0C8%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/oikonomiki-epitheorisi
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/oikonomies-neas-europis-kentriki-kai-na-europi?cat=%7bFA4A827E-479D-4041-890F-5BF2E057D174%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/oikonomies-neas-europis-kentriki-kai-na-europi?cat=%7b4646288D-6695-4499-B62B-D8BFEC03BDDE%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/diethnis-oikonomia-kai-agores?cat=%7b0A139EEC-0F1C-45EC-8222-F69169C19F13%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/diethnis-oikonomia-kai-agores?cat=%7b24D1CD1D-02BB-4E93-8C95-BF38420F7E7A%7d


 BriefSummary of Key Market Developments: Παξαθνινπζεί ηηο 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο G10 θαη Νέαο Δπξψπεο (Κεληξηθήο & 

ΝΑ Δπξψπεο). Δθδίδεηαη θάζε εκέξα. 

 

Σν καθξννηθνλνκηθό thinktank ηεο Eurobank 

Πίζσ απφ θάζε νηθνλνκηθή αλάιπζε, κειέηε θαη νηθνλνκηθφ δειηίν πνπ 

εθδίδεηαη βξίζθεηαη ην καθξννηθνλνκηθφ thinktank ηεο Eurobank: 

ν Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Έξεπλαο Γηεζλώλ 

Κεθαιαηαγνξώλ. 

Σνλ Σνκέα δηεπζχλεη ν Γξ Σάζνο Αλαζηαζάηνο, Δπηθεθαιήο 

Οηθνλνκνιφγνο ηνπ Οκίινπ Eurobank θαη Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηεο Eurobank. Ο ΓξΑλαζηαζάηνο είλαη επίζεο Δξεπλεηηθφο πλεξγάηεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

Οη αλαιπηέο ηνπ thinktank είλαη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο κε θχξνο, 

πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο αγνξέο: 

 Παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξέο. 

 Αλαιχνπλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ηα καθξννηθνλνκηθά θαηλφκελα 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 

 Δληνπίδνπλ πξννπηηθέο ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο. 

 Παξάγνπλ πξνβιέςεηο γηα ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. 

 Οξγαλψλνπλ επηζηεκνληθέο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα γηα θαίξηα νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα. 

Οη κειέηεο πνπ εθδίδνπλ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ηεο 

Eurobank γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο ζηε 

ράξαμε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ Eurobank. 

 

 

 

Οη αλαιπηηθέο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα: https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis 

 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis/diethnis-oikonomia-kai-agores?cat=%7b39D10073-96C5-425F-8063-5FD6F01A03A8%7d
https://www.eurobank.gr/el/omilos
https://www.eurobank.gr/el/omilos/oikonomikes-analuseis


 

Γλώκεο επελδπηηθώλ Σξαπεδώλ 

 

 UBS: 0,78 επξψ ζην basecase ζελάξην, 1,28 επξψ ζην ζεηηθφ ζελάξην 

θαη 0,14 επξψ ζην θαθφ ζελάξην 

 

 

 MorganStanley:Δηζξνέο πνπ ζα θηάζνπλ ηα 80 εθαη. επξψ 

πξνβιέπεη ε MorganStanley κεηά ηελ απφθαζε ηνπ MSCI λα 

επαλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο eurobankζηνλ βαζηθφ δείθηε MSCI 

Standard.χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαιπηψλ ηνπ νίθνπ ε 

ζηάζκηζε γηα ηελ κεηνρή ηεο Eurobank ζα είλαη 0,18%.  



E-Banking 

 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην e-bankingηεο eurobank είλαη νη 

εμήο: 

 

1. Δλεκέξσζε: Δλεκεξψλεζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ 

ζαο ζηελ Eurobank απφ ηνλ ππνινγηζηή ή ην ηειέθσλφ ζαο. 

2. Πιεξσκέο: Γπλαηφηεηα εμφθιεζεο πάλσ απφ 300 ινγαξηαζκψλ 

κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο Eurobank. 

3. Έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ θαη πξντόλησλ: Παξνρή δπλαηφηεηαο 

κέζσ ηνπ e-banking γηα εχθνιν θαη γξήγνξν έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ 

Eurobank.\ 

 

Πψο ην E-bankingδηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε:  

 

Με ην e-Bankingδίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πάλσ απφ 400 ζπλαιιαγέο. Ο 

πειάηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί φπνηα ζηηγκή κέζα ζην 24σξν επηζπκεί, 

αθφκε θαη αββαηνθχξηαθα ή αξγίεο. Παξέρεη επίζεο ζηνλ πειάηε 

εχθνιε θαη γξήγνξε πξαγκαηνπνίεζε: 

 

1. Σσλ πιεξσκώλ ηνπ: Γπλαηφηεηα εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε onlineπιεξσκψλκε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ε 

ηεο πηζησηηθήο ή πξνπιεξσκέλεο θάξηαο.  

2. Σεο κεηαθνξάο ησλ ρξεκάησλ ηνπ: Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ησλ ρξεκάησλ ηνπ πειάηε ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ. 

3. Σσλ επελδύζεώλ ηνπ: Ο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξίδεηαη ην επελδπηηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην ζηελ 

Eurobankεχθνια θαη κε αζθάιεηα 

4. Σσλ δσξεώλ ηνπ: Μέζσ ηνπ e-banking ηεο Eurobankδίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δσξεψλ ζε επηιεγκέλνπο 

θνηλνθειείο νξγαληζκνχο.  

 

 



πλαιιαγέο από ην θηλεηό. 

Με ηνπο θσδηθνχοηνπ e-Banking (Username θαη Password) ν πειάηεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ απφ ην θηλεηφ ή ην 

tabletηνπ κέζα απφ ην EurobankMobileApp. 

 

Οη αλαιπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην e-bankingηεο 

Eurobankππάξρνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο: 

https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/e-banking/genikes-

plirofories/e-banking?fbclid=IwAR3GneCs-

BbaBf_yCuUW9OMoaM3WCvvBFJBgDKFX5ePgmhA0POuFIHkN2A

E 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/mobile-and-apps/mobile-apps/eurobank-mobile-app
https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/e-banking/genikes-plirofories/e-banking?fbclid=IwAR3GneCs-BbaBf_yCuUW9OMoaM3WCvvBFJBgDKFX5ePgmhA0POuFIHkN2AE
https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/e-banking/genikes-plirofories/e-banking?fbclid=IwAR3GneCs-BbaBf_yCuUW9OMoaM3WCvvBFJBgDKFX5ePgmhA0POuFIHkN2AE
https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/e-banking/genikes-plirofories/e-banking?fbclid=IwAR3GneCs-BbaBf_yCuUW9OMoaM3WCvvBFJBgDKFX5ePgmhA0POuFIHkN2AE
https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki/e-banking/genikes-plirofories/e-banking?fbclid=IwAR3GneCs-BbaBf_yCuUW9OMoaM3WCvvBFJBgDKFX5ePgmhA0POuFIHkN2AE
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Βηβιηνγξαθία 
 

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

eurobank/plirofories-kai-apofaseis-genikon-

suneleuseon?fbclid=IwAR2NC5KYXtfpE4LhBzfM91KVvf-

Yp9qy9z956ifdXQMcsffAE5Rg2m8gf0s 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/etairiki-koinoniki-

euthuni?fbclid=IwAR3YXB0l8hr39w_LN05e29sAgH5WJ4v3erwM8Ow02PJw5XUmxL

O_fr-y3vo 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-

etairikis-diakubernisis-tis-eurobank?fbclid=IwAR2Z-iSE42is-

qiBF7fnQnFvJY4BfZA5iUtjKLgzFnyxFOlwS0BWFc4BH_k 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou?cat=%7BB2CAFCD0-EE0A-438E-

9E13-4A7CBE1F39BB%7D&y=0&m=0&fbclid=IwAR1jMMhXd-

qgMckqKRwSjOC0M2N0T4f14iNGIynUBJmx9Df8fx5D5Vdgn7o 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/dioikitiko-

sumboulio/meli-dioikitikou-

sumbouliou?fbclid=IwAR2tJzu2bRFwg1riVqzqP8UrVgx50gR2f4TzIr4beHBe2O3vPG0N

-3EygLA 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou/etairiki-anakoinosi-17-05-19 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/arxes-

etairikis-diakubernisis-tis-eurobank 

 https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/etairiki-diakubernisi/diaxeirisi-

kindunon 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eurobank.gr%2Fel%2Fomilo

s%2Fpoioi-eimaste%2Fetairiki-diakubernisi%2Fesoterikos-

elegxos%3Ffbclid%3DIwAR2r8SmAlCHkp4Z7Z9W0BW50KyHP29qCdk-1KwEqdhojDr-

TpAS0EA5ezdY&h=AT1azkGgqeUFtUOBAfjaisjJ9eeI-

nHb1RBf0pXe_UcsgImCKWVcmSd8qaP8t1ptSJSAcDY3HKtRuVDo0yFX6-

p6OGGubzVWi64dRKGx7fs2QSMH6xEGM1b1KQDwT6VNnXxz 

 https://www.capital.gr/ 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eurobank.gr%2Fel%2Fomilo

s%2Fenimerosi-ependuton%2Foikonomikes-katastaseis-thigatrikon-

etairion%2Foikonomikes-katastaseis-thigatrikon-

2018%3Ffbclid%3DIwAR0CLcWXWFSNMSiOGYqTVmVBJauGqmtj2EscxHABHT3_CcyG

bRNU8rywWOc&h=AT2QXxvajsSYjphFxSpPAtgc2b2dibT1NLsWrerqM9r7_ohqr7-

tDZpygMhVZwAHHu-

gv36YBsYLyPUSFm5lQ8CRmoQcWfMSEIQNoXyAc8jgpJhmMjseAJnwkqDIU02JWTe35

A 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eurobank.gr%2Fel%2Fomilo

s%2Fenimerosi-ependuton%2Fenimerosi-metoxon-eurobank%2Fefarmogi-e-

general-

meeting%3Ffbclid%3DIwAR0CdTPfJzqUbTH5ip97o9CfF8f8YB1VuYS_dRa7L0eFfL-

nYKw4eQS4Es4&h=AT2QXxvajsSYjphFxSpPAtgc2b2dibT1NLsWrerqM9r7_ohqr7-

tDZpygMhVZwAHHu-

gv36YBsYLyPUSFm5lQ8CRmoQcWfMSEIQNoXyAc8jgpJhmMjseAJnwkqDIU02JWTe35

A 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/plirofories-kai-apofaseis-genikon-suneleuseon?fbclid=IwAR2NC5KYXtfpE4LhBzfM91KVvf-Yp9qy9z956ifdXQMcsffAE5Rg2m8gf0s
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/plirofories-kai-apofaseis-genikon-suneleuseon?fbclid=IwAR2NC5KYXtfpE4LhBzfM91KVvf-Yp9qy9z956ifdXQMcsffAE5Rg2m8gf0s
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We will start our presentation by looking at the company’s progress 

from it’s initial establishment and the sectors in which it operates. 

MYTILINEOS Group is one of the Greece‘s largest industrial companies 

with a long track record of successful international growth in the sectors 

of Metallurgy & Mining, EPC(Engineering- Procurement- 

Construction)Projects and Energy.  

It started out as a family-owned metallurgy business that begun operation 

in 1908 and officially it was first established in 1990 with the name 

Mytilineos S.A. 

In 1998 Mytilineos S.A. sets it‘s course to become a Conglomerate 

Company by the acquisition of the majority stake in METKA S.A., 

Greece‘s largest metal construction group. Then in 2002 the group 

expands into electricity production and trading.  

The acquisition of ALUMINIUM OF GREECE in early 2005 laid the 

foundations for a new era for MYTILINEOS Group, by adding to the 

Group's presence in the Metallurgy sector, which was already significant, 

its entry in industrial production. Today, ALUMINIUM OF GREECE is 



 

 

the largest vertically integrated alumina and aluminum producer in 

Europe. 

Over the past decade Mytilineos Group joined forces with Motor Oil to 

enter the Natural Gas Market, the Group obtain 50.01% of ENDESA 

HELLAS which is renamed to PROTERGIA and finally in 2017 

Mytilineos Holdings SA merge with it‘s principal subsidiaries METKA 

S.A., PROTERGIA S.A. and ALUMINIUM OF GREECE I.C.S.A.  

What is the composition and manner of operation of the board of 

directors 

Evangelos G. Mytilineos, Chairman and CEO 

 Spyridon D. Kasdas, Non-Executive Member and Vice-Chairman A’  

Evangelos G. Chrisafis, Executive Member and Vice-Chairman B’  

Dimitrios S. Papadopoulos, Executive Member 

Christos S. Zeferos, Independent Non-Executive Member and Lead 

Independent Director 

Panagiota L. Antonakou, Independent Non-Executive Member 

EmmanouilC.Kakaras, Independent Non-Executive Member  

Konstantina N. Mavraki, Independent Non-Executive Member  

Ioannis G. Petrides, Independent Non-Executive Member  

Alexios A. Pilavios, Independent Non-Executive Member  

George C. Chryssikos, Independent Non-Executive Member   



 

 

From the past there has been a significant improvement in corporate 

governance of Mytilineos Group but there are still some deviations 

which invoke improvement. 

Positive aspects:  

Establishment of an Executive Committee dealing with the day-to-day 

operation and management of the Company, assisted by competent 

committees 

Significant reinforcement of the formal and substantive independence of 

the BoD: 64% independence of the BoD - 100% independence of the 

Boards Committees(in 2015 it was 37% independence). 

Establishment of committees of the Board of Directors exclusively by 

independent members(Control and Remuneration & Nominations). 

Collaboration with internationally recognized consultants for all 

improvements: McKinsey, EgonZehnder, D.F. King, KornFerry-Hay. 

 

And the negative aspects in Mytilineos‘s corporate governance are:  

It concerns the non-appointment by the BoD of an independent Vice-

President. 

It refers to the lack of procedures in which the Company's staff may 

confidentially express their concerns about possible irregularities and 

irregularities in financial information matters or other issues related to the 

operation of the company. That‘s because there is the Grievance 

Mechanism in which every employee can denounce any illegal activities 

without any retaliations. 

Mytilineos Group continues to apply its social policy consistently and 

to abide by the code of ethics. 

Corporate Governance MYTILINEOS not only adheres to the Greek 

principles of Corporate Governance but its principles and strategies are in 

line with international principles (such as the United Kingdom Corporate 

Governance Code of 2018, which is governed by new evolving strategies 

to increase of business performance). As a result, it gives credibility to 

both the domestic and the global economy. Its primary role is its 

credibility and transparency in all areas. 



 

 

In addition to credibility and transparency, MYTILINEOS implements 

the Code of Business Ethics that defines the responsible business 

contribution and ethical rules that all employees and associates must 

apply. This code plays a key role in the development of the company by 

implementing new developments in strategies with the ultimate goal of 

enhancing it. At the same time, it offers assurance to its shareholders, 

associates and employees, because it ensures profit, trust and expansion, 

while protecting its name, which is its most valuable intangible asset. 

Youth 

MYTILINEOS offers great opportunities for young people to develop. 

This is what it does in practice by investing in education and training so 

that they are able to put their own personal growth into development. 

This is accomplished in the following ways: 

1. Encouraging and supporting new ideas, self-initiative and constantly 

updating and learning. 

2. Also making use of their potential and taking care of their continuous 

training by giving them the right opportunities to become professional. 

3. While recognizing human values, they find the golden intersection 

between professional and personal life. 

4. Finally, by investing in human capital, they offer know-how and 

professional rehabilitation in an international environment. 

 

Environment 

MYTILINEOS is the largest gas-fired power generation company. Its 

main concern is that the investments are environmentally friendly, 

achieving sustainable development with respect to society and the 

environment. With the above, it is not surprising that it is the only 

company that exploits and exploits the possibilities generously offered by 

nature such as the sun and the wind by installing wind farms, 

photovoltaic stations and small hydroelectric projects. 

Mytilineos Group involve a significant systemic risk and it’s returns 

are explained by the market because of the high R square value. 

Mytilineos presents a beta that is 1.09 in the last decade. Which means 

that the stock‘s volatility and the security‘s returns are responding based 

on the rest of the market. In general the reward that the investor will ask 

for the systemic risk he will be exposed to and which he will not be able 



 

 

to persecute through diversification will be: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑓𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦=3.34%+1.09∗(1.23%−3.34%) 

Also, based on the statistical models were used to find the beta of the 

stock, the R square value was 63% which means that the security‘s 

historical price movements can be explained from the movements in the 

benchmark index. 

 

Based on the Mytilineos peer group, the foreseen EBITDA don’t 

justify the EV/EBITDA, so there are indication of undervaluation of 

the company. 

Mytilineos Compound annual growth rate(CAGR) of EBITDA from the 

next foreseen 3 years is 4.01% with an EV/EBITDA of 5.17 which is the 

lowest in the peer group we examine.  

Having a 4.01% expected growth in EBITDA per year, should be 

translated by the market positively, increasing the Enterprise value and so 

the EV Multiple.  

This is an indication that the stock price should be higher in order to be 

able to justify the upward direction of EBITDA. 

 

Fundamental Indexes  



 

 

VALUATION MULTIPLE                                                                      

GROUP               INDUSTRY  

P/E                                                                                                               

9,04                 10,34 

PROFITABILITY 

Operational marginal profit 2018                          9,42%    -3,46% 

Average Operational marginal profit 2014-2018               8,09%  -

30,52% 

STOCK INDEXES 

Earnings per Share                                                                     1,01€

   0,19€ 

Cash flows per share               1,57   0,74 

EQUITY MULTIPLES  

ROI Yearly                                                                                              

10,03%                0,71% 

Average ROI 5 years                                                                               

8,37% 1,84% 

GROWTH 

EPS yoy         -6,52%              -1,71% 

DIVIDEND 

Dividend yield 2018                                                                  3,49%   

2,32% 

Looking at a sample of key ratios, it is observed that Mytilineos presents 

financial robustness. At the same time, it systematically outperforms the 

fundamentals against similar industrial enterprises, as can be seen by 

comparing the group's and industry's indices. Beyond the core indices, 

and the technicians are showing a very positive image by sending strong 

stock market signals. Consequently, investors' stock price expectations 

are in line with upward trends in fundamentals and push the stock to high 

levels, as shown in the last chart          

 

  Dividend payout policy to the shareholders   



 

 

Management intends to propose to the Ordinary General Meeting of 

Shareholders the distribution of a gross dividend of €0,3600 / share, while 

in the comparative use the distribution of a gross dividend of € 0,3200 / 

share. 

35% of the net profit after deduction of the ordinary reserve is distributed 

to the shareholders as the first dividend, while the additional dividend is 

decided by the General Meeting in accordance with the law and its 

Articles of Association. 

 

 

Prospects in the future 

Mytilineos will enter the market with three key strategists development 

axes:  

Firstly, with the development of the Company's projects, growing up the 

portfolio in Greece that will be part of the Greek one utility that will 

include, together with the gas units, the RES, trading etc.  

 Secondly by developing first-line projects on behalf of Third-party 

companies as an EPC manufacturer (study preparation construction 

works) 

Third, from 2020, Mytilineos is about to begin construction of new works 

of major projects in selected projects. They will be big project packages 

of 200 - 300 MW capacity Mytilineos will make it and then sell it to you 

buyers like the big oil companies they want to reduce their carbon 

footprint and participate in the energy transition. 

Of the first two activities the profit margin varies to 10 to 12% however 

with the third activity the profits can to be further strengthened. 
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Απφ ηνπο θνηηεηέο :  
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σηεξίνπ Φσηεηλή 

Πηπεξίδνπ Κσλζηαληίλα 
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2.ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΟΜΗΛΟΤ 

Ο Όκηινο FOURLIS απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο 

νκίινπο δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα 

εθηείλεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Οη βαζηθνί εκπνξηθνί θιάδνη ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ Οκίινπ είλαη:  

• Ζ Ληαληθή Πψιεζε Δηδψλ Οηθηαθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Δπίπινπ (ΗΚΔΑ)  

• Ζ Ληαληθή Πψιεζε Αζιεηηθψλ Δηδψλ (Intersport – The Athlete‘s Foot)  

Σν 2018, ν Όκηινο FOURLIS απνθάζηζε λα εηζέιζεη θαη ζηνλ θιάδν 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία κέζσ ηεο λέαο ζπγαηξηθήο ηνπ 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία TRADE ESTATES ΑΔΔΑΠ. Ζ λέα ζπγαηξηθή 

ηνπ Οκίινπ, ε νπνία έιαβε ηε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηηο 28.02.2019, ζα επελδχεη ζε έλα 

ραξηνθπιάθην αθηλήησλ απνηεινχκελν απφ πνηνηηθά αθίλεηα ιηαληθήο 

αγνξάο θαη ππνδνκψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ο Όκηινο FOURLIS 

κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν απηφ, επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ 

επειημία ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, λα βειηηψζεη ηηο ζπλνιηθέο 

απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, λα θεληξηθνπνηήζεη ηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ ηνπ θαη λα βειηηψζεη ηνλ 

θνξνινγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ.  

Ο Όκηινο FOURLIS, ζπλέρεηα ηεο ΑΦΟΗ ΦΟΤΡΛΖ ΑΔΒΔ εδψ θαη 70 

ρξφληα επελδχεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηηο θαηλνηφκεο ππνδνκέο, ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ζηαζεξά 

πςειφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν Όκηινο FOURLIS παξακέλεη ζηαζεξά ελεξγφο 

ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2008, ν Όκηινο FOURLIS έρεη 

δαπαλήζεη άλσ ησλ €160 εθαη. ζε επελδχζεηο.  



 

 

Ζ 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 «Αθεξαηόηεηα», ηνλ «Αιιεινζεβαζκό» θαη 

ηελ «Απνηειεζκαηηθόηεηα» - ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ν Όκηινο επηδηψθεη λα 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

 

 

 

3.ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Ζ 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 Όκηινο FOURLIS ζην κέιινλ ζε ζπλδπαζκφ πιένλ κε 

ηνλ ηαρχηαηα αλεξρφκελν θιάδν αθηλήησλ. ηηο επηδηψμεηο ηνπ Οκίινπ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 - Ζ επηθέληξσζε ηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, 

 - Ζ πξνψζεζε ζπλεξγηψλ κέζα ζηνλ Όκηιν αιιά θαη αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο εηαηξείεο. 

 - Ζ ζπλερήο αλαλέσζε θαη αδηάθνπε πξνζαξκνγή ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα 

κε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηελ αγνξά. 

 - Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ζπλερήο επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

4.ΓΟΜΖ ΟΜΗΛΟΤ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

5.ΚΛΑΓΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

5.1Κιάδνο Ληαληθήο Οηθηαθνύ Δμνπιηζκνύ θαη Δπίπισλ : 

O Όκηινο FOURLIS είλαη απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο (Franchisee) ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο ΗΚΔΑ γηα ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηελ 

Βνπιγαξία. Μέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ΗΚΔΑ, νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ FOURLIS Housemarket A.E., Ζ.Μ. Housemarket (Cyprus) Ltd 

θαη House Market Bulgaria EAD, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία 

εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζηηο ηξεηο 

ρψξεο. ήκεξα ν Κιάδνο εθηείλεηαη κε έλα δίθηπν:  

 Δπηά θαηαζηεκάησλ (πέληε ζηελ Διιάδα, έλα ζηελ Κχπξν θαη έλα 

ζηελ Βνπιγαξία) 

 Δλλέα θέληξσλ παξαγγειηψλ θαη παξαιαβψλ - pick up points (έμη 

ζηελ Διιάδα θαη ηξία ζηελ Βνπιγαξία) 



 

 

 Σξηψλ θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) θαη 

ζηηο ηξεηο ρψξεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θιάδνπ ιηαληθήο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπινπ αλήιζε ζηα € 

296,7 εθαη. ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

αλήιζαλ ζηα €32,1 εθαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018, 10,9 εθαηνκκχξηα 

πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα θαηαζηήκαηα ΗΚΔΑ ζηηο ηξεηο ρψξεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο.  

Ο Κιάδνο απαζρνιεί ζπλνιηθά ζηηο ηξεηο ρψξεο 2.346 εξγαδφκελνπο. 

5.1.1 ΗΚΔΑΔΛΛΑΓΑ (HOUSEMARKET A.E.) 

O Όκηινο FOURLIS έθεξε ην 1999 ζηελ Διιάδα ηελ πνιπεζληθή 

ζνπεδηθή εηαηξεία επίπισλ, νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εζηίαζεο ΗΚΔΑ, 

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 ΗΚΔΑ 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. Απέρνληαο κφιηο νθηψ ρηιηφκεηξα 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη δηαζέηνληαο εζηηαηφξην, bistro, παηδφηνπν, 

ηκήκα ζνπεδηθψλ ηξνθίκσλ θαη parking 2.500 ζέζεσλ, ε ΗΚΔΑ 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1,5 εθαηνκκχξην επηζθέπηεο ζηνλ πξψην 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν πξψην θαηάζηεκα ΗΚΔΑ ζηελ Αζήλα άλνημε 

ηηο πφξηεο ηνπ ζηηο 22 Απξηιίνπ 2004 ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, 

θαιχπηνληαο επηθάλεηα 25.000 ηκ, ελψ ην δεχηεξν θαηάζηεκα άλνημε πην 

θνληά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (Λ. Κεθηζνχ) ηνλ Μάξηην ηνπ 2008. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 άλνημαλ κε επηηπρία ηα 

θαηαζηήκαηα ΗΚΔΑ Λάξηζαο θαη Ησαλλίλσλ αληίζηνηρα. Ο Όκηινο 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 Ζξάθιεην, 

ηελ Κνκνηελή θαη ηελ Καιακάηα κέζσ ησλ νπνίσλ νπνηαδήπνηε 

παξαγγειία εληφο πέληε εκεξψλ είλαη δηαζέζηκε πξνο παξαιαβή ρσξίο 

θαλέλα θφζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

 

5.1.2 ΗΚΔΑΒΟΤΛΓΑΡΗΑ (HOUSE MARKET BOULGARIA EAD) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ν Όκηινο FOURLIS ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

InterIkea κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηαζηεκάησλ ΗΚΔΑ ζηελ 

Βνπιγαξία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

House Market Bulgaria. Σνλ Ηνχιην 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 ΗΚΔΑ ζηελ 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο.Σνλ επηέκβξην ηνπ 2011 εγθαηληάδεηαη ην 

θαηάζηεκα ΗΚΔΑ κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ηα πάληα γηα ην ζπίηη θαη 

έρνληαο σο ζθνπφ λα θάλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιιψλ πην φκνξθε 

θαη ιεηηνπξγηθή.Αθνινπζψληαο ην επηηπρεκέλν concept ησλ θέληξσλ 

παξαγγειηψλ θαη παξαιαβψλ (Pick-Up Points) ηεο Διιάδαο, ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2015 εγθαηληάζηεθε ην πξψην pick-up point ζηελ πφιε ηεο Βάξλα, 

ζηελ Αλαηνιηθή Βνπιγαξία, 380 ρηιηφκεηξα απφ ηελ φθηα, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2016 εγθαηληάζηεθε ην δεχηεξν pick-up point ζηελ πφιε 

ηνπ Μπνπξγθάο ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 εγθαηληάζηεθε ην ηξίην 

pick-up point θαηάζηεκα ζηελ Φηιηππνχπνιε (Plovdid). 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, 2,9 εθαηνκκχξηα πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα 

θαηαζηήκαηα ΗΚΔΑ ζηελ Βνπιγαξία. 

 

5.1.3 IKEA ΚΤΠΡΟΤ (Ζ.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD 

O Όκηινο FOURLIS κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο H.M. 

HOUSEMARKET (CYPRUS) Ltd ππέγξαςε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 ηε 

ζπκθσλία αλνίγκαηνο θαηαζηήκαηνο ΗΚΔΑ ζηελ Λεπθσζία.Ο ζηφρνο ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε θαηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ ιηαληθή αγνξά επίπισλ 

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 ΗΚΔΑ ζηελ Λεπθσζία. 

 



 

 

5.2 Κιάδνο Ληαληθήο Πώιεζεο ΑζιεηηθώλΔηδώλ (Καηαζηήκαηα 

Intersport – Καηαζηήκαηα Athlete’sFoot) 

O Όκηινο FOURLIS είλαη απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο(Franchisee) ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο INTERSPORT γηα ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηελ 

Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Σνπξθία. 

Ζ INTERSPORT, είλαη ε Νν.1 αιπζίδα αζιεηηθψλ εηδψλ ζηνλ θφζκν, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εθαηνκκχξηα πειάηεο ζηα 5.600 θαηαζηήκαηα ηεο 

ζε 44 ρψξεο. ηελ Διιάδα, μεθίλεζε ηε δπλακηθή ηεο πνξεία, σο κέινο 

ηνπ Οκίινπ FOURLIS, ηνλ επηέκβξην 2000. 

Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο είλαη απνθιεηζηηθφο δηθαηνδφρνο (Franchisee) ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο THE ATHLETE'S FOOT γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Σνπξθία. Ζ εηαηξεία ΣΖΔ ATHLETE‘S FOOT ζεσξείηαη κία απφηηο 

θνξπθαίεο εηαηξείεο αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ ζηνλθφζκν, ζπλερίδνληαο 

ηελ θιεξνλνκηά θαη ηε δέζκεπζήηεο γηα πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ. Παξάιιεια, κεηά θαη ηελεμαγνξά ηεο ην 2012 απφ 

ηελINTERSPORT International Corp. (IIC), ε The Athlete‘s Foot 

εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

αλνίγεη αθφκε πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο θάζε 

ρξφλν. 

5.2.1 ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ 

Σελ 17ε Φεβξνπαξίνπ 2011 ν Όκηινο FOURLIS αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ INTERSPORT 

ζηελ Σνπξθία.Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

franchise θαη ηελ ίδξπζε εηαηξείαο,ηε λενηδξπζείζα εηαηξεία 

INTERSPORT ATLETIK MAGAZACILK VE DIS TICARET ANONIM 

SIRKETI,ν Όκηινο FOURLIS ζπκκεηέρεη ζήκεξα κε πνζνζηφ 

100%,κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ζηελ Διιάδα INTERSPORT 

ATHLETICS Α,Δ,Δ.ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 24 θαηαζηήκαηα INTERSPORT 

ζηελ Σνπξθία θαη 2 θαηαζηήκαηα ‗The Athlete‘s Foot‘,ελψ ν κέζν-

καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί δίθηπν 50 πεξίπνπ 

θαηαζηεκάησλ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Πνξεία κεηνρήο 
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7.Απνινγηζηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία 2018 

 



 

 

7.1Γίθηπν Κιάδνπ Ληαληθήο Πώιεζεο Αζιεηηθώλ Δηδώλ 

 

 

7.2Γίθηπν Κιάδνπ Ληαληθήο Πώιεζεο Δηδώλ Οηθηαθνύ Δμνπιηζκνύ 

θαη Δπίπισλ 

 

 

 



 

 

8. ΔηαηξηθήΓηαθπβέξλζε 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί ην ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε 

Γηνίθεζε, ηνπο κεηφρνπο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζθηαγξαθεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη.  

Ζ Δηαηξεία κε ηελ απφ 28/2/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο, έρεη απνθαζίζεη απηνβνχισο λα εθαξκφδεη ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ 

(πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεράλησλ) θαη θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο πξψηεο αλαζεψξεζεο ηνπ (28/6/2013) απν ην Διιεληθφ 

πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ).  

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηα εμήο:  

 Φνπξιήο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Δθηειεζηηθφ Μέινο)  

 Φνπξιή Γάθλε (Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Δθηειεζηηθφ Μέινο)  

 Βαζηιάθεο Δπηχρηνο (Αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο)  

 Πεηαιάο Απφζηνινο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Φνπξιή Λήδα (χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Μπξέκπνο Ησάλλεο (χκβνπινο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο) 

 Κσζηφπνπινο Ησάλλεο (χκβνπινο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 

Μέινο)  

 Σξππνζθηάδεο Παχινο (χκβνπινο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 

Μέινο)  

 Watson David (χκβνπινο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μεινο)  

9. Ηζνινγηζκόο-νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Φνπξιήο Α.Δ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ην Α' ηξίκελν, Α' εμάκελν, 

ελλεακήλνπ θαη γηα ην έηνο ηεο ρξήζεο, αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηε 

δηαθάλεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε πνπ δηαζθαιίδεη γηα 

ηνπο κεηφρνπο ηεο. Γηα ην έηνο 2018 ην ζρφιην ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ήηαλ 

πσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

 Ο Όκηινο FOURLIS ην 2018 παξνπζίαζε πσιήζεηο € 448,5 εθαη., 

έλαληη € 434,1 εθαη. ην 2017 απμεκέλεοθαηά 3,3%. 



 

 

 Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) αλήιζαλ ζε € 44,3 εθαη. έλαληη €41,8 εθαη. ην 2017 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,8%. 

 Σα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε € 18,5 εθαη. έλαληη θεξδψλ € 

14,5 εθαη. ην 2017, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 27,1%. 

 Σα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ήηαλ € 14,3 εθαη. απμεκέλα θαηά 

42,4% ζε ζρέζε κε ην 2017 (€ 10,0 εθαη.). 

 

10.Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

Ζ δηεχζπλζε Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ Οκίινπ FOURLIS 

δεκηνπξγήζεθε ην 2008,κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ ζε έλα θνηλφ πιαίζην δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ην 

ζεβαζκφ ζηνλάλζξσπν,ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ γηα κηα θαιχηεξε 

θνηλσλία θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ. 

Σν 2008 ήηαλ,επίζεο,ε ρξνληά φπνπ ν Όκηινο FOURLIS έγηλε επίζεκν 

κέινο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ (UN GLOBAL 

COMPACT),ηεο κεγαιχηεξεο δηεζλνχο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο γηα 

ηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Δθαξκφδνληαο δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,θχξην κέιεκα ηεο Γηεχζπλζεο είλαη 

ε θαιιηέξγεηα εζηθήο θαη αδηάθζνξεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

φιε ηελ εηαηξεία θαζψο θαη ζεβαζκφο γηα ηνπο πκκέηνρνπο,δειαδή ηνπο 

αλζξψπνπο,ηνπο πειάηεο,ηνπο πξνκεζεπηέο,ηνπο κεηφρνπο,ηηο 

Μ.Κ.Ο.,θ.α,. 

Σν 2018 ζπλερίζηεθε ην πξφγξακκα «πνπδ@δσ κεΤπνηξνθία» ην νπνίν 

πινπνηείηαη ζηνλ Όκηιν FOURLISαπφ ην 2013 θαη ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε 

θνηηεηψλ, παηδηψλ, εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε Γεκφζηα 

Αλψηεξα 

ή Αλψηαηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεοΚχπξνπ, 

εθηφο ηνπ κφληκνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ηεο θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ δηακνλήο ηνπο ζε άιιε πφιε. 

 

Ζ Γηεχζπλζε 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 Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζηελ νπνία δελ πεξηέξρεηαη 

αλεμάξηεηε δήισζε δηαζθάιηζεο  



 

 

 

11.Δξγαζηαθά Θέκαηα 

Βαζηθνί άμνλεο ηεο Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

είλαη: 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζιήςεσλ λα είλαη θνηλά ζε φιεο νη 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

 Γίλνληαη ίζεο επθαηξίεο εμέιημεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο 

κεηαθίλεζεο θαη πξναγσγψλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Οκίινπ. 

 Λακβάλνληαη ππφςε νη ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, 

εζληθνηήησλ, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ θξνλεκάησλ, θαζψο 

θαη ινηπψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε αλαπεξία, ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θ.ιπ., ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αλάπηπμεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ καο, θαζψο θαη ζηηο πνιηηηθέο ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ. 

 ε φπνηα απφ ηηο εηαηξείεο παξνπζηάδεηαη αλάγθε θάιπςεο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηφηε απηέο θαιχπηνληαη άκεζα είηε κε 

εζσηεξηθή κεηαθίλεζε / πξναγσγή εξγαδνκέλσλ (κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο Αλνηρηήο ηειέρσζεο), είηε κε απεπζείαο πξφηαζε 

αιιαγήο ζέζεο / πξναγσγήο ζε θάπνηνλ εξγαδφκελν (γηα 

πςειφβαζκα ζηειέρε), είηε κε λέα πξφζιεςε. 

 

Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη 36 ζπλνιηθά 

εζληθνηήησλ. 

 

Απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθώλ θαη βαζηθνί δείθηεο επίδνζεο 

Σελ 31/12/2018, o Όκηινο αξηζκνχζε 4.038 εξγαδφκελνπο. 

 

 

 



 

 

 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΟΣΔ)ηδξχζεθε ην 1949, σο 

δηάδνρνο ηεο Αλψλπκεο Διιεληθήο Σειεθσληθήο Δηαηξείαο.Ζ έδξα ηνπ 

βξίζθεηαη ζηε ιεσθφξν Κεθηζίαο ζην Μαξνχζη, ελψ απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 21000 ππαιιήινπο. Απφ ην 2009 ε  Deutsche 

Telecom απνηειεί ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ην 

κεγαιχηεξν κέηνρφ ηεο θαηέρνληαο ην 50% ησλ εηαηξηθψλ κεηνρψλ. 

ήκεξα,ν ΟΣΔ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν ζηε 

ρψξα, πξνζθέξνληαο κηα επξεία γθάκα ππεξεζηψλ, φπσο ζηαζεξή θαη 

θηλεηή ηειεθσλία, ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε θαζψο θαη ππεξεζίεο 

ίληεξλεη. Παξάιιεια, ν φκηινο απνηειεί ηνλζπνπδαηφηεξν επελδπηή ζε 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ππνδνκέο ηεο ρψξαο, θαζψο επελδχεη ζε δίθηπα λέαο 

γεληάο κε ζθνπφ ηελ ψζεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

πξννπηηθψλ αλάπηπμεο, (ηελ πξνεγνχκελε εμαεηία νη επελδχζεηο 

μεπέξαζαλ ηα 2 δηο επξψ). 

 

 

 

 

 

Θπγαηξηθέο ηνπ ΟΣΔ είλαη εCOSMOTE (100%) , ηελCOSMOTETV 

(100%), ηελΟΣΔGlobe(100%) , ηνλΓΔΡΜΑΝΟ(100%) , 

ηελΟΣΔAcademy, ΟΣΔPLC , 

TELECOMROMANIA(86.2%),TELECOMALBANIA(97,2%)θαηCOSM

OTEE-Value. Αο ηηο δνχκε ιίγν αλαιπηηθφηεξα: 

 

Μηράιεο Τζακάδ, CEO 

O.T.E 

ΜέγαξνΟΤΕ, Μαξνύζη 

ΜέγαξνΟΤΕ, Μαξνύζη 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (OΣΕ) 



 

 

 

H COSMOTE είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζηελ Διιάδα κε 7,7 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ έδξα 

ηεο ζηελ Αζήλα θαη είλαη 100% ζπγαηξηθή ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ελψ ην 2000 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 Αλέπηπμε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δχν αθφκε ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κέζσ ζπγαηξηθψλ: ηελ Αιβαλία κε 

ηελ AMC (λπλ Telecom Albania) θαη ηε Ρνπκαλία κε ηελ COSMOTE 

Romania (λπλ Telecom Romania), απεπζπλφκελε ζπλνιηθά ζε κία 

δηεπξπκέλε αγνξά 45 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. ην ζχλνιν ησλ δχν 

απηψλ ρσξψλ ε COSMOTE εμππεξεηεί ζήκεξα πεξίπνπ 28,4 

εθαηνκκχξηα πειάηεο. Ξεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο ιεηηνπξγία ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1998 θαη κφιηο έλα ρξφλν κεηά ζπκπιήξσζε έλα 

εθαηνκκχξην ζπλδξνκεηέο. 

 Σν 2006 απέθηεζε ην 99% πεξίπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο 

Βηνκεραληθήο Δκπνξηθήο Δηαηξείαο Γεξκαλφο Α.Β.Δ.Δ. θαη ηελ ίδηα 

ρξνληά, ήηαλ ε κνλαδηθή ειιεληθή εηαηξεία πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε 

ιίζηα Information Technology 100 ηνπ πεξηνδηθνχ BusinessWeek κε ηηο 

θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ παγθνζκίσο. 

 

 

Ο Όκηινο Γεξκαλόο είλαη ειιεληθή εηαηξεία κε έδξα ηνλ Άγην ηέθαλν 

Αηηηθήο, πνπ αζρνιείηαη κε ηε ιηαληθή πψιεζε ειεθηξνληθψλ εηδψλ. Σα 

θαηαζηήκαηά ηνπ πξνζθέξνπλ επίζεο ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία. Ο 

φκηινο δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 300 θαηαζηήκαηα, ελψ έρεη επεθηαζεί 

ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία (ε νπνία πσιήζεθε ζηελ 

Telekom Slovenije), ζηελ Βνπιγαξία, ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία θαη 

ηελ Οπθξαλία. 

 Σν 2003, ν φκηινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Folli Follie, αγφξαζε κεξίδην 

40% ησλ Hellenic Duty Free Shops ελψ ην 2006, εμαγνξάζηεθε απφ ηελ 

Κππξηαθή Cosmoholding Limited, ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Cosmote ε νπνία εμαγφξαζε ηνλ φκηιν εθηά ρξφληα κεηά. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Folli_Follie


 

 

 

Ζ COSMOTE TV (πξψελ OTE TV θαη Conn-x TV) είλαη ππεξεζία 

ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν ΟΣΔ. Γηαηίζεηαη 

κέζσ δνξπθφξνπ θαη κέζσ επξπδσληθήο ζχλδεζεο (κέζσ ADSL ή 

VDSL). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Cosmote TV μεθίλεζε ην 2008 σο δνθηκαζηηθή 

ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία απφ ηνλ ΟΣΔ θαη νλνκαδφηαλ Conn-x TV, ελψ 

ην επφκελν έηνο μεθίλεζε ε εκπνξηθή ηνπ δηάζεζε. Βαζηδφηαλ ζηελ 

ηερλνινγία IPTV, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο κέζα απφ κηα επξπδσληθή ζχλδεζε ADSL. To 2010, ν ΟΣΔ 

επέθηεηλε ην Conn-x TV παλειιαδηθά, θαιχπηνληαο έηζη θαη πεξηνρέο κε 

κηθξφηεξν πιεζπζκφ. ην ηέινο ηνπ 2010, ε ππεξεζία πξνζέθεξε 48 

ηειενπηηθά θαλάιηα κε ςεθηαθή εηθφλα, αλάκεζά ηνπο θαη 3 αζιεηηθά 

θαλάιηα ηα Conn-x TV Sport 1, 2 & 3, θαη ππεξεζίεο Video on Demand. 

ηα ηέιε ηνπ 2013 μεπέξαζε ηνπο 280.000 ζπλδξνκεηέο ελψ, ζηα ηέιε 

ηνπ 2014 ηνπο 321.000 θαηαγξάθνληαο αλνδηθή πνξεία. Ζ ζπλδξνκεηηθή 

πιαηθφξκα OTE TV ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2015 είρε 377.548 ζπλδξνκεηέο, 

ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 είρε 458.920 ζπλδξνκεηέο (αχμεζε 21,6%). 

ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2016 ε ζπλδξνκεηηθή πιαηθφξκα ηνπ ΟΣΔ πέξαζε 

γηα πξψηε θνξά ζηελ πξψηε ζέζε, μεπεξλψληαο ηνλ αξηζκφ 

ζπλδξνκεηψλ ηεο αληαγσληζηηθήο πιαηθφξκαο Nova, απμάλνληαο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο ζε 462.000. 

 

 

Ζ OTEGlobe είλαη κία Αζελατθή βάζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ θνξκνχ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ ζε 

θνξείο, παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ θαη εηαηξηθνχο πειάηεο ζηε 

Νφηηα Δπξψπε. Ζ εηαηξεία είλαη εμνινθιήξνπ ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔ. 

Ζ OTEGLOBE πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ ζε θνξείο πςειήο δπλακηθφηεηαο θαη νξγαληζκνχο multi-site: 

 Τπεξεζίεο ηθαλφηεηαο (κέζσ ησλ δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο 

GWEN θαη TBN) 



 

 

 Γεδνκέλα IP 

 Φσλεηηθέο ππεξεζίεο 

 

 

Ζ Telekom Romania είλαη κηα ξνπκαληθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ κε 

έδξα ην Βνπθνπξέζηη. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο  κεηαμχ ηεο 

Romtelecom θαη ηεο Cosmote Ρνπκαλίαο. Αλ θαη κνηξάδεηαη ηελ 

επσλπκία ηεο Deutsche Telekom, ε εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΟΣΔ, 

ειιεληθήο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ (ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ειέγρεηαη 

απφ ηε Deutsche Telekom). 

Ζ Telekom Romania πξνζθέξεη ζηαζεξή ηειεθσλία, θηλεηή ηειεθσλία, 

επξπδσληθφ δηαδίθηπν, ππεξεζίεο IPTV θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο. 

 

 

Ζ Telenor είλαη ν κεγαιχηεξνο βνπιγαξηθφο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (2G, 3G θαη 4G) ηφζν απφ ην κεξίδην ζπλδξνκεηψλ 

φζν θαη απφ ηα έζνδα, ελψ είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε βνπιγαξηθή εηαηξεία 

ηειεπηθνηλσληψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαζεξήο θσλήο, ηεο 

επξπδσληθφηεηαο θαη ηεο ηειεφξαζεο). Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2001 σο 

"Cosmo Bulgaria Mobile" θαη ιεηηνπξγνχζε κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

"Globul" κέρξη ην 2014. Αλήθεη ζηνλ ειιεληθφ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

ΟΣΔ απφ ην 2001 έσο ην 2013 θαη απφ ην 2005 έσο ην 2013 ήηαλ κέξνο 

ηεο γξακκήο ηεο Cosmote. Απφ ην 2013 έσο ην Μάξηην ηνπ 2018, ε 

εηαηξεία αλήθε 100% ζηνλ φκηιν Telenor. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, ε 

εηαηξεία εμαγνξάζηεθε απφ ηελ PPF, ηδησηηθφ επελδπηηθφ ηακείν κε έδξα 

ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία. 

 

 

 

 

Όξακα θαη απνζηνιή ηνπ ΟΣΔ  



 

 

Ο φκηινο ΟΣΔ επηζπκεί «λα παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ζε 

φινπο, ψζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο ηνπ ζήκεξα 

θαη παξάιιεια λα ρηίδεη έλα θαιχηεξν αχξην». 

 Πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ζηνπο πειάηεο 

ηνπ 

 πλδέεη ηνπο αλζξψπνπο 

 Πξνζθέξεη κνλαδηθή ςπραγσγία 

 Βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα κεγαιψζνπλ 

 ηεξίδεη ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο πξσηνπνξίαο 

 Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαξθή βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

 

Πξνζσπηθό 

Δηαηξείαο 

6.8

78 

Πξνζσπηθό 

Οκίινπ 

22.

093 

 

 

Μεηνρηθή ζύλζεζε 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ΟΣΔ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1996, ελψ νη κεηνρέο ηνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ. Σελ ίδηα ρξνληά,  ην Διιεληθφ Γεκφζην 

κείσζε ζηαδηαθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ φκηιν ΟΣΔ, κε απνηέιεζκα ε 

παξνχζα κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο λα έρεη σο εμήο: 

 Deutsche Telekom 50% 

 Γηεζλείο ζεζκηθνί επελδπηέο 29,5% 

 Έιιελεο ζεζκηθνί επελδπηέο 10,7%  

 Άιινη κέηνρνη 9,8% 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζηεθε 

φηη ζα δνζεί κέξηζκα ίζν κε 0,46€ αλά κεηνρή. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ηζηνξηθά ηνηρεία Μεηνρήο 

Γηάζηε

κα 

Διάρηζ

ηε ηηκή 

Μέγηζ

ηε 

ηηκή 

Μεηαβν

ιή % 

πλνιηθό

ο Όγθνο 

Πξάμε

ηο 

Σδίξνο 

7 

εκεξώλ 

12,35 12,73 -0,87 1.788.292 4.921 22.477.412 

30 

εκεξώλ 

11,04 12,73 9,94 14.937.67

0 

31.733 180.278.81

8 

3 

κελώλ 

11,04 12,73 12,41 39.294.37

8 

82.119 469.180.02

2 

6 

κελώλ 

9,5 12,73 25 68.303.88

4 

136.39

7 

780.287.10

0 

12 

κελώλ 

9,39 12,73 22,55 130.553.8

20 

249.53

0 

1.436.563.

031 

 

Πνξεία Μεηνρήο 

Μετοχικι φνκεςθ

Deutsche Telekom Διεκνείσ Θεςμικοί Επενδυτζσ

Ζλλθνεσ Θεςμικοί Επενδυτζσ Άλλοι Μζτοχοι



 

 

 

Stock price: OTES (FRA) €5.95 -0.10 (-1.65%) 

 

 

 

 

 

 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2018 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ ζεκεηψλεηαη φηη: 

- Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2018, ηα ελνπνηεκέλα έζνδα ηνπ νκίινπ 

ΟΣΔ δηακνξθψζεθαλ ζε 973000000€ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κείσζεο θαηά 24,1 εθαηνκκχξηα επξψ ζηα έζνδα ηεο Ρνπκαλίαο, ε 

νπνία αληηζηάζκηζε ηα ηζρπξά έζνδα ζηελ Διιάδα, ηα νπνία 

ζεκείσζαλ αχμεζε 13,7 εθαηνκκχξηα επξψ. 

- Παξάιιεια ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ νκίινπ 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ , ησλ απνκεηψζεσλ θαη ησλ 

επηβαξχλζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θφζηε αλαδηνξγάλσζεο) 



 

 

δηακνξθψζεθαλ ζε 675,4 εθαηνκκχξηα επξψ, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2017.  

- Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο αλήιζε ζε 69,9 εθαηνκκχξηα επξψ απφ 

21,6 εθαηνκκχξηα ηνπ έηνπο 2017 αληηθαηνπηξίδνληαο ηνλ 

κεησκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα γηα ηηο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  

- Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε (εμαηξνπκέλσλ ησλ έθηαθησλ εμφδσλ) 

ηνπ νκίινπ, κεηά ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, απμήζεθαλ θαηά 

28,3% θαη αλήιζαλ ζε 53,1 εθαηνκκχξηα επξψ ζην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2018, απφ 41,4 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2017. 

- Οη πξνζαξκνζκέλεο επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2018, αλήιζαλ ζε 226,1 εθαηνκκχξηα επξψ, 

απμεκέλεο θαηά 8,1% κε ηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ρνπκαλία λα αλέξρνληαη ζε 175,7 εθαηνκκχξηα επξψ θαη 50,4 

εθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα. 

- Ο πξνζαξκνζκέλνο θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ νκίινπ ζηηο 

31/12/2018 ήηαλ 0,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ζρεδφλ ακεηάβιεηνο 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
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Ο φκηινο ΟΣΔ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ ειιεληθφ θψδηθα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ελψ παξάιιεια ζέβεηαη θαη ηεξεί ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα  πξφηππαθαιήο θαη ππεχζπλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Πξσηνβνπιία ηεο Παγθφζκηαο 

Αλαθνξάο (GRI). Δπίζεο,απφ ην 2008 ν ΟΣΔ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο FTSE4Good νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ απφδνζε 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Μάιηζηα, ην 2010 ν ΟΣΔ έιαβε ηε 

δηάθξηζε «Gold» ζην Γείθηε Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο θαη ηνπ 

απνλεκήζεθε ην βξαβείν ηεο Καιχηεξεο Δηαηξείαο ζηνλ ηνκέα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. 

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην ζύζηεκα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη νη εμήο: 

 Δμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

άζθεζε ηεο δηνίθεζεο 

 Γηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ( κέηνρνη, 

επελδπηέο ) θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.  

Σαπηφρξνλα ν φκηινο ΟΣΔ δηαζέηεη ζχζηεκα θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ, ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ζχζηεκα δηνίθεζεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο , ζχζηεκα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζχζηεκα ακνηβψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ , απηφ 

απνζθνπεί ζηελ: 

 πκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο θαη ηζρχνληεο λφκνπο 

 Δμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Γεληθφηεξε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζε ηπρφλ θηλδχλνπο 

 

Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο εηαηξηθώλ θηλδύλσλδηαζθαιίδεη: 

 Σνλ εληνπηζκφ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

 Σελ θαηαγξαθή ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ΟΣΔ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη 



 

 

 Σελ θαζηέξσζε θαηψηαησλ νξίσλ αλνρήο γηα θάζε επίπεδν 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ( ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα) 

 

Σν ζύζηεκα αζθαιείαο πιεξνθνξηώλ θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ θαιχπηεη πεξηνρέο φπσο: 

 Αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

 Αζθάιεηα εηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα 

 Αζθάιεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο κεραληζκψλ αζθαιείαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην ζύζηεκα ακνηβώλ, απηφ: 

 Λακβάλεη ππφςε ηηο ακνηβέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο αληίζηνηρεο εζληθέο 

αγνξέο εξγαζίαο, ζηηο ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο 

 Σεξεί ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

 Αλαγλσξίδεη θαη αληακείβεη ηα απνδνηηθά ζηειέρε κε ζθνπφ ηελ 

θαζηέξσζε κηαο δίθαηεο θαη αληαγσληζηηθήο πνιηηηθήο ακνηβψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Πξφεδξνο ηνπ Γ θαζψο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο είλαη ν 

θχξηνο Μηράιεο Σζακάδ , ελψ αληηπξφεδξνο είλαη ν θχξηνο Σακπνχξινο.  

Σν Γ απνηειείηαη απφ 10 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 8 είλαη κε εθηειεζηηθά. 

Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 2 είλαη αλεμάξηεηα.  

 

 

 

Μιχάλθσ Σςαμάη

CEO

Ρρόεδροσ Δ.Σ

Εκτελεςτικό Μζλοσ

Παναγιώτθσ 
Σαμποφρλοσ

Αντιπρόεδροσ

Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν & 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

Srinivasan Gopalan

Μθ εκτελεςτικό μζλο

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ 
Αμοιβϊν & Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ

Robert Hauber

Μθ εκτελεςτικό μζλοσ

Kyra Orth

Μθ εκτελεςτικό 
μζλοσ, Μζλοσ τθσ 

Επιτροπισ Αμοιβϊν & 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

Michael Wilkens

Μθ εκτελεςτικό μζλοσ



 

 

 

  

Χαράλαμποσ 
Μαηαράκθσ

Εκτελεςτικό 
μζλοσ

Παναγιώτθσ 
κευοφφλαξ

Μθ εκτελεςτικό 
μζλοσ

Ανδρζασ 
Ψακάσ

Ανεξάρτθτο

μθ εκτελεςτικό 
μζλοσ, Μζλοσ 
τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου

Βαςιλικι 
Κουφορίηου

Μθ Εκτελεςτικό 
Μζλοσ



 

 

Μνπζείν Σειεπηθνηλσληώλ ΟΣΔ 

Σν Μνπζείν Σειεπηθνηλσληψλ ΟΣΔ άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ 

ην 1990. ηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην ηνπ ΟΣΔ 1000 κ2 ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κεθηζηάο, ζηελ Αζήλα. θνπφο ηνπ Μνπζείνπ είλαη ε έξεπλα, κειέηε 

θαη ηεθκεξίσζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Σν Μνπζείν είλαη 

κέινο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο (TICCIH). 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγέο: 

 https://www.cosmote.gr/ 

 https://www.euro2day.gr/ 

 https://www.wikipedia.org/ 

 https://naftemporiki.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://www.cosmote.gr/
https://www.euro2day.gr/
https://www.wikipedia.org/
https://www.wikipedia.org/
https://www.wikipedia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίλα Καιιηφπε-Βαζηιηθή                                                         
Γθνπξακπάξδη Μαξία 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Ο.Π.Α, 2
ν
 έηνο 

 



 

 

 

 

 

Τελ παξαθάησ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη: 

 

Δηξήλε Οξθαλίδνπ 

Παξαζθεπή Μηραήινπ 

Δπξηδίθε Σαζζηθα 

Λπδία Παπνχιηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

 

Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916, έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη 

εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 1918. Απφ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε αλάπηπμε 

εξγαζηψλ, κεγαζψλ, δξαζηεξηνηήησλ. Ζ παξνπζία ηνπ νκίινπ ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη αλαηνιηθή Μεζφγεην δηαζέηνληαο ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ 2013 έλα δίθηπν 435 θαηαζηεκάησλ. 

 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

(Γ..) 
 

Σν παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε, 

Δθηειεζηηθά θαη Με Δθηειεζηηθά Μέιε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3864/2010 . Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο, κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ 

ηνπ λα γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ζηηο 28/06/2019 απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί σο έρεη, φπσο 

θαη νη ακνηβέο νη νπνίεο δεκνζηνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλα. 

ύλζεζε: 

Με Δθηειεζηηθόο Πξόεδξνο Γ. 

  

 Γεψξγηνο Υαληδεληθνιάνπηνπ 

Πέηξνπ 

  

Αληηπξόεδξνο Γ.. 

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό 

Μέινο 

  

 Karel De Boeck ηνπ Gerard, 

  

Δθηειεζηηθά Μέιε  Υξήζηνο Μεγάινπ ηνπ Ησάλλε, 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Γεψξγηνο Γεσξγαθφπνπινο ηνπ 

Γξεγνξίνπ 

 

Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά 

Μέιε 
 

 Βελεηία Κνληνγνχξε ηνπ 

Γεξάζηκνπ, Αλεμάξηεην Με 

Δθηειεζηηθφ Μέινο 



 

 

 

 

 Arne Berggren ηνπ Sten, 

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 

Μέινο 

 Enrico Tommaso Cucchiani ηνπ 

Clemente, Αλεμάξηεην Με 

Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 David Hexter ηνπ Richard, 

 Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ 

Μέινο 

 

Με Δθηειεζηηθά Μέιε  νινκψλ Μπεξάραο ηνπ 

Αιβέξηνπ, 

 Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Αιέμαλδξνο Βιαδέο ηνπ Εήζε, 

 Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Per Anders Fasth ηνπ Jorgen, 

(Δθπξφζσπνο ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο Ν. 3864/2010) 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη 

αλεμάξηεηα. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο κε ηξηεηή ζεηεία. 

Οη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη: ε 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε  επίβιεςε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ηαθηηθψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – 

ινγηζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιεη πξφηαζε ζην Γ.. θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ επηινγή θαη αλάζεζε αλά ηξηεηία. Δπίζεο ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί. 

ύλζεζε: 

Πξόεδξνο: Hexter David 

 

Μέιε: 
 

 

De Boeck Karel 



 

 

Berggren Arne 

Μπεξάραο 

νινκψλ 

Fasth Per Anders 

(ΔθπξφζσπνοΣΥ) 

 

 

Δνκή Τξάπεδαο Πεηξαηώο 

 

 
 

 

 

 

Μεηνρηθήύλζεζε 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη πνιπκεηνρηθή ζύλζεζε. Σν ζχλνιν ησλ 

θνηλψλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ηνλ Μάξηην 2019 αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 

28.500. Απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ (436,659,164 θνηλέο κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο €6,00 θαζεκία) ην 26% θαηερφηαλ απφ ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ην ππφινηπν 74% απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη εηδηθφηεξα 64% απφ λνκηθά πξφζσπα θαη 10% απφ θπζηθά 

πξφζσπα. 



 

 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΖ ΜΔΣΟΥΖ 

ΠΔΗΡΑΗΧ(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 10/07/2019) 

 

 

 



 

 

 

ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη πινπνηεί άκεζα ηηο ελδερφκελεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηαξθή αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. 

Παξάιιεια, ν Όκηινο ειέγρεη κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειεγθηή ζηηο Μνλάδεο, θαζψο θαη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο Σξάπεδαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε ζπλερήο 

αλαβάζκηζε, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν Οκίινπ, ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο, ην νπνίν απνηειεί ζχλνιν 

ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή ηεο 

θαη ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη κηα ηζρπξή ππεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα 

ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηε μερσξηζηή θαη 

αλαιπηηθή ηήξεζε θαη θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο. Σα κέιε ηνπ 

Γ.. έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ. Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνζθνπεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ Σξάπεδα 

θαη φρη απαξαίηεηα ζηελ εμάιεηςή ηνπο. 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο ππνζηεξίδεηαη, ζχκθσλα 

κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, απφ νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηνηθεηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (MIS – Management Information System) θαη 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη κεραληζκνχο, νη νπνίνη αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ηφζν ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο φζν θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

Τπεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

είλαη νη: 

 Δζσηεξηθόο Διεγθηήο 

 Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 



 

 

 Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ) 

 

 

 Δηάθξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ζηνλ Εζωηεξηθό Έιεγρν 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

 

Σε ζεκαληηθή Δπξσπατθή Γηάθξηζε E.F.Q.M. "Recognized for Excellence 

in Europe" (Αλαγλψξηζε γηα Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία) πέηπρε ε 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  Ζ δηάθξηζε 

απηή, Σεζζάξσλ Αζηέξσλ, είλαη ε αλψηεξε θαη ε κνλαδηθή πνπ δφζεθε 

κέρξη ζήκεξα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ European Foundation for 

Quality Management ζε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηζήγεζε ησλ έκπεηξσλ 

Αμηνινγεηψλ ηεο Δ.Δ.Γ.Δ., εθπιήξσζε κε κεγάιε επηηπρία ηα θξηηήξηα γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε. 

Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ 

Ζ Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ, ζε αηνκηθφ θαη επίπεδν Οκίινπ, κε 

γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο. ην πιαίζην απηφ, ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Σξάπεδαο κεξηκλνχλ γηα 

ηελ θαηαγξαθή θαη ηαθηηθή επαλαμηνιφγεζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

ηξαηεγηθήο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πειαηψλ 

θαηά επίπεδν θηλδχλνπ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ 

αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ ζπλνιηθά γηα θάζε είδνπο θηλδχλνπ 

θαη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαζελφο εθ ησλ σο άλσ νξίσλ, θαζψο θαη 

ηε ζέζπηζε νξίσλ παχζεο δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Ζ Σξάπεδα κεξηκλά, επίζεο, γηα ηε ζέζπηζε αμηφπηζησλ, 

απνηειεζκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαηήξεζε ζε δηαξθή βάζε ηνπ χςνπο, ηεο ζχλζεζεο 

θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία θξίλνληαη εθάζηνηε 

απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο θχζεο θαη 

ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη 

λα αλαιάβεη ε Σξάπεδα. Οη σο άλσ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ππφθεηληαη 

ζε ηαθηηθή εζσηεξηθή επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηνλ Σνκέα 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Οκίινπ, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηέο 



 

 

παξακέλνπλ πιήξεηο, επαξθείο θαη αλάινγεο κε ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθάζηνηε δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο. 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

 

 Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Με ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηνπ εηαηξηθνύ ζπκθέξνληνο θαη ησλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ κεηόρσλ ηεο, ε Σξάπεδα Πεηξαηώο έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηα νξηδόκελα από ην ζεζκηθό πιαίζην πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κε: 

 

 

 Tελ πξνζαξκνγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, ψζηε 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηζρχνληα πεξί Δθηειεζηηθψλ, κε Δθηειεζηηθψλ 

θαη Αλεμάξηεησλ κειψλ 

 Tελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, απαξηηδφκελε απφ κε Δθηειεζηηθά κέιε θαη 

Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε 

νπνία παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε ηελ επάξθεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε 

επίπεδν Σξάπεδαο θαη Οκίινπ, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ηηο δηαπηζηψζεηο 

θαη παξαηεξήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ 

 Tελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, κε ζθνπφ λα θαιχπηνληαη 

απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο έιεγρφο ηνπο, ε 

εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο ζε 

αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε 

 Tε Γεληθή Γηεχζπλζε Δηαηξηθήο Γηνίθεζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εγθξίλεη ε Γηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ 

Σξάπεδα θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δηαηξηθήο Γηνίθεζεο επνπηεχεη 

ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, κε 

εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 



 

 

 Tνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Λεηηνπξγίαο, 

κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε ζχκκεηξε πιεξνθφξεζε 

θαη θαιχπηνληαη ζέκαηα, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο 

 Tνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Σξάπεδαο 

 Tε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο θαηά ηελ Πξάμε 2577/2006 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο), ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε, αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επίπεδν Οκίινπ 

 Tε Γηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, ε νπνία ζεζπίδεη θαη 

εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη εθπνλεί εηήζην πξφγξακκα θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο, κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη δηαξθήο 

ζπκκφξθσζε ηνπ Οκίινπ πξνο ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

 Tηο Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο Δπελδπηψλ, Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ην έξγν ηεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ επελδπηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αξκφδησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ αληίζηνηρα. 

 

 Αξρέο Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο 

Πεηξαηώο 

 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ κε ηελ θνηλσληθή 

πξόνδν θαη αιιειεγγύε. 

 Τηνζέηεζε Άξηζησλ Δξγαζηαθώλ Πξαθηηθώλ. 

 Αξκνληθέο ρέζεηο κε ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο. 

 Πξναγσγή ηνπ Πνιηηηζκνύ. 

 Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ηελ Τπεχζπλε Υξήζε Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη ηελ Τπνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξάζεσλ πνπ 

Παξάγνπλ Πεξηβαιινληηθή θαη Κνηλσληθή Χθέιεηα. 

 



 

 

 Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, αλαγλσξίδνληαο φηη νη αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζπληζηνχλ ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελζσκαηψλεη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δηαδηθαζίεο θαη αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

δηαξθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ, ηε κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ηεο απνηππψκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ-θιηκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ψζηε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιαλήηε. 

 

ην πιαίζην ηεο δέζκεπζήο ηεο γηα ζπλερή κείσζε ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, παξαθνινπζεί θαη κεηξά ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ηεο επηδφζεηο, ζέηεη ζηφρνπο βειηίσζεο, εθαξκφδεη θαη αμηνινγεί 

δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο & πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

λεξνχ, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ-αλαθχθισζεο, κείσζεο 

κεηαθηλήζεσλ θαη πξνψζεζεο πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ. Δπηπιένλ, κε ηηο 

επξείεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ πξνζθέξεη ζπκβάιιεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δεζκεχεηαη γηα ηε ζηήξημε 

ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξεκαηνδνηψληαο κέζσ εηδηθψλ 

«πξάζηλσλ» πξντφλησλ -κε επλντθφηεξνπο απφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο- 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επελδχζεηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, φπσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πξάζηλεο ρεκείαο, ησλ πξάζηλσλ κεηαθνξψλ, 

ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη λεξνχ, ηεο πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ, 

ζπκβάιινληαο έηζη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ππεχζπλεο ρξήζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη εληζρχνληαο ηε δηαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

ή θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ. 

 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/Corporate-Responsibility/Environment/Environmental-Fields-of-Action/Green-Business


 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θιηκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 

απφ ην επξχ θάζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(ρξεκαηνδνηήζεηο-επελδχζεηο) θαη παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξνσζψληαο κέηξα γηα ηε κείσζε 

ηνπ απνηππψκαηνο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2)θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηήλ.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζεσξψληαο φηη ε αηνκηθή θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηεινχλ 

ηε βάζε κηαο βηψζηκεο θνηλσλίαο, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δεζκεχεηαη 

θαη κεξηκλά γηα ηε δηαξθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο, ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηεο δξάζεσλ, πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ ηξίησλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ θνξέσλ, νξγαληζκψλ ή ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία σθειψληαο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

 ηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο επηηξνπήο Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο 

 

1. Δλδπλάκσζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2. Δλεξγνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

3. Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 

εηαίξνπο 

4. Τπνζηήξημε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 

5. Αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο καο. 

6. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

7. Πξνψζεζε ηεο Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

8. ηήξημε ηεο Νέαο Γεληάο 

9. Πξνψζεζε ηεο Καηλνηνκίαο 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/Corporate-Responsibility/Environment


 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΤΜΒΑΔΗ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπκβάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηα ηειεπηαία ρξφληα: 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔ

ΝΑ ΜΔΡΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΤΜΒΑΖ 

ΖΜ/ΝΗ

Α 

ΤΝΑΦ

Ζ 

ΤΜΒ

ΑΖ 

ΤΦΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓ

ΜΑΣΟ 

ΤΜΒΑΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ-

ΣΑΜΔΗΟ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣ

ΧΣΗΚΖ 

ΣΑΘΔΟΣΖΣΑ 

ΤΜΒΑΖ 

ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ 

ΣΥ ΣΖΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ 

ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

01.12.20

15 

€ 2.720 εθαη. 

ΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡΑ

ΗΧ, EBRD, 

PIRAEUS BANK 

ROMANIA, 

PIRAEUS BANK 

BULGARIA θαη 

TIRANA BANΚ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

EBRD ΠΡΟ ΣΗ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΣΟΤ 

ΟΜΗΛΟΤ ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ, 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΚΑΗ 

ΑΛΒΑΝΗΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2014 

05.10.20

10 

ΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΟΟ ΣΧΝ 

ΠΗΣΟΓΟΣΗ

ΚΧΝ 

ΓΡΑΜΜΧΝ 

ΑΝΖΛΘΔ 

ΣΑ € 100 

ΔΚΑΣ. 

ΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡΑ

ΗΧ - ERGO 

INTERNATIONA

L 

AKTIENGESELL

SCHAFT 

ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 100% 

ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

Α.Σ.Δ. 

14.08.20

14 

ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ 

ΑΝΔΡΥΔΣΑΗ 

Δ € 90,1 

ΔΚΑΣ. 



 

 

ΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡΑ

ΗΧ – 

INSTITUTION 

FOR GROWTH 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

09.12.20

14 

€ 99,3 εθαη. 

ΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡΑ

ΗΧ – AI AHLI 

BANK OF 

KUWAIT K.S.C.P 

ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 

ΠΟΟΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

(98,5%) ΣΖ PIRAEUS 

BANK EGYPT. 

21.05.20

15 

USD 150 

ΔΚΑΣ. 

ΟΛΟΚΛΖΡΧ

ΘΖΚΔ ΣΖΝ 

10.11.2015 

ΣΡΑΠΔΕΑΠΔΗΡ

ΑΗΧ – 

RAIFFEISEN 

LEASING 

ALBANIA 

ΠΧΛΖΖΣΟΤΥΑΡΣΟΦ

ΤΛΑΚΗΟΤΣΖ TIRANA 

LEASING SH.A. 

(ΑΛΒΑΝΗΑ) ΣΖΝ 

RAIFFEISEN LEASING 

SH.A. ALBANIA 

24.06.20

15 

ΣΟ 72% ΣΖ 

ΟΝΟΜΑΣΗ

ΚΖ ΑΞΗΑ 

ΣΟΤ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛ

ΑΚΗΟΤ ΣΖΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ

ΗΑ 

ΚΛΔΗΗΜΑΣ

Ο ΣΖ 

ΤΜΦΧΝΗΑ

 

(ΔΝΓΔΗΚΣΗΚ

Ζ ΑΞΗΑ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛ

ΑΚΗΟΤ 

ΤΜΦΧΝΑ 

ΜΔ 

30.09.2015: € 

7,5 ΔΚΑΣ.) 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ - 

DORINEL 

UMBRARESC

U 

ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 

ΠΟΟΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

(93,27%) ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΣΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ATE 

17.04.20

13 

€ 10,1 εθαη. 



 

 

BANK ROMANIA S.A. 

Δ ΡΟΤΜΑΝΟ 

ΔΠΔΝΓΤΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΥΗΖ ΣΖ 

ΠΛΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΣΔ 

BANK ROMANIA ΜΔ 

ΔΗΦΟΡΑ ΑΤΣΧΝ ΣΖΝ 

PIRAEUS BANK 

ROMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ζ παξαθάησ εξγαζία ζηελ εηαηξία Διιεληθα Πεηξέιαηα (ΔΛ.ΠΔ.) έγηλε 

απφ ηνπο :  

 

Καηζαξόο Γεκήηξηνο 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο  

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο  

2
ν
 Έηνο 

 

   Καξηνθύιιε Διέλε  

   Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό    Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

                          Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

   3
Ο
 Έηνο                

                

Γαβξηιηάδεο Γεκήηξηνο 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο  

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ,2
ν
 Έηνο 

 

 

                                     

                                      Κώζηαο Γήκαο-Ηεξνκλήκσλ, 

                                      Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο,  

                                      Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο  



 

 

 

  



 

 

 

Πεξηερόκελα 

 

 

 

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

2. Γξαζηεξηφηεηεο νκίινπ 

3. Θπγαηξηθέο εηαηξίεο 

4. Γεληθέο εμειίμεηο 

5. Μεηνρηθή ζχλζεζε 

6. Πνξεία ηεο κεηνρήο 

7. Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

8. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 1
ν
 ηξηκήλνπ 2019 

9. Πξνθιήζεηο 

10. Πξννπηηθέο θαη Γξάζεηο 

11. Δηήζηα Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

1955-1970: Σν 1955 κε απφθαζε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, ππνγξάθεηαη ε 

ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Αζπξνπχξγνπ, ηνπ πξψηνπ 

δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα.  Ζ θαηαζθεπή άξρηζε ην 1956 θαη 

δπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1958, εγθαηληάδεηαη ην λέν δηπιηζηήξην ζηνλ 

Αζπξφππξγν. 

Tν 1966, ν ειιεληθήο θαηαγσγήο Σνκ Πάππαο, εγθαηληάδεη ην δηπιηζηήξην 

ηεο ESSO PAPPAS ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε. 

1971-1980: Σν 1971, ν Όκηινο Ησάλλε Λάηζε εγθαηληάδεη ην δηπιηζηήξην 

ηεο ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ ζηελ Διεπζίλα. Σν 1975 ηδξχεηαη ε ΓΖΜΟΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Α.Δ. (Γ.Δ.Π.) θαη εμαγνξάδεηαη απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Α.Δ. 

(ΔΛ.Γ.Α.).Σν Γεκφζην ειέγρεη πιήξσο ηε δηχιηζε, δηάζεζε θαη εκπνξία 

δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ. 

1981-1990: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ESSO ζηελ Διιάδα κεηαβηβάδνληαη 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη κεηνλνκάδνληαη ζε ΔΚΟ. Σν 1985 ηδξχεηαη ε 

ΓΔΠ –ΔΚΤ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ 

έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Σν 1988 ηδξχεηαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (Γ.Δ.Π.Α.). Ζ 

Γ.Δ.Π. αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηε δηχιηζε 

θαη δηάζεζε δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη απνθηά 

ηηο κεηνρέο ηεο ΔΛ.Γ.Α. θαη ηεο Γ.Δ.Π.Α. 



 

 

Ζ ΔΛ.Γ.Α. ηδξχεη ηελ εηαηξεία κειεηψλ ΑΠΡΟΦΟ, αξρηθά καδί κε ηε 

Foster Wheeler Italiana S.r.l., θαη ηελ εκπνξηθή Δηαηξεία ΔΛΓΑ-Δ. Ζ 

εκπνξηθή ΔΚΟ ηδξχεη ζπκκεηνρηθά ηελ ΔΚΟΣΑ-ΚΧ. 

1991-1997: Απειεπζεξψλεηαη ε αγνξά πεηξειαίνπ θαη ε Γ.Δ.Π. 

αλαιακβάλεη ηε δηχιηζε θαη δηάζεζε πξντφλησλ γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ 

κέζσ ησλ δηπιηζηεξίσλ ΔΛ.Γ.Α. θαη ΔΚΟ ΔΛΓΗΥΖΜΑΚ. Ζ Γ.Δ.Π. 

απνθηά ηηο κεηνρέο ηνπ νκίινπ ΔΚΟ. Ζ εκπνξηθή ΔΚΟ ηδξχεη 

ζπκκεηνρηθά ηελ ΔΚΟ GEORGIA θαη ηελ ΔΚΟΛΗΝΑ. Ζ ΔΛΓΑ-Δ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Γ.Δ.Π. θαη ΔΛ.Γ.Α. ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ίδξπζε ηεο V.P.I., βηνκεραλίαο παξαγσγήο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ 

ζην Βφιν. Ζ ΓΔΠ-ΔΚΤ πξνρσξά ζε εθρσξήζεηο ζηε Γπηηθή Διιάδα κε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηηο θνηλνπξαμίεο έξεπλαο TRITON θαη ENTERPRISE. 

1998-2008: πγρψλεπζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ΓΔΠ θαη 

κεηνλνκαζία ζε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. Δηζαγσγή ζηα  

Υξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη Λνλδίλνπ. 

Καηά ηα επφκελα ρξφληα ν Όκηινο ΔΛ.ΠΔ. ηδξχεη ή ζπκκεηέρεη ζε 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο φπσο ε ΔΛ.ΠΔΣ. ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΑΔ, κέζσ ηεο 

νπνίαο απνθηά ην δηπιηζηήξην  OKTA ζηα θφπηα, ε ΔΛ.ΠΔ. 

ΠΟΔΗΓΧΝ Ν.Δ., ε GLOBAL Albania, ε HELLENIC PETROLEUM 

CYPRUS, ε EKO Serbia AD, ε Jugopetrol AD Kotor θαη ε EKO 

Bulgaria, γηα ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ 

ζε Αιβαλία, Κχπξν, εξβία, Μαπξνβνχλην θαη Βνπιγαξία αληίζηνηρα. 

Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηαζέηεη κε δεκφζηα εγγξαθή δεχηεξν παθέην 

κεηνρψλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

πγρσλεχεηαη ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ε εηαηξεία 

ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ., κέζσ ηεο νπνίαο ν Όκηινο απνθηά ην 

δηπιηζηήξην Διεπζίλαο. 



 

 

ηα επφκελα ρξφληα αθνινπζνχλ θη άιιεο ζπζηάζεηο ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ, φπσο ε ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κε ζθνπφ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

εξγνζηαζίνπ (CCGT) ηζρχνο 390 MW ζηε Θεζζαινλίθε, ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ – ΑΠΟΛΛΧΝ Ν.Δ. θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ., κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, 

δηάζεζε θαη εκπνξία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη θνηλνπξαμία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

(20%) κε ηηο εηαηξείεο WOODSIDE ENERGY ηεο Απζηξαιίαο (45%) θαη 

REPSOL YPF ηεο Ηζπαλίαο (35%), γηα έξεπλα θαη παξαγσγή 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξηνρέο ηεο Ληβχεο. 

ηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεκαληηθφ βήκα απνηειεί 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή EDISON SpA., κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ε 

θνηλνπξαμία ELPEDISON. 

ηνλ ηνκέα Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ ππνγξάθνληαη 

δπν ζπκβάζεηο παξαρσξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο West Obayed θαη Mesaha, 

ζηελ Αίγππην. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζεκαληηθή εκπνξηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη ηεο INEOS CHLORVINYLS, κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο ρισξίνπ-αιθαιηθψλ ζηελ 

Δπξψπε, γηα δηαλνκή ξεηηλψλ ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο, κεηαβηβάδνληαη ηα δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη παξαγσγήο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Ληβχε ζηνλ Γάιιν-Βειγηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν 

GDF Suez. 



 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγνξά ηνπ 100% ηεο Opet Aygaz Bulgaria EAD 

ζηε Βνπιγαξία, εληζρχνληαο έηζη ην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζηε Ν.Α. 

Δπξψπε. 

2009-2014: Με ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ Οκίινπ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ιηαληθήο 

εκπνξίαο, ε BP HELLAS κεηαβηβάδεη ηα εκπνξηθά δηθαηψκαηά ηεο ζηελ 

Διιάδα ζηα  ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθηχνπ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη 

εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πειαηψλ. 

Οινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο αλέγεξζεο λέσλ κνλάδσλ ζην δηπιηζηήξην 

ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Με ζηφρν ηε δηαζπνξά ηερληθψλ θαη επελδπηηθψλ θηλδχλσλ απνθαζίδεηαη 

ε πψιεζε κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή West Obayed ζηε Γπηηθή Έξεκν ηεο 

Αηγχπηνπ, ζηελ εηαηξεία VEGAS OIL & GAS S.A. θνπφο ηεο 

θνηλνπξαμίαο (VEGAS 70% - ΔΛΠΔ 30%) είλαη ε ζπλέρηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή. 

Σίζεηαη ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη δεχηεξε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο 

(CCGT) ζηε Θίζβε Βνησηίαο, δπλακηθφηεηαο 420 MW απφ ηελ 

ELPEDISON ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο επέλδπζεο, 

εληζρχεη ζεκαληηθά ην ζχζηεκα ηεο Ννηίνπ Διιάδαο κε αμηφπηζηε θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ο Όκηινο, ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, απνρσξεί 

απφ ηελ αγνξά ηεο Γεσξγίαο, κε ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ HELLENIC PETROLEUM Georgia Ltd. 



 

 

Οινθιεξψλεηαη ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή βηνκεραληθή επέλδπζε ζηελ 

Διιάδα, πνπ αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. 

Οινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε πξψηε έθδνζε Δπξσνκνιφγνπ ζηελ 

ηζηνξία ηνπ Οκίινπ, χςνπο €500 εθ., επηβεβαηψλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ ζηηο πξννπηηθέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. 

Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αξηζηνπνίεζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο 

θαη κε ηελ πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζε ηνπ Οκίινπ, νη εμαγσγέο αλέξρνληαη 

ζην 50% ησλ ζπλνιηθψλ  

πσιήζεσλ. Δληζρχεηαη ε παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, κε ηελ έθδνζε δπν Δπξσνκνιφγσλ χςνπο άλσ ησλ €600 

εθ. 

2015-2018: Ο Όκηινο ΔΛΠΔ θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία 

ζηελ ηζηνξία ηνπ, κε ηα ζπγθξίζηκα θαζαξά θέξδε EBITDA λα 

αλέξρνληαη ζηα €758 εθαη. 

Ο Όκηινο θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 100 θνξπθαίσλ ελεξγεηαθψλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θφζκνπ (TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADERS) γηα ην 

2017, ζχκθσλα κε ηε ιίζηα ηεο Reuters Thomson. 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο εκπνξίαο ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ 

θαηαγξάθνπλ ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ηζηνξηθά, κε απμεκέλνπο 

φγθνπο θαη ηζρπξέο ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο. 

Ο Όκηινο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο πξντφλησλ ηεο 

ΝΑ Μεζνγείνπ, ελψ ε κνλάδα θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο (FCC) ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ Αζπξνπχξγνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο δχν θνξπθαίεο 

παγθνζκίσο, ζχκθσλα κε δηεζλή κειέηε ηεο Solomon. 

To 2016 εθδίδεηαη λέν νκφινγν πεληαεηνχο δηάξθεηαο, χςνπο €375 εθαη. 



 

 

Τπνγξάθεηαη ε χκβαζε Μίζζσζεο γηα ηελ Παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή 2, ζην Ηφλην πέιαγνο. 

Ζ θνηλνπξαμία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, TOTAL θαη EXXONMOBIL 

νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο σο «Δπηιεγείο 

Αηηψλ» γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο 

Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη ζηηο δχν ζαιάζζηεο πεξηνρέο «Γπηηθά Κξήηεο» 

θαη «Ννηηνδπηηθά Κξήηεο». 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΟΜΗΛΟΤ 

 

Ο Όκηινο Δηαηξεηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ (ΔΛ.ΠΔ.) 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

·   Γηχιηζε, Δθνδηαζκφο & Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ 

·    Ληαληθή Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ 

·    Παξαγσγή & Δκπνξία Πεηξνρεκηθψλ 

·    Έξεπλα & Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ 

·    Παξαγσγή Δλέξγεηαο θαη Φπζηθφ Αέξην 

·    Σερληθέο Μειέηεο 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 

·    ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

·    ΚΑΛΤΦΧ Δ.Π.Δ. 



 

 

·    ΝΣΗΑΞΟΝ Α.Β.Δ.Δ. 

·    ΟΚΣΑΑD SKOPJE 

·    HELLENIC  PETROLEUM CYPRUS LTD 

·    RAMOIL CYPRUS LTD 

·    EKO BULGARIA EAD 

·    EKO SERBIA AD 

·    JUGOPETROL AD 

·    ΔΛΠΔΠΑΣΡΑΗΚΟΑ.Δ. 

·    ΔΛΠΔ UPSTREAM Α.Δ. 

·    ΔΛΠΔΑΡΣΑΠΡΔΒΔΕΑΑ.Δ. 

·    ΔΛΠΔΒ.Γ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΑ.Δ. 

·    ΔΛΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ Α.Δ. 

·    ΔΛΠΔ ΘΡΑΚΗΚΟ ΠΔΛΑΓΟ Α.Δ. 

·    ELPEDISON BV 

·    ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

·    ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ. 

·    Δ.Α.Κ.Α.Α. Α.Δ. 

·    VARDAX A.E. 

·    ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - ΑΠΟΛΛΧΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

·    ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - ΠΟΔΗΓΧΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

·    ΓΔΠΑ Α.Δ 



 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ  

Πξφζθαηα αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο λα πξνβεί ζε δηαγσληζκφ γηα 

ηελ πσιήζεη 50,1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Διιεληθψλ 

Πεηξειαίσλ (απφ θνηλνχ πψιεζε απφ ην ΣΑΗΠΔΓ θαη ηελ Paneuropean 

Oil and Industrial ). 

Αλακέλνπκε ηηο εμειίμεηο , πξνο ην παξψλ ε β‘ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

απέηπρε, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο 

θαη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο 

θνηλνπξαμίεο 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην λέν βηψζηκν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηνπ 

Οκίινπ ην νπνίν 

ήδε έρεη μεθηλήζεη κε βάζε ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 2019-2023 θαη 

εληάζζεηαη ζην 

πξφγξακκα κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηε κεηαςεθηαθή επνρή. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη: 

·    Ζ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

·    Ζ απμεκέλε ζπκκφξθσζε γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο 

·    Σα εθζπγρξνληζκέλα ζπζηήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη 

 Πιεξνθνξηθήο (ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο) 



 

 

·    Οη επελδχζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζηε κεηαςεθηαθή επνρή θαη 

ηελ νηθνλνκία 

 ρακεινχ απνηππψκαηνο άλζξαθα (ελεξγεηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο) 

· Ζ απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηνπ ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο 

(εθπαίδεπζε, έξεπλα, 

 θαηλνηνκία) 

·    Ζ απμεκέλε ζπκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο κε ζπγθξνηεκέλα 

 πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Ο Όκηινο ζρεδηάδεη επελδπηηθφ πξφγξακκα χςνπο €300-400 εθαη. ζηελ 

πεληαεηία 2019-2023, κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. ηνλ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ, ν Όκηινο δηαζέηεη έξγα ηζρχνοπιένλ ησλ 300MW ζε δηάθνξα 

ζηάδηα αλάπηπμεο, θαζψο θαη 26MW ζε ιεηηνπξγία. ηνηέινο ηνπ 2018, 

ν Όκηινο έζεζε ζε ιεηηνπξγία έλα αθφκε θσηνβνιηατθφ έξγν ηζρχνο 9 

MWζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο. ηα επφκελα ρξφληα επηδηψθεη ηελ 

νινθιήξσζε έξγσλεγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο χςνπο 250-300 MW ζε 

θσηνβνιηατθά, αηνιηθά θαη βηνκάδα. 

 

 

  



 

 

ΤΝΘΔΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο κεηνρήο ησλ ΔΛ.ΠΔ. είλαη 

αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε11. Όπσο παξαηεξνχκε 

θαη παξαθάησ, ην 81% επί ησλ ζπλνιηθψλ κεηνρψλ δελ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκεο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 

 

  

                                                           
11Ρθγι διαγραμμάτων: https://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-
structure/ 

https://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-structure/
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Ζ πνξεία ηεο κεηνρήο 

 

 

Ζ ηηκή ησλ ΔΛΠΔ. ζην ηακπιφ ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα12, ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2007 βξηζθφηαλ ζηα 

πςειφηεξα επίπεδά ηεο (απφ 11,8 έσο 11,28). ηε ζπλέρεηα, ε εκθάληζε 

ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζε πηψζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά 

48%. Έπεηηα απφ απηή ηε κεγάιε απψιεηα ε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ην 

2009 κέρξη ζήκεξα δνθηκάζηεθε άιιε κηα θνξά ην 2014 θαηαγξάθνληαο 

εμίζνπ ζεκαληηθφηαηεο απψιεηεο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% θηάλνληαο ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδά ηεο (3,8). Απφ απηφ ην ζεκείν κέρξη ζήκεξα ε 

πνξεία ηεο κεηνρήο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 

αχμεζεο 126%. 

 

 

                                                           
12

[1]Ρθγι διαγραμμάτων: https://www.helpe.gr/investor-relations/stock/chart/ 
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Ζ πνξεία ηεο κεηνρήο 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ε πνξεία ηεο κεηνρήο είλαη αλνδηθή13. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2019, θαηά ην νπνίν ε ηηκή 

έρεη απμεζεί θαηά 15%, έλα πνζνζηφ δηφινπ επθαηαθξφλεην δεδνκέλνπ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ free float ηεο κεηνρήο, φπνπ κφιηο ην 19% επί ησλ 

ζπλνιηθψλ κεηνρψλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. 

 

                                                           
13

[1] Ρθγι διαγραμμάτων: https://www.helpe.gr/investor-relations/stock/chart/ 
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) αλαδεηθλχεηαη ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. 

Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, θαη ηδηαίηεξα ηηο γεηηνληθέο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, είλαη νπζηαζηηθή θαη πνιπδηάζηαηε. Βαζίδεηαη ηφζν 

ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε βάζε αλαγθψλ θαη ρνξεγίεο αλζξσπηζηηθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ θαη ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ θαη ε ππεχζπλε ζηάζε πξνο ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ 

Διιάδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 130 ΜΚΟ, 

θαηεπζχλζεθε ζε 4 βαζηθνχο άμνλεο: Δππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο, 

Παηδεία - Έξεπλα & Καηλνηνκία, Βηψζηκεο Πφιεηο θαη Πεξηβάιινλ, 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο. 

Σν 2017 αλάιαβε πξσηνβνπιίεο θαη εζηηάζε ηελ πξνζνρή  ζε επείγνληα 

δεηήκαηα θαη ηνκείο, φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε θαη θνηλσληθή 

απαίηεζε, φπσο ην δήηεκα ηνπ πξνζθπγηθνχ. πλέιαβε έηζη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηνπ 

εζεινληηζκνχ, θαη έδσζε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κέζα 

απφ ζπλεξγαζίεο. 

Σν πνιπδηάζηαην πξφγξακκα δξάζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ, ζηεξίδεη επίζεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έξγα ππνδνκήο 

θαη βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ, απνδεηθλχνληαο ελεξγά 

ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ζπκβνιή ηνπ Οκίινπ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

ηφζν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φζν θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

Ο 'Οκηινο, απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ππνζηήξημε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο, νη 

νπνίεο πξνσζνχλ ηελ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Σα 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ είλαη ελεξγφ κέινο, απφ ην 2005, ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη κέινο ηνπ 

CSR Europe. 

 

Απφ ην 2008, ν Όκηινο δεζκεχεηαη θαη ηππηθά γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

10 αξρψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ (UNGC) ζηελ εηαηξηθή 



 

 

ζηξαηεγηθή θαη θνπιηνχξα ηνπ θαη γηα λα ηηο πξνβάιεη ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, πνπ έρεη επηξξνή. Απηή ε δεκφζηα δέζκεπζε 

εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ, 

γηα ελζσκάηεζε θαη πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξάζεηο. Τηνζεηεί, δηαρέεη θαη δεζκεχεηαη γηα ηνπο 

17 ηφρνπο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, δεκηνπξγψληαο αμία γηα 

ηηο επφκελεο γεληέο. 

Σν 2017 δαπαλήζεθαλ πάλσ απφ €11 εθαη. ζε έξγα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη €4,79 εθαη. γηα δξάζεηο ΔΚΔ. 

 Κάπνηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη: 

·Πεξηζζφηεξεο απφ 100 δξάζεηο ΔΚΔ 

 

·€4,79 εθαη. γηα δξάζεηο ΔΚΔ (εληφο θαη εθηφο Διιάδνο) 

 

·513 εξγαδφκελνη θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο φκνξεο κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο καο 

 

· 13,4% ησλ αγνξψλ ησλ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ & 97% ησλ 

εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ «ηνπηθνχο 

πξνκεζεπηέο» 

 

·4.171 καζεηέο θαη θνηηεηέο μελαγήζεθαλ ζηηο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ· 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 1ΟΤ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019 

 

 

https://www.helpe.gr/investor-relations/quarterly-results/financial-

statements/condensed-financial-statements/ 

 

  

https://www.helpe.gr/investor-relations/quarterly-results/financial-statements/condensed-financial-statements/
https://www.helpe.gr/investor-relations/quarterly-results/financial-statements/condensed-financial-statements/
https://www.helpe.gr/investor-relations/quarterly-results/financial-statements/condensed-financial-statements/


 

 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

 

3 βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν φκηινο ΔΛΠΔ φζνλ αθνξά 

ηελ  ελέξγεηα είλαη  : ην αληαγσληζηηθφ θφζηνο, ηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ απαηηνχληαη ηεξάζηηεο 

επελδχζεηο θαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο. 

 

 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 

 

Τπνζηεξίδνπκε ζηνρεπκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε 

ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζε ηνκείο φπσο ηα 

βηνθαχζηκα 2εο θαη 3εο γεληάο (παξαγσγή βηνληήδει απφ 

ρξεζηκνπνηεκέλα ηεγαλέιαηα θαη βηνθαχζηκα απφ άιγε), νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ην πδξνγφλν θαη ε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα. 

Μέζσ ηεο ζπγαηξηθήο καο ΔΛΠΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ, αλαπηχζζνπκε 

ραξηνθπιάθην ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε 

ζηφρν εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 100 MW θαη απνθπγή εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα άλσ ησλ 250.000 ηφλσλ εηεζίσο. Ήδε, νη πξψηνη 

θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί καο ιεηηνπξγνχλ εληφο ή πιεζίνλ ησλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ζχληνκα ζε πξαηήξηα ηεο 

εκπνξηθήο ζπγαηξηθήο καο ΔΚΟ ΑΒΔΔ ελψ έξγα ζπλνιηθήο ηζρχνο 

180MW (θσηνβνιηατθά, βηνκάδα, αηνιηθά, πβξηδηθά) βξίζθνληαη ζε 

δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο. Μεγάιν κέξνο ησλ αλσηέξσ έξγσλ 

αλαπηχζζνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν ΛΑΡΚΟ, κέζσ δχν θνηλψλ 

εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ε ΔΛΠΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ θαηέρεη ην 51% θαη ε 

ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ην 49%. 

Πξνγξακκαηίδνπκε επελδχζεηο ζε εηαηξείεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο κε 

έκθαζε ζε ηερλνινγίεο ζπκβαηέο κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ηα 

πάγηα, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ εκπεηξία καο αιιά θαη ζε ηερλνινγίεο πνπ 

αληηζηαζκίδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ησλ παξαδνζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο. 



 

 

Δίκαζηε νη πξψηνη πνπ πξνζθέξνπκε λέα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. Ήδε, ζεκεία θφξηηζεο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ 

ππάξρνπλ ζε πξαηήξηα θαπζίκσλ ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ ελψ θηινδνμνχκε 

ζχληνκα λα εγθαηαζηήζνπκε θαη ηνλ πξψην ζηαζκφ αλεθνδηαζκνχ 

νρεκάησλ κε πδξνγφλν. 

 

 

 

  



 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 

 

 

Παξαθνινπζήζακε ηε Γ. ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ ηελ 

Παξαζθεπή 7 Ηνπλίνπ 2019 ζε αίζνπζα ηεο εηαηξείαο ζηα δηπιηζηήξηα 

Αζπξνπχξγνπ ζην 17ν ρικ Δ.Ο Αζελψλ-Κνξίλζνπ. Ήκαζηαλ κέιε κηαο 

νκάδαο νθηψ θνηηεηψλ-ηξηψλ θαη  ζπλνδφο καο ήηαλ ν αληηπξφεδξνο ηνπ 

ΔΓ, θ.Νίθνο Οηθνλνκφπνπινο. πλνιηθά ζηε Γ βξέζεθαλ 207 κέηνρνη 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 264.354.860 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 

δηθαηψκαηα ςήθσλ (86,49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ). 

Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ 13-κειέο Γ θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη 5εηήο. 

Χζηφζν, εκείο ηελ εκέξα ηεο Γ είδακε 7 κέιε απφ ην Γ( 6 άλδξεο θαη 

κηα γπλαίθα). ε απηφ ην κάιινλ πνιππιεζέο Γ ππάξρνπλ κφλν 3 

εθηειεζηηθά κέιε ελψ ηα ππφινηπα 10 είλαη κε εθηειεζηηθά θαη, αθφκε, 

δελ ππάξρνπλ γπλαίθεο κέιε ζην Γ. Πην αλαιπηηθά, ν Δπζηάζηνο 

Σζνηζνξφο είλαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν Αλδξέαο 

ηάκηζηεο είλαη αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο 

Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Οκίινπ θαη ν Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο, Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ & Νέσλ Γξαζηεξηνηήησλ Οκίινπ 

απνηεινχλ ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ. 



 

 

Ζ Γ μεθίλεζε θπζηθά κε ηνλ θ.Σζνηζνξφ, πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο 

κεηφρνπο κε έλα κήλπκα γηα ηε ρξνληά πνπ πέξαζε θαη ππνγξακκίδνληαο 

ηφζν ηηο εγρψξηεο φζν θαη δηεζλείο νηθνλνκηθέο  πξνθιήζεηο, εθθξάδνληαο 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο επηδφζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ηε 

ζπλέρεηα, ν θ.ηάκηζηεο αλέιαβε λα κηιήζεη κε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εηζεγκέλεο γηα ην 2018. Σα θπξηφηεξα ινηπφλ ζηνηρεία 

θαη ζέκαηα, ηα νπνία μερσξίζακε, είλαη ηα παξαθάησ: 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ θ.Σζνηζνξφ, ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, 

δηεζλψο, νη ηηκέο αξγνχ Brent ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία αλάθακςήο ηνπο γηα 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 2018, κε έληνλεο, σζηφζν, δηαθπκάλζεηο θαη 

ζεκαληηθή ππνρψξεζε ην Γ‘ ηξίκελν, αληηζηξέθνληαο κέξνο ηεο 

πξνεγνχκελεο αλφδνπ ζην έηνο ελψ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

δηθαησκάησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ θαηά κέζν φξν 

ηξηπιαζηάζηεθε, επηβάξπλε πεξαηηέξσ ην θφζηνο παξαγσγήο ζηνλ θιάδν 

δηχιηζεο θαη αλέδεημε έηζη ην ζεκαληηθφ έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ. Παξά φκσο απηέο ηηο επηπηψζεηο, ησλ 

ηηκψλ ηνπ αξγνχ ζην Γ‘ ηξίκελν θαη  απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ιφγσ ξχπσλ, ν φκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα δηαηήξεζε θαη ην 2018 ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ ζε πςειά επίπεδα κε ηα ζπγθξίζηκα θέξδε EBITDA λα 

αλέξρνληαη ζηα €730 εθαη., ελψ παξάιιεια εληζρχζεθε πεξαηηέξσ ν 

ηζνινγηζκφο ηνπ Οκίινπ κε κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θάησ απφ 

€1,5 δηζ., κεηψλνληαο ην ζπληειεζηή κφριεπζεο ζην 38%, ρακειφηεξν 

επίπεδν απφ ην 2009. 

Δπηπιένλ, ξφιν ζηελ απμεκέλε θεξδνθνξία είρε θαη ε απμεκέλε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ζηα 15,5 εθαη. ηφλνπο αιιά 

θαη ην ηζηνξηθφ πςειφ εμαγσγψλ ζηα 9,4 εθαη. ηφλνπο(+12%), θαζψο 

επίζεο θαη ην ηζηνξηθφ πςειφ παξαγσγήο πνιππξνππιελίνπ 

(Πεηξνρεκηθά). 

πλνπηηθά, ε ηζρπξή αλάπηπμε γηα 4ν ζπλερή ρξφλν, ε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ζε πςειά επίπεδα (κέζν EBITDA ηεηξαεηίαο €763 

εθαη.), ε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο(€2,6 δηζ. ην 2019 

έλαληη €0,9 δηζ. αξρέο ηνπ 2016), ε απμεκέλε δηαλνκή κεξίζκαηνο(0,75 

επξψ/κεηνρή), νη αληίζηνηρα απμεκέλεο παξνρέο θαη ακνηβέο πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, φια απηά έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ Όκηιν έλαλ επηηπρεκέλν 

θαη κε εμσζηξέθεηα νξγαληζκφ πνπ πξσηαγσληζηεί ζηελ ελεξγεηαθή 

αγνξά ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 



 

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην λέν βηψζηκν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηνπ 

Οκίινπ ην νπνίν ήδε έρεη μεθηλήζεη κε βάζε ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

2019-2023 θαη εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηε 

κεηαςεθηαθή επνρή. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη: 

·Ζ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

·Ζ απμεκέλε ζπκκφξθσζε γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο 

·Σα εθζπγρξνληζκέλα ζπζηήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

θαη Πιεξνθνξηθήο (ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο) 

·Οη επελδχζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζηε κεηαςεθηαθή επνρή θαη ηελ 

νηθνλνκία ρακεινχ απνηππψκαηνο άλζξαθα (ελεξγεηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο) 

·Ζ απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηνπ ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο (εθπαίδεπζε, 

έξεπλα, θαηλνηνκία) 

·Ζ απμεκέλε ζπκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 

ζπγθξνηεκέλα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θ.Σζνηζνξνχ, αθνινχζεζε ν θ.ηάκηζηεο, πνπ 

έδσζε πεξηζζφηεξνπο αξηζκνχο θαη κίιεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαη 

κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ. 

Μεξηθά απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ: 

Ζ απμεκέλε ιεηηνπξγία ησλ 3 δηπιηζηεξίσλ νδήγεζε ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή θαη ηηο πσιήζεηο ζε ηζηνξηθά πςειά, ζηα 15,5 

εθαη.ηφλνπο(+3%) θαη 16,5 εθαη.ηφλνπο(+4%) αληίζηνηρα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα εζηηάδεηαη γχξσ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ δηπιηζηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε Αζπξφππξγν, 

Διεπζίλα θαη Θεζζαινλίθε, πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 65% ηεο 

ζπλνιηθήο δηπιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 

δεμακελέο απνζήθεπζεο αξγνχ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ ρσξεηηθφηεηαο 

6,65 εθαη. θ.κ. Σαπηφρξνλα, ε θεξδνθνξία παξέκεηλε πςειή γηα αθφκε 

κηα ρξνληά, κε ηα ζπγθξίζηκα EBITDA λα δηακνξθψλνληαη ζηα €730 

εθαη. θαη ηα ζπγθξίζηκα θαζαξά Κέξδε ζηα €296 εθαη., παξά ηα 

ρακειφηεξα δηεζλή πεξηζψξηα. 



 

 

Οη απμεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ιφγσ ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ αιιά 

θαη ηεο πψιεζεο ηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. (€284 εθαη.) νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ 

θαζαξνχ δαλεηζκνχ θάησ απφ €1,5 δηζ. θαη ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο 

ζην 38%, φπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη έγηλε 

επηηπρεκέλε αλαρξεκαηνδφηεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ χςνπο €900 εθαη. 

θαη απηφ βειηίσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη 

ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ. Σα παξαπάλσ απηά ζεηηθά γεγνλφηα 

κεηαθξάζηεθαλ ζε ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο κεηφρνπο σο δηαλνκή 

πςειφηεξνπ κεξίζκαηνο 0,75 επξψ/κεηνρή γηα ην 2018 (€229 εθαη.). 

Ο Όκηινο ζρεδηάδεη επελδπηηθφ πξφγξακκα χςνπο €300-400 εθαη. ζηελ 

πεληαεηία 2019-2023, κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. ηνλ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ, ν Όκηινο δηαζέηεη έξγα ηζρχνο πιένλ ησλ 300MW ζε δηάθνξα 

ζηάδηα αλάπηπμεο, θαζψο θαη 26MW ζε ιεηηνπξγία. ην ηέινο ηνπ 2018, 

ν Όκηινο έζεζε ζε ιεηηνπξγία έλα αθφκε θσηνβνιηατθφ έξγν ηζρχνο 9 

MW ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο. ηα επφκελα ρξφληα επηδηψθεη ηελ 

νινθιήξσζε έξγσλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο χςνπο 250-300 MW ζε 

θσηνβνιηατθά, αηνιηθά θαη βηνκάδα. 

Ο θ.ηάκηζηεο, αθφκε, αλέθεξε φηη ε Διιεληθή Πεηξέιαηα είλαη έηνηκε λα 

πξνζθέξεη απνζεησκέλα θαχζηκα θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ 

ππαγνξεχεη ν λένο θαλνληζκφο ηνπ ΗΜΟ, απφ ηζρχ ηελ 1/1/2020, γηα ηα 

λαπηηιηαθά θαχζηκα. 

Οινθιεξψλνληαο ην πξψην απηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε πσο ζηε δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ ησλ κεηφρσλ πξνο ην Γ, 

ν θ.Οηθνλνκφπνπινο έζεζε ην εξψηεκα γηα ηελ πνξεία πψιεζεο ηνπ 

πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη γηαηί δελ 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία. Ο θ.Σζνηζνξφο απάληεζε ιέγνληαο φηη ε 

φιε δηαδηθαζία έγηλε κε επαγγεικαηηζκφ απφ ηε δηνίθεζε θαη ήηαλ ζέκα 

θαη ιφγνη ησλ αγνξαζηψλ καδί κε δηεζλείο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο, πνπ, 

ηειηθά, θαζφξηζαλ ηελ απφθαζε λα κελ πξνρσξήζνπλ κε ην δηαγσληζκφ. 

Πξφζζεζε, αθφκε, ζε επφκελε εξψηεζε ηνπ θ.Οηθνλνκφπνπινπ πσο ν 

ιφγνο ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο δελ είρε λα θάλεη κε ην χςνο 

ηνπ ηηκήκαηνο. Σν ζέκα ηεο πψιεζεο, θαίλεηαη, λα είλαη αθφκε αλνηρηφ 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε απηφ ζα ζπδεηεζεί κεηαμχ ησλ κεηφρσλ 

πιεηνςεθίαο. 

 

 

 



 

  



 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  

 

 

 

ΔΘΜΘΣΡΘ ΚΑΝΕΛΛΟ :ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ(Banking and financial 

management UniPi) 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ: ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ 

ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ(Banking and 

financial management UniPi) 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΙΡΟ : ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ(Banking and financial 

management UniPi) 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΗΟΤΑΝΑ: ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ(Banking and financial 

management UniPi) 

 

 

 

  



 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 

1) θνπφο – Όξακα – Κνηλσληθή επζχλε 

2) Δπελδχζεηο – Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

3) Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε – Μεηνρή 

4) Οηθνλνκηθή αλάιπζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ: 

 

                                         Δπσλπκία 

Ο ΟΛΠ(<<Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ>>) ηδξχζεθε ην 

1930(λφκνο 4748) θαη έρεη θαηαρσξηζηεί ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

κε ηνλ αξηζκφ 044259307000 (εθεμήο ε «Δηαηξία»).Καηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ ε Δηαηξία κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

ηεο επσλπκίαο ηεο κεηαθξαζκέλεο αλαιφγσο ή κεηαγξακκαηηζκέλεο ζε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.Με ςήθηζε λφκνπ 2688/99 ν Ο.Λ.Π κεηαηξέπεηαη 

ζε αλψλπκε εηαηξεία. 

 

                                            Έδξα 

Ζ Δηαηξία έρεη ηεο έδξα ηεο ζην Γήκν Πεηξαηψο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

θαη κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία θαη γξαθεία εληφο θαη 

εθηφο Διιάδνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ζπλνςίδεη ηνπο φξνπο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ. 

  

                                           θνπφο 

θνπφο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε άζθεζε ησλ επρεξεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2002 αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηψο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη θαηά 

θαηξνχο (ε «χκβαζε Παξαρψξεζεο»), ηεξνπκέλεο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηειεί ην ζθνπφ ηεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ακέζσο παξαπάλσ, ε Δηαηξία δχλαηαη ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά:  

(α) λα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ εθρσξεζέλησλ ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε 

ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη λα ζπληεξεί, αμηνπνηεί θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ηα ζηνηρεία παξαρψξεζεο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε 

Παξαρψξεζεο». 



 

 

(β) λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε πινία, θνξηία θαη 

επηβάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειιηκεληζκνχ πινίσλ θαζψο θαη ηε 

δηαρείξηζεο θνξηίσλ θαη επηβαηψλ απφ θαη πξνο ην ιηκάλη,  

(γ) λα δεκηνπξγεί, νξγαλψλεη ή θαη λα εθκεηαιιεχεηαη θάζε είδνπο 

ιηκεληθή ππνδνκή,  

(δ) λα επηδίδεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ιηκάλη θαη 

ζε θάζε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη ή πνπ είλαη 

δεπηεξεχνπζα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά,  

(ε) λα ζπκβάιιεηαη κε ηξίηνπο γηα ηελ παξνρή απφ απηνχο ιηκεληθψλ 

ππεξεζηψλ,  

(ζη) λα αλαζέηεη ζπκβάζεηο έξγσλ,  

(δ) λα επηδίδεηαη ζε θάζε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ζθφπηκε 

ή ζπλήζεο πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ζε 

ζπκθσλία κε ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο, θαη  

(ε) λα επηρεηξεί θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζπλαιιαγή ή ελέξγεηα πνπ 

ζπλεζίδεηαη απφ ηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο. 

 

                                         Γηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ έηνπο Γχν 

Υηιηάδεο Δλελήληα Οθηψ (2098). Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα 

επηκεθχλεηαη ή ζπληνκεχεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         Γηνίθεζε 

 

Μέιε Γ.. Ο.Λ.Π. 

 Πξφεδξνο Γ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θ. FU Chengqiu, 

εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. YE Weilong, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. FENG Boming, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. ZHU Jianhui, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

  

Μέινο Γ, θ. Νηθφιανο Αξβαλίηεο, αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ 

κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. KWONG Che Keung Gordon, αλεμάξηεην, κε 

εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. IP Sing Chi, αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. Υαξαιακπήο Καξακαλέαο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ.Αζαλάζηνο Ληάγθνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ.Ισάλλεο Μψξαιεο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

  

χλζεζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ο.Λ.Π. 

 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θ. KWONG Che Keung 

Gordon,Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ Μέινο Γ. 

 

Μέινο Γ, θ.Αζαλάζηνο Ληάγθνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 

Μέινο Γ, θ. Νηθφιανο Αξβαλίηεο, αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ 

κέινο. 

http://www.olp.gr/images/Captain_FU_GR_jan_2018.pdf
http://www.olp.gr/images/YE_WEILONG_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/FENG_BO_MING_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/ZHU_JIANHUI_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/pdffiles/cv_arvanitis.pdf
http://www.olp.gr/images/KWONG_Che_Keung_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/Ip_Sing_Chi_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/GR_PDF/karamaneas_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/pdffiles/liagos-gr.pdf
http://www.olp.gr/images/pdffiles/moralis-gr.pdf
http://www.olp.gr/images/KWONG_Che_Keung_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/KWONG_Che_Keung_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/KWONG_Che_Keung_GR.pdf
http://www.olp.gr/images/pdffiles/liagos-gr.pdf
http://www.olp.gr/images/pdffiles/cv_arvanitis.pdf


 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ-ΟΡΑΜΑ: 

 

Ο Πεηξαηάο, ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ηεο Μεζνγείνπ, απνηειεί αλαπηπμηαθφ κνριφ ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Με ηζηνξία πνπ μεθηλάεη απφ ην 1924, φηαλ έγηλαλ ηα εγθαίληα έλαξμεο 

ησλ κεγάισλ έξγσλ, ζήκεξα ην ιηκάλη έρεη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ην εκπνξηθφ ιηκάλη, ην επηβαηηθφ ιηκάλη, ηελ εμππεξέηεζε 

πινίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ρεξζαίσλ εθηάζεσλ. 

 

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αθηνπιντθή 

ζχλδεζε ησλ λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, δηεζλέο θέληξν 

θξνπαδηέξαο, θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ επξχηεξε 

Μεζφγεην, εμππεξεηψληαο πινία θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο. 

Ζ ΟΛΠ Α.Δ. ζήκεξα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 εξγαδφκελνπο, 

εμππεξεηεί εηεζίσο 

πεξηζζφηεξα απφ 24.000 πινία, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

θαη εζληθήο νηθνλνκίαο, θαη ζπλερίδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία κε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. 

 

Μέζα ζην ζχγρξνλν ιηκεληθφ γίγλεζζαη ν ΟΛΠ ζα κεηεμειηρζεί ζε 

ζχγρξνλε θαη δπλακηθή εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο, ζα δηθαηψλεη ηνπο επελδπηέο, ζα εμαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκα 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα εμππεξεηεί κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

         

             ΠΔΗΡΑΗΑ, ΚΟΜΒΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  

 Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά δηαζέηεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα, ιφγσ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ. 

 Χο ην θπζηθφ επίλεην ηεο Αζήλαο κε κφιηο 10Km απφζηαζε, απνηειεί 

ηε θπξηφηεξε πχιε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 



 

 

 Με κηθξή απφθιηζε απφ ηνπο δηεζλείο ζαιάζζηνπο εκπνξηθνχο 

δξφκνπο θαηέρεη θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε σο ην κφλν Δπξσπατθφ 

ιηκάλη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. 

 

 

 

 

                ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 Πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ζην ζηαπξνδξφκη Αζίαο – Αθξηθήο – 

Δπξψπεο 

 Δπαξθείο ππνδνκέο θαη θπζηθά βπζίζκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζχγρξνλσλ πινίσλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηνθηλήησλ 

 Λεηηνπξγία ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο ηχπνπ ΗΗ 

 Λεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηνθηλήησλ ζε 

24σξε βάζε, 365 εκέξεο ην ρξφλν 

 Κιηκαθσηφ ηηκνιφγην κε εθπηψζεηο γηα αχμεζε δηαθηλνχκελεο 

πνζφηεηαο κεηαθνξησλφκελσλ 

(transshipment) εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηνθηλήησλ 

 Αληαγσληζηηθφ ηηκνιφγην απνζήθεπζεο θνξηίσλ 



 

 

 Μεγάινο αξηζκφο ηξνθνδνηηθψλ γξακκψλ (feeder services) κε ηα 

πεξηζζφηεξα θχξηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ 

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ιηκαληνχ 

 πλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

θαλνληζκψλ. 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: 

 

Ζ ΟΛΠ Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

ζπλεηζθέξεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζηεξίδεη αλζξσπηζηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαζψο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο κε 

αληηθείκελν ηελ πγεία θαη ηελ ελίζρπζε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.    

Αλαπφζπαζην φκσο ηκήκα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ 

απνηειεί θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο ΟΛΠ ζεβφκελνο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη 

απνζθνπψληαο ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

δχλαηαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, 

αλαιακβάλεη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηνπ πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο PERS (Port Environmental Review 

System) πνπ εθαξκφδεη. 

Ο ΟΛΠ παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ, αθνπζηηθνχ θαη 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, 

εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθνχο 

θνξείο θαη εηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Μεξηκλά γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (αλαθχθισζε ή/θαη 

επεμεξγαζία) ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, 

ηφζν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, ελψ 

εθαξκφδεη αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ πινίσλ. 

Πξνβαίλεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, κέζσ 

ηεο θχηεπζεο λέσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ζπκβαηψλ κε ηα ήδε ππάξρνληα 

είδε θαη ηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 



 

 

κηθξνθιίκαηνο, ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ζηνρεχεη θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΛΠ λα θαηαζθεπάζεη πξάζηλε 

ηαξάηζα ζην λέν θηίξην γξαθείσλ ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

(Ν. ΔΜΠΟ) ζην Πέξακα. 

Καζψο ν ΟΛΠ επηζπκεί ηελ ζπλχπαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ζπκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά Δξεπλεηηθά 

Πξνγξάκκαηα, δηεξεπλά ηξφπνπο πινπνίεζεο έξγσλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη παξνρήο θηιηθψλ πεξηβαιινληηθά 

ππεξεζηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Ο ΟΛΠ πεξηζζφηεξν απφ 70 ρξφληα απνηειεί πφιν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζήκεξα ζπλερίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ 

ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία κε κηα θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

ζηξαηεγηθή αλάινγε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

Ζ COSCO θαηέρεη ην 51% ηνπ ΟΛΠ, ελψ εθθξεκεί ε κεηαβίβαζε ηνπ 

ππφινηπνπ 16%.Γηα λα νινθιεξσζεί ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

‗ππνρξεσηηθέο‘ επελδχζεηο χςνπο 293εθαη. επξψ κέρξη ην 2021. Ζ Cosco 

έρεη πξνζζέζεη ζην δεζκεπηηθφ επελδπηηθφ πξφγξακκα θαη επηπιένλ 

επελδχζεηο 318 εθαη. επξψ. Σν πιάλν απηφ έρεη νλνκαζηεί ―masterplan‖ 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο εζληθέο επηηξνπέο, ησλ 

νπνίσλ ε έγθξηζε είλαη απαξαίηεηε γηα εθαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ 

απηψλ ζρεδίσλ. 

 

 

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ (ΕΩ ΣΟ 2021) 

Δπέθηαζε Δπηβαηηθνύ Ληκέλα Κξνπαδηέξαο 
(Νόηηα Εώλε Φάζε Α) 

 136.283.800 

Δπηζθεπή Πξνβιήηα Η (Σηαζκνύ Δ/Κ ΟΛΠ)  8.000.000 

Βπζνθόξεζε Κεληξηθνύ Ληκέλα  8.000.000 

Καηαζθεπή Νένπ Πξνβιήηα Πεηξειαηνεηδώλ 15.000.000 

Βειηίωζε Υπνδνκώλ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο 
δώλεο 

 55.000.000 

Μεηαηξνπή ηεο Πεληαγωληθήο Απνζήθεο ζε 
επηβαηηθό Σηαζκό Κξνπαδηέξαο 

 1.500.000 

Υπόγεηα Οδηθή Car Terminal κε πξώελ Χώξν 
ΟΓΓΥ (90 ζηξεκκάηωλ) 

 5.000.000 

Βειηίωζε θαη Σπληήξεζε Ληκεληθώλ Υπνδνκώλ  15.000.000 

Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ θαη Μέζωλ  25.000.000 

Μειέηεο  5.000.000 

Δπέθηαζε Car Terminal (Ζξαθιένπο)  20.000.000 

ύνολο υποχρεωηικών επενδύζεων  293.783.800 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 



 

 

Νέα Απνζήθε ζηελ πεξηνρή ηνπ ΟΓΓΥ, έθηαζεο 
80.000 ηκ (επί 90 ζηξεκκάηωλ) 

60.000.000 

Καηαζθεπή δύν θηηξίωλ ζηάζκεπζεο 
απηνθηλήηωλ, έθηαζεο 75.000 η.κ. έθαζην, ζηελ 
πεξηνρή G2 

27.000.000 

Οηθνινγηθά Λεωθνξεία 5.000.000 

Καηαζθεπή Δπηβαηηθνύ Σηαζκνύ Κξνπαδηέξαο 80.000.000 

Αλαδηακόξθωζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Παγόδαο ζε 5* 
μελνδνρείν θαη ζπλεδξηαθό θέληξν 

60.000.000 

Αλαδηακόξθωζε ηωλ 2 κεγάιωλ παιαηώλ 
απνζεθώλ ζε 4* & 5* μελνδνρεία 

48.000.000 

Καηαζθεπή λαππεγνεπηζθεπήο γηα Mega Yachts 
ζηελ πεξηνρή Γ1 (G1) 

18.000.000 

Καηαζθεπή 5* μελνδνρείνπ ζην Πόξην Λεόλε 20.000.000 

ύνολο Πρόζθεηων Επενδύζεων  318.000.000 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Ο  Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δηαηξεία 

«Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ» θαη απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ πξαθηηθψλ βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε 

Δηαηξεία , 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 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο πνπ 

θπθινθφξεζε ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ) 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, θαζψο θαη νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

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

Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.Γ.) βξίζθεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηνλ ζχλδεζκν: http://www.olp.gr/el/investor-

information/olp-governance 

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


 

 

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ΟΛΠ σο εηζεγεκέλε εηαηξία ζην Υ.Α 

Γεκφζηα εγγξαθή : 23/07/2003 έσο 25/07/20003 

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο : 8 Απγνχζηνπ 2003 

πλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ: 25.000.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο  

Σηκή εηζαγσγήο κεηνρήο 8,80 επξψ 

πλνιηθά δηαηέζεθαλ 6.375.000 κεηνρέο ζην επξπ  επελδπηηθφ θνηλφ σο 

εμήο: 

3.047.440 κεηνρέο δηαηέζεθα ζηνπο θνκηζηέο επξνπξνκεηφρσλ  θαη 

πξνκεηφρσλ ζηελ ηηκή 8,36 επξψ 

303.000 κεηνρέο δηαηέζεθαλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζηελ ηηκή 7,04 

επξψ 

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

Σν θαζαξφ πξντφλ απφ ηελ πψιεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ αλήιζε ζε 

54.225.864,40 επξψ ην νπνίν εηζπξάρηεθε απφ ην ειιεληθφ δεκφζην. 

Ο πσιεηήο κέηνρνο (ειιεληθφ δεκφζην) ζηηο 4/04/2004, ζε εθαξκνγή ηνπ 

θηλήηξνπ δηαθξηηήο δηέλεηκε 90.560 δσξεάλ κεηνρέο ζε 14.281 ηδηψηεο 

επελδπηέο πνπ απέθηεζαλ κεηνρέο θαηά ηε δεκφζηα εγγξαθή θαη ηηο 

δηαθξάηεζαλ γηα πεξίνδν 6 κελψλ (έσο 6-2-2004) 

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

ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΛΠ απφ ην ηακείν αμηνπνίεζεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο 

ηνπ δεκφζηνπ (ΣΑΗΠΔΓ) ην πξψην ζηάδην κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ 

νινθιεξψζεθε ζηηο  10/08/2016 κε ηελ θιεξσηή πνζνχ 280,5 εθαη. Απφ 

ηελ cosco (hongkong) grouplimited ζην ΣΑΗΠΔΓ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

51% ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΛΠ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΟΡΔΗΑ  ΜΔΣΟΥΖ 

 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΟΛΠ Α.Δ αλέξρεηαη ζε 50.000.000 επξψ είλαη 

νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 25.000.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο , νλνκαζηηθήο άμηαο 2,00 επξψ έθαζηε. ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην δελ ππάξρνπλ κεξίδηα πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ  

θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο νχηε δηθαηψκαηα πξνο θηήζε νκνινγηψλ. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο νη κεηνρέο θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ απηέο είλαη αδηαίξεηα. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο 

επί ηεο κεηνρήο νη ζπγθχξηνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο δηα θνηλνχ ηνπο 

εθπξνζψπνπ. Έθαζηνο ζπγθχξηνο κεηνρήο ελέρεηαη εηο νιφθιεξσλ έλαληη 

ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε κεηνρή.  

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ ΟΛΠ 

χζηεξα απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ ζηηο  

10/08/2016. 

ΜΕΣΟΧΟΙ ΜΕΣΟΧΙΚΘ ΤΝΘΕΘ 

 Αρικμόσ Μετοχών % 
Cosco Group limited 12.750.000 51 

ΣΑΙΠΕΔ 5.784.440 23,14 

Επενδυτικό κοινό 6.465.560 25,86 
φνολο 25.000.000 100 

 

 

Ζ κεηνρή ηνπ ΟΛΠ ζεσξείηαη ζήκεξα απφ ηηο θαιχηεξεο επελδπηηθέο 

επηινγέο ζηελ ρψξα καο θαη απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο δηεζλψλ 

επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ νίθσλ. Ζ ηηκή ηεο θηλείηαη γχξσ ζηα 



 

 

22 επξψ. Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο δείθηεο  FTSE, FTSEA, 

ΓΓ, FTSENTR, HELMSI, ΓΒΠ θαη ΑΓΓ. 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο  

απφ  ηνπο κεηφρνπο κε απφθαζε ηεο  Γ ησλ Μεηφρσλ. Ζ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ηεο  ρξήζεο 2018 εγθξίζεθε απφ ηελ εηήζηα γεληθή 

ζπλέιεπζε  ηνπ  δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ θαη δηαλεκήζεθε κέξηζκα 

χςνπο 0,424 αλά κεηνρή, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ θαη 

ζπλεπψο ην θαζαξφ θαηαβαιιφκελν πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή ζα 

αλέιζεη ζε € 0,3816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ (2017-2018) 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΣΕ  

 

εκεηώζεηο γηα ην έηνο 2017 

 
2017 2018 ΔΙΑΦΟΑ  

ΠΑΓΙΑ 260.134.859,35 284.493.075,84 24.358.216,49 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 90.854.501,71 76.412.531,06 
-

14.441.970,65 

ΜΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 271.965.234,61 298.212.183,22 26.246.948,61 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 362.819.736,31 374.624.714,28 11.804.977,97 

    

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 179.590.194,79 194.488.237,45 14.898.042,66  
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 151.124.095,51 140.302.864,37 

-
10.821.231,14 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 32.105.446,01 39.833.612,46 7.728.166,45 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ 362.819.736,31 374.624.714,28 11.804.977,97 

 
2017 2018 

ΓΕΝΙΚΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 2,36 1,92 

ΕΙΔΙΚΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 2,29 - 

EBITDA 0,29 0,41 

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ  0,4 0,34 



 

 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο 

αλαθεξφκελεο ρξήζεο είλαη φηη ππεγξάθε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2017 κεηαμχ 

ηεο ΟΛΠ Α.Δ. θαη ηνπ Shanghai International Port Group κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη πεξαηηέξσ ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ 

Πεηξαηά ζηνλ παγθφζκην ιηκεληθφ γίγλεζζαη θαη ηδηαίηεξα ζην ζαιάζζην 

δξφκν ηνπ κεηαμηνχ. Δπίζεο ζεκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζε φηη 

αθνξά ζηελ Καηαζθεπή ηνπ Νένπ Πξνβιήηα Πεηξειαηνεηδψλ. Σελ 

31.03.2017 ππνγξάθεθε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο Πισηήο Γεμακελήο «ΠΔΗΡΑΗΑ Η – 

15.000 ton ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία ―ARCO EΠΔ‖. Σελ 06.06.2017 

ππνγξάθεθε ε χκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αλεμάξηεηνπ Μεραληθνχ, 

κεηαμχ ηεο ΟΛΠ Α.Δ., ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο Hill International N.V. 

Σελ 14.06.2017 ππνγξάθεθε ε χκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Γηαρεηξηζηή θαη Μειεηεηή έξγνπ, κεηαμχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ΟΛΠ 

Α.Δ. θαη ηεο Κνηλνπξαμίαο ―Domos Design Laboratory IKE-Feron 

Techniki‖. 

 

 

εκεηώζεηο γηα ην έηνο 2018  

 

ηε ρξήζε απηή θαηέπιεπζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 ζηελ 

Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε Πεξάκαηνο ε λέα πισηή δεμακελή 

«ΠΔΗΡΑΗΑ ΗΗΗ», αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 22.000 ηφλσλ ε νπνία κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη πινία κέρξη 240κ. κήθνο, 35κ. πιάηνο, κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 80.000 ηφλσλ (PANAMAX), ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη πξφζδεζεο ηεο ζε κφληκε 

ζέζε θαη ηέζεθε ζε θαζεζηψο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ην 

δεμακεληζκφ ηνπ πξψηνπ πινίνπ. Αθφκα μεθίλεζε ην έξγν 

εθζπγρξνληζκνχ, επαλαζρεδηαζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο δηθηπαθήο 

ππνδνκήο ηνπ ΟΛΠ.  

  

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΟΛΠ Α.Δ. 

H Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΟΛΠ Α.Δ. έιαβε ρψξα 

ζήκεξα Παξαζθεπή 28 Ηνπλίνπ 2019 κε πνζνζηφ απαξηίαο 86,48 %, θαη 

ελέθξηλε αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 



 

 

θαη ηε Γηαλνκή Μεξίζκαηνο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2018, ην νπνίν 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. αλέξρεηαη ζε € 0,424 αλά κεηνρή, έλαληη € 

0,1712 γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (αχμεζε 148%). 

Σα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο 2018 

έρνπλ σο εμήο: 

- Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε € 132,9 εθαη. έλαληη € 111,5 εθαη. ηεο 

ρξήζεο 2017, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 19,2 %. 

- Σα θέξδε πξν θφξσλ αλέξρνληαη ζε € 42,3 εθαη. έλαληη € 21,2 εθαη. ηεο 

ρξήζεο 2017 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 100%.  

- Σν θαζαξφ απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη βειηησκέλν θαηά 147% ζε € 27,9 

εθαη. έλαληη € 11,3 εθαη. ηεο ρξήζεο 2017. 

- Ζ ΟΛΠ Α.Δ. ζα θαηαβάιιεη € 4,8 εθαη. σο αληάιιαγκα παξαρψξεζεο 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηε ρξήζε 2018 έλαληη € 4,1 εθαη. ην 2017. 

- Σα δηαζέζηκα αλήιζαλ ζε € 80,9 εθαη. έλαληη € 61,9 εθαη. ην 2017. 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΟΛΠ Α.Δ. θ. Yu Zenggang πξνήδξεπζε ηεο πλέιεπζεο 

θαη δήισζε:  

―Σν 2018 ήηαλ ε πην επηηπρήο ρξνληά απφ άπνςε θεξδνθνξίαο. Σα 

επηηπρεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ιηκέλνο ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία φπσο θαη φιεο νη επελδχζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Master Plan ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο‖. 

 

 

 

 

 

 

ΠΖΓΔ: 

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

2) Capital.gr 

3) Wikipedia.com 

4) Naftemporiki.gr 

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


 

 

Όκηινο Quest 

Δηαηξηθό Πξνθίι 

Ο Όκηινο Quest είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο, δπλακηθά 

αλαπηπζζόκελνο ζε ζηέξεε νηθνλνκηθή βάζε, Ειιεληθόο 

Όκηινο Εηαηξεηώλ. 

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

1981 σο Info-Quest Δ.Π.Δ. θαη είλαη εηζεγκέλε ζην ΥΑ απφ ην 1998. 

Πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο, ν Όκηινο, έρεη ζπλδέζεη ην 

φλνκά ηνπ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη κε 

ηελ εηζαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Διιάδα. 

ήκεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ 

Πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο, ηηο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο, ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ-Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, ησλ Σαρπκεηαθνξψλ 

θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο, κε παξνπζία 

πνπ εθηείλεηαη ζηελ Διιάδα, ηελ Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηελ 

Δπξψπε. 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 1.700 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη επαγγεικαηίεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζε δηεζλέο επίπεδν, δεκηνπξγψληαο πξνζηηζέκελε 

αμία. Δμππεξεηνχλ φιν ην εχξνο ηεο αγνξάο, απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέρξη θαη ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή, ελψ δηαζέηνπλ ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή βάζε, πςειή 

ηερλνγλσζία θαη ζεηηθέο πξννπηηθέο, ε θάζε κία ζηνλ ηνκέα ηεο. 

Έρνληαο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ κηα ζεηξά επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθά 

θηλήζεσλ, ν Όκηινο Quest δηεπξχλεη ζπλερψο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε 

λένπο ηνκείο, εληάζζνληαο ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρήκα, εηαηξείεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ζηε Ρνπκαλία, ζηελ Κχπξν, 

ζηελ Οιιαλδία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζην Βέιγην θαη ηελ Ηηαιία θαη νη 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ 

θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Θπγαηξηθέο αλά ηνκέα 

Γηαλνκή θαη Τπεξεζίεο Πξντφλησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ  

 Info Quest Technologies (100%) 

 ISQUARE (100%) 

 Questonline – www.you.gr (100%) 

 ISTORM (100%) 

Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο 

 Uni Systems (100%) 

Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο 

 Cardlink (85%) 

Σαρπκεηαθνξέο θαη Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο 

 ACS Courier (100%) 

Πξάζηλε Δλέξγεηα 

 Quest Energy (100%) 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 Θεφδσξνο Φέζζαο  

  Δπηπρία Κνπηζνπξέιε  

  Απφζηνινο Γεσξγαληδήο  

http://www.you.gr/


 

 

  Νηθφιανο Καξακνχδεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 Νηθφιανο σθξάηεο Λακπξνχθνο  

 Μάξθνο Μπηηζάθνο  

 Απφζηνινο Παπαδφπνπινο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 Απφζηνινο Σακβαθάθεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 Φαίδσλ Σακβαθάθεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 Παληειήο Σδσξηδάθεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Ζ Γηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ Quest βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλε, 

δπλακηθή θαη επέιηθηε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο Quest πκκεηνρψλ θαη ηνπ Οκίινπ Quest 

ζπλνιηθά, είλαη ζχκθσλε κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο, πνπ πξνβιέπεη ν 

Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ). 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγία ηνπ 

Οκίινπ, ζηε βησζηκφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Μεηφρσλ θαη ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ. 

Ζ Quest πκκεηνρψλ, ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή θαη αλαπηχζζεη ηηο 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ εηαηξεία είλαη δνκεκέλε 

κε ηξφπν πνπ δηεπθνιχλεη ηε ιήςε θαη ηελ πινπνίεζε απνθάζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ Quest, 

ιεηηνπξγψληαο σο ζπληνληζηηθφ θέληξν. 

Ζ εηαηξεία εθαξκφδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο έρεη ζέζεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 



 

 

 δηαθάλεηα ζηε δηνίθεζε θαη ηελ εηαηξηθή επζχλε 

 ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηηο ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο 

 ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

 εληνπηζκφο, αλαγλψξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλσλ 

 εμαζθάιηζε πνηνηηθνχ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ 

 αλεμαξηεζία ζηελ άζθεζε ειέγρνπ 

 επαηζζεηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ 

ηεο Quest πκκεηνρψλ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηεο πξαγκάησζεο 

ηνπ ζθνπνχ ηεο. Δπηπιένλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Οκίινπ, ηε ζέζπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. Απνηειείηαη, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο, απφ πέληε (5) έσο ελλέα (9) κέιε, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 

εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πνξεία Μεηνρήο 

 

Μεηνρηθή ζύλζεζε 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 

 

2018 Μετ/λθ 2017 Μετ/λθ 2016 Μετ/λθ 2015 Μετ/λθ 2014

Ράγια-Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό 136.081.000,00 €   1,53% 134.036.000,00 €       14,53% 117.034.000 -17,78% 142.339.000,00 €   0,61% 141.481.000,00 €   

Αποκζματα 26.376.000,00 €     -2,30% 26.997.000,00 €         58,06% 17.080.000,00 €     -6,04% 18.177.000,00 €     38,06% 13.166.000,00 €     

Απαιτιςεισ 88.788.000,00 €     -19,20% 109.886.000,00 €       2,75% 106.941.000,00 €   5,46% 101.400.000,00 €   18,47% 85.593.000,00 €     

Ταμείο - Τράπεηεσ - Χρεόγραφα 63.164.000,00 €     31,76% 47.937.000,00 €         -27,29% 65.931.000,00 €     23,67% 53.311.000,00 €     93,51% 27.549.000,00 €     

Σφνολο Κυκλοφοροφντος Ενεργητικοφ 197.811.000,00 €   2,72% 192.572.000,00 €       -12,95% 221.228.000,00 €   8,03% 204.784.000,00 €   36,52% 150.005.000,00 €   

φνολο Ενεργθτικοφ 333.892.000,00 €   2,23% 326.609.000,00 €       -3,45% 338.263.000,00 €   163,75% 128.253.000,00 €   -56,00% 291.486.000,00 €   

Ιδία Κεφάλαια 140.173.000,00 €   8,89% 128.730.000,00 €       -22,43% 165.956.000,00 €   -1,12% 167.835.000,00 €   0,16% 167.569.000,00 €   

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.574.000,00 €       -55,88% 8.101.000,00 €           -79,53% 39.579.000,00 €     561,75% 5.981.000,00 €       0,00% 5.981.000,00 €       

Αδιανζμθτα Κζρδθ 127.747.000,00 €   13,09% 112.957.000,00 €       4,94% 107.636.000,00 €   3,76% 103.739.000,00 €   -1,59% 105.410.000,00 €   

Ρρομθκευτζσ 108.879.000,00 €   11,23% 97.887.000,00 €         -3,45% 101.385.000,00 €   23,00% 82.427.000,00 €     19,57% 68.939.000,00 €     

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 46.909.000,00 €     -24,15% 61.847.000,00 €         55,66% 39.732.000,00 €     -21,24% 50.449.000,00 €     26,36% 39.924.000,00 €     

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 146.810.000,00 €   7,92% 136.031.000,00 €       2,61% 132.573.000,00 €   2,90% 128.838.000,00 €   53,39% 83.994.000,00 €     

φνολο Πακθτικοφ 333.892.000,00 €   2,23% 326.609.000,00 €       -3,45% 338.263.000,00 €   -2,55% 347.122.000,00 €   19,09% 291.486.000,00 €   

Αποτελζςματα Χριςεωσ

Πωλιςεισ 497.680.000,00 €   14,03% 436.449.000,00 €       12,42% 388.227.000,00 €   9,85% 353.405.000,00 €   12,21% 314.949.000,00 €   

Κόςτοσ Ρωλθκζντων 429.267.000,00 €   19,41% 359.501.000,00 €       11,02% 323.826.000,00 €   8,86% 297.462.000,00 €   14,02% 260.878.000,00 €   

Κζρδοσ προ φόρων 24.058.000,00 €     59,59% 15.075.000,00 €         -12,84% 17.295.000,00 €     820,93% 1.878.000,00 €       -47,66% 3.588.000,00 €       

Κακαρά Κζρδθ 20.028.000 238,83% 5.911.000,00 €           -5,94% 6.284.000,00 €       850,78% 837.000,00 €-           -141,33% 2.025.000,00 €       



 

 

 

 

 

 

Δηαηξηθή Τπεπζπλόηεηα θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηνπ «θαιψο επηρεηξείλ» 

απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δέζκεπζε ηνπ Οκίινπ Quest 

θαη απνηππψλνληαη εχγισηηα ζην φξακα, ηελ απνζηνιή, θαζψο θαη ζην 

κνληέιν δηαρείξηζεο θαη ελζσκάησζεο ηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ. 

Μέζα απφ έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ, αξρψλ, αμηψλ, δεζκεχζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ν 

Όκηινο επηδηψθεη ηφζν ηελ επέθηαζε ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, φζν θαη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ, κε απφιπηε ζπκκφξθσζε ζηε λνκνζεζία θαη ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζε θιαδηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

ζηήξημε ηεο αγνξάο, ηνπ θιάδνπ θαη ηεο Δηαηξηθήο Βησζηκφηεηαο. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Quest, παξάιιεια, πηνζεηεί εζληθά θαη δηεζλή 

πξφηππα θαη πξσηνβνπιίεο, φπσο νη 10 αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ Δξγαζία, ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο θαη ζπκκνξθψλεηαη 



 

 

κε ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Βησζηκφηεηαο. Απφ ην 2014 o Όκηινο εθδίδεη 

εηήζην Απνινγηζκφ Βησζηκφηεηαο γηα ηηο εηαηξείεο Quest πκκεηνρψλ, 

Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare & ACS, ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν GRI  θαη ελαξκνληζκέλα κε ηνπο  17 Παγθφζκηνπο 

ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs) ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Ο.Ζ.Δ.), ελψ φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία δεκνζηνπνηεί κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο. O Όκηινο 

επίζεο βαζίδεηαη θαη ζηνπο Παγθφζκηνπο ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ ησλ νπζηαζηηθψλ ηνπ 

ζεκάησλ βησζηκφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηε ζέζπηζε δεηθηψλ επίδνζεο. 

 

Χο «Sustainable Company 2019», ε Quest πκκεηνρψλ, κεηξηθή εηαηξεία 

ηνπ Οκίινπ Quest, επηβξαβεχεηαη αθφκα κία θνξά γηα ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηχζζεη ν Όκηινο ζηα ζέκαηα ηεο 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. H εηαηξεία εληάρζεθε ζην Sustainability 

Performance Directory, ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ Γείθηε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, 

πνπ έρεη αλαπηχμεη ην QualityNet Foundation, σο κέξνο ηεο 

Πξσηνβνπιίαο SUSTAINABLE GREECE 2020, δηακνξθψλνληαο καδί 

κε άιιεο πξσηνπφξεο εηαηξείεο, φιεο εθ ησλ νπνίσλ έιαβαλ ηνλ ίδην 

ηίηιν, ηελ εγεηηθή νκάδα ησλ ειίη ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

ζθελήο, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο Πξεζβεπηέο αλάδεημεο ηεο 

αμίαο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σειεπηαία Νέα 

 ηελ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίζεθε πακςεθεί ε κείσζε 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ ηξηάληα ιεπηά ηνπ επξψ 

(€0,30) ζε δέθα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,10) κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 11.913.632 ζε 

35.740.896 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο (split) θαη δηαλνκή δσξεάλ 

κεηνρψλ ζηνπο Μεηφρνπο κε αλαινγία ηξεηο (3) λέεο κεηνρέο πξνο 

κία (1) παιαηά. 

 Αλνδηθά θηλήζεθαλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ 

Quest ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019, ηφζν ζε επίπεδν πσιήζεσλ φζν 

θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο. Δηδηθφηεξα, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ 

ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο εληζρχζεθαλ θαηά 

7,9% ζηα 124,99 εθαη. επξψ έλαληη 115,86 εθαη. επξψ ην 

αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Ζ ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία EBITDA 

ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζε αχμεζε 10,8% ζηα 11,84 εθαη. επξψ, ηα 

πξν θφξσλ θέξδε εληζρχζεθαλ θαηά 5,8% ζηα 6,64 εθαη. επξψ, 

ελψ ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο (EAT) αλήιζαλ ζηα 4,58 εθαη. 

επξψ απφ 4,02 εθαη. επξψ ην α΄ ηξίκελν 2018. Σα θέξδε αλά 

κεηνρή βειηηψζεθαλ θαηά 19,5%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξπζηλή πεξίνδν. 

 

 

 

 

 

 

Πεγέο 

https://www.quest.gr/ 

https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE

%95%CE%A3 

http://www.helex.gr/el/web/guest/company-profile/-/select-company/623 

 

https://www.quest.gr/
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A3
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A3
http://www.helex.gr/el/web/guest/company-profile/-/select-company/623
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1. Ηζηνξία 
 

Τα Ρλαςτικά Θράκθσ ιδρφκθκαν το 1977 από τον Σπφρο Χαλιόρθ με 

ζδρα τον οικιςμό Μαγικό το οποίο ανικει ςτον Διμο Αβδιρων του 

Νομοφ Ξάνκθσκαι ο κλάδοσ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται είναι τα 

χθμικά. Θ εταιρεία είναι θ μθτρικι Ομίλου εταιρειϊν οι οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςε δυο βαςικοφσ κλάδουσ,αυτϊν των ςυςκευαςιϊν 

και των υφαςμάτων, o όμιλοσ περιζχει 26 εταιρίεσ εκ των οποίων οι 7 

από αυτζσ ςυμμετζχει θ εταιρεία με ποςοςτά. 

Ριο αναλυτικά για τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ, 

Τρία χρόνια αργότερα από τθν ίδρυςθ τθσ εταιρείασ,το 1980 ξεκινάει θ 

λειτουργία του πρϊτου τθσ εργοςταςίου όπου παράγει ςχοινιά, 

ςπάγκουσ και ςάκουσ τα οποία πουλάει κυρίωσ για τθν ελλθνικι αγορά 

αλλά και ςτο εξωτερικό, ενϊ το 1992 δθμιουργείται και τρίτο 

εργοςτάςιο πάλι με ζδρα τθν Ξάνκθ, αυτι τθν φορά με εξειδίκευςθ 

ςτθν παραγωγι βιομθχανικϊν νθμάτων. Στισ 26 Ιουνίου του1995 θ 

εταιρεία ειςζρχεται ςτο χρθματιςτιριο όπου είναι ειςθγμζνθ μζχρι και 

ςιμερα, με το ςφμβολο τθσ μετοχισ όπου χρθςιμοποιεί θ εταιρείαςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν είναι το ΡΛΑΘ. Το 1999 θ παρουςία των 

Ρλαςτικϊν Θράκθσ επεκτείνεται και παράλλθλα εδραιϊνεται και ςτθν 

διεκνι ςκθνι με τθν εξαγορά τθσDow&LowLtdθ οποία εδρεφει ςτθν 

Σκωτία. Το 2006 θ εταιρεία ςυνεχίηει εντονότερα τθν παρουςία τθσ ςτο 

εξωτερικό με τθν εξαγορά τθσ ThraceIpomaθ οποία βρίςκεται ςτθν 

Βουλγαρία και παράλλθλα ιδρφει και τθν TraceGreinerκαι τθν 

ThracePlasticsPackDooοι οποίεσ εδρεφουν ςτθν ουμανία και Σερβία 

αντίςτοιχα. Επιπλζον το 2007 ςυνεχίηει τθν δραςτθριότθτα τθσ και εκτόσ 

Ευρϊπθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν Βόρεια Αμερικι με τθν εξαγορά των 

ThraceLINQInc. και τθσ LumiteInc. κατά 50% ζκαςτοσ. Μζχρι το 2012οι 

εταιρείεσ του Ομίλου δραςτθριοποιοφνται ςε 80 χϊρεσ παγκοςμίωσ. Το 



 

 

2013 και 2014 ειςζρχεται ςε δφο νζεσ αγορζσ με τθν ίδρυςθ τθσ 

εταιρείασ «Θερμοκιπια Θράκθσ Α.Ε» όπου θ δραςτθριότθτα 

τθσ,εςτιάηει κυρίωσ ςτθν παραγωγι ντομάτασ και τθν ίδρυςθ τθσ Trace-

EurobentΑ.Β.Ε.Ε ςτθν Ξάνκθ (κοινοπραξία 51%). 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2018 ο όμιλοσ απαςχολοφςε  ςυνολικά 1.843 

εργαηόμενουσ εκ των οποίων οι 923 απαςχολοφνταν ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια. 

Σε πιο πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτισ 5/4/2019 θ κυγατρικι τθσ εταιρείασ 

Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. ςυγχωνεφτθκε με τθν ΕΛ.ΒΙΣ Α.Ε. 

Θ παρουςία του ομίλου είναι ςε δζκα (10) χϊρεσ με το 58% τθσ 

παραγωγισ να βρίςκεται ςτθν Ελλάδα και το 17% των ςυνολικϊν 

πωλιςεων να αφορά τθν εγχϊρια αγορά.   

 

2. Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ 
 

Εταιρείεσ                                                                                  Ζδρα 

Ρλαςτικά Θράκθσ Εταιρεία Συμμετοχϊν Α.Ε.Ε.                  Ξάνκθ, Ελλάδα 

Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.                      Ξάνκθ, Ελλάδα 

Thrace Polyfilms A.B.E.E.                                                         Ξάνκθ, Ελλάδα 

Thrace Eurobent A.B.E.E.                                                         Ξάνκθ, Ελλάδα 

Ρλαςτικά Θράκθσ Συςκευαςίασ Α.Β.Ε.Ε.                              Ιωάννινα, Ξάνκθ, Θιβα, Ελλάδα  

Θερμοκιπια Θράκθσ Α.Ε.                                                        Ξάνκθ, Ελλάδα  

Thrace Synthetic Packaging Ltd.                                             Clara, Ιρλανδία 

Thrace Ipoma A.D.                                                                     Sofia, Βουλγαρία 

Thrace Polybulk AS                                                                    Brevik, Νορβθγία 

Thrace Polybulk AB                                                                   Köping, Σουθδία 

Thrace Greiner Packaging S.R.L.                                              Sibiu, ουμανία 

Thrace-LINQ Inc.                                                                        South Carolina, ΘΡΑ  

Lumite Inc.                                                                                  Georgia, ΘΡΑ  

Don & Low Ltd                                                                            Forfar, Σκωτία 

Thrace Plastics Packaging DOO                                                Nova Pazova, Σερβία 

 

Ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςε τρείσ κλάδουσ ςτον κλάδο τεχνικϊν 

υφαςμάτων, ςτον κλάδο τθσ ςυςκευαςίασ και ςτον αγροτικό κλάδο, ενϊ 

θ μθτρικι εταιρεία εκτόσ από τισ κφριεσ δραςτθριότθτζσ τθσ προςφζρει 

και Διοικθτικζσ Μθχανογραφικζσ και Οικονομικζσ υπθρεςίεσ ςτισ 

κυγατρικζσ τθσ. Τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι εταιρίεσ του Ομίλου 

απευκφνονται ςε 24 τομείσ δραςτθριότθτασ. 

 



 

 

3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 

Μζλοσ                                                                                  Θζςθ ςτο Δ..  

Κωνςταντίνοσ Χαλιορισ                                                  Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Χριςτοσ-Αλζξθσ Κομνθνόσ                                             Μθ Εκτελεςτικόσ Αντιπρόεδροσ 

Γεϊργιοσ Μπραΐμθσ                                                        Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Δθμιτριοσ Μαλάμοσ                                                        Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Βαςίλειοσ Ηαϊρόπουλοσ                                                   Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χρίςτοσ Σιάτθσ                                                                   Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Γιαννίρθσ                                                  Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ιωάννθσ Αποςτολάκοσ                                                   Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ρζτροσ Φρονίςτασ                                                          Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικιτασ Γλφκασ                                                              Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Θεόδωροσ Κίτςοσ                                                          Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ππωσ ορίςτθκε ςτθν τελευταία ζκτακτθ ςυνζλευςθ ςτισ 19 Μαρτίου 2019. 

 

4. Σα απνηειέζκαηαηνπ 2018 
 

Αφξθςθ 1.3% παρουςίαςε ο κφκλοσ εργαςιών του Ομίλου των 

Ρλαςτικϊν Θράκθσ φτάνοντασ ςτα 322,7εκάτ. ευρϊ από 318,5εκάτ. 

ευρϊ όπου είχαν ανζλκει για το 2017 και αυτι θ αφξθςθ οφείλεται 

κυρίωσ από τον κλάδο ςυςκευαςίασ και τεχνιτϊν υφαςμάτων οι οποίοι 

παρουςίαςαν αφξθςθ 9.5% και 1.5% αντίςτοιχα. Το κόςτοσ πωλθκζντων 

ανιλκε ςτα 259,5εκάτ. και ζτςι το μικτό κζρδοσ διαμορφϊνεται ςτα 

63,2εκάτ. ευρϊ τα οποία παρουςιάηονται μειωμζνα κατά -5.5% ζναντι 

του 2017 όπου ζνα χρόνο πριν είχαν διαμορφωκεί ςτα 66,8εκάτ. ευρϊ. 

Ο όμιλοσ για το 2018 παρουςίαςε κζρδθ 506χιλ. ευρϊ (ςε αντίκεςθ με 

το 2017 που είχε παρουςιάςει ηθμιζσ 1,11εκάτ. ευρϊ)τα οποία κζρδθ 

δθμιουργικθκαν λόγο των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν που 

προζκυψαν από τα ξζνα νομίςματα των χωρϊν ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται θ εταιρεία. Συγκεκριμζνα οι ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ αυξικθκαν από 765χιλ. ευρϊ όπου ιταν το 2017 ςτα 

1,79εκατ. ευρϊ για το 2018. 

Ριο αναλυτικά ο όγκοσ πωλιςεων του Ομίλου για το 2018 ανιλκε ςτα 

121,9εκάτ. τόνουσ. 

Οι επενδφςειστου ομίλου για το 2018 ανιλκαν ςτα 33,2εκάτ. ευρϊ εκ 

των οποίων τα 27,8εκάτ. ευρϊ αφοροφςαν επενδφςεισ ςτον κλάδο των 



 

 

τεχνικϊν υφαςμάτων και τα υπόλοιπα 5,4εκάτ. ευρϊ αφοροφςαν τον 

κλάδο τθσ ςυςκευαςίασ. 

Τα λειτουργικά ζςοδα ανιλκαν ςτα 66,12εκάτ. ευρϊ ενϊ τα 

λειτουργικά ζξοδα ανιλκαν ςτα 52,42εκάτ. ευρϊ και εν τζλει το 

λειτουργικό κζρδοσζφταςε ςτα 13,69εκάτ. ευρϊ το οποίο 

παρουςιάηεται μειωμζνο ςε ςφγκριςθ με το 2017 το οποίο είχε 

διαμορφωκεί ςτα 17,17εκάτ. ευρϊ. 

Στθν κατθγορία των λοιπών λειτουργικών εςόδων ζνα μεγάλο μζροσ 

προζρχεται από τα ¨ζςοδα των ενοικίων¨ τα οποία αντικατοπτρίηουν το 

22.55% αυτϊν, ιτοι 539χιλ. ευρϊ από τα ςυνολικά 2,39εκάτ. ευρϊτα 

οποία παρουςιάηονται αυξθμζνα κατά 11.5% ςε ςφγκριςθ με το 2017. 

Αναφορικά για τισ δαπάνεσ ανά λειτουργείατο περιςςότερο ποςό 

αυτϊν αναλϊνονται ςτθν παραγωγι αντιπροςωπεφοντασ το 61.04% 

αυτϊν, ιτοι 78,7εκάτ. ευρϊ από τα ςυνολικά 129,0εκάτ. ευρϊ. 

Θ κατθγορία των λοιπών λειτουργικών εξόδων ανιλκε ςτα 2,15εκάτ. 

αυξθμζνα κατά πολφ ςε ςφγκριςθ (+19.2%) με το 2017 το οποία είχαν 

ανζλκει τότε ςτα 1,80εκάτ. ευρϊ. Σε αυτιν τθν κατθγορία για το 2018 

ζνα μεγάλο ποςοςτό αποτελείται από το ¨Ζκτακτο ςυνταξιοδοτικό 

κόςτοσ προθγουμζνων ετϊν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο¨ το οποίο 

αντιπροςωπεφει το 31.02% ιτοι 669χίλ. Ευρϊ το οποίο προιλκε λόγο 

τθσ αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ του ςυνταξιοδοτικοφ ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο, χϊρα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται ο όμιλοσ(αποτελεί μθ 

επαναλαμβανόμενο ζξοδο).  

Ενϊ παράλλθλα ενδιαφζρον υπάρχει ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα τα 

οποία παρουςιάηονται κατά πολφ αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το 2017 τα 

οποία ανιλκαν ςτα 1,93εκάτ. ευρϊ ζναντι 790χιλ. ευρϊ τθσ 

προθγοφμενθσ χρονιάσ. Αυτι θ τεράςτια διαφορά οφείλεται ςτισ 

¨ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ¨ οι οποίεσ ζφταςαν ςτα 1,79εκάτ. ευρϊ 

αντιπροςωπεφοντασ ζτςι το 92.65% των χρθματοοικονομικϊν εςόδων 

για το 2018. 

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα δεν παρουςιάηουν κάποια εντυπωςιακι 

αλλαγι και ζτςι ςχθματίηονται ςτα 6,48εκάτ. ευρϊ οριακά αυξθμζνα ςε 

ςχζςθ με το 2017. 

Τζλοσ, οφόροσ ειςοδιματοσ του ομίλου ανιλκε ςτα 1,97εκάτ. ευρϊ. 



 

 

 

 

 

 

5. Οη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηόηεηεο 
 

Ζνασ ςθμαντικόσ κίνδυνοσ ςτον οποίον είναι εκτεκειμζνθ θ εταιρεία 

είναι οι διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ του πολυπροπυλενίου το οποίο 

αντιπροςωπεφει περίπου το 55% του κόςτουσ πωλθκζντων του 

Ομίλου,κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι μια μεταβολι κα επθρζαηε τθν τελικι 

τιμι του προϊόντοσ, είτε κετικά είτε αρνθτικά. 

Ζνασ ακόμθ πολφ ςθμαντικόσ κίνδυνοσ τον οποίο αντιμετωπίηουν όλεσ 

οι εταιρείεσ είναι θ μθ είςπραξθ των απαιτιςεων τουσ. Για τον όμιλο οι 

προβλζψεισ των επιςφαλϊν πελατϊν ανιλκαν για το 2018 ςτα 

6,68εκάτ. ευρϊ από τισ ςυνολικζσ 60,28εκάτ. ευρϊ,ενϊ το 2017 είχαν 

ανζλκει οι προβλζψεισ επιςφαλϊν πελατϊν ςτα 6,59εκάτ. ευρϊ για 

ποςό των 63,92εκάτ. ευρϊ. 

Επιπλζον τοBrexitαποτελεί μια ςθμαντικι πθγι αβεβαιότθτασ για τον 

όμιλο λόγο των κυγατρικϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο ςυγκεκριμζνα θ πρϊτθ βρίςκεται ςτθν Σκωτία εν ονόματι 

«Dow&LowLtd.» και θ δεφτερθ είναι θ«Synthetic Holdings Limited» με 

ζδρα τθν Β. Ιρλανδία. Μπορεί θ εταιρεία να επθρεαςτεί αρνθτικά αν 

επιτευχκεί τελικά μια άτακτθ φυγι του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρίσ να υπάρξει ςυμφωνία και εν τζλει κάτι τζτοιο 

κα είχε ωσ αποτζλεςμα να επθρεάςει τθν ιςοτιμία Ευρϊ/Στερλίνασ και 

κατά επζκταςθ κα επθρζαηε και τθν δραςτθριότθτα τωνεπιχειριςεων. 

Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ιςοτιμία ευρϊ/ςτερλίνασ ςτισ 31/12/2015 

ιταν €0,734 ενϊ μετά τθν ψθφοφορία για το Brexitδθμιουργικθκε μια 

υποτίμθςθ για τθν ςτερλίνα θ οποία ζφταςε ςτισ  31/12/2018 ςτα € 

0,8945 ζναντι του ευρϊ, βζβαια όπωσ αναφζρει και θ εταιρεία δεν 

μπορεί να γίνει με ςαφινεια θ επίπτωςθ του Brexitςτθν δραςτθριότθτα 

τθσ εταιρείασ. 

 

 



 

 

6. Δπηπιένλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 

Οι υποχρεώςεισ του Ομίλου για το 2018 ανζρχονται ςτα 160,29εκάτ. 

ευρϊ με το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν να αφορά τον βραχυπρόκεςμο 

δανειςμό όπου ανζρχεται ςτα 72,05εκάτ. ευρϊ. Οι υποχρεϊςεισ 

παρουςιάηονται αυξθμζνεσ ςε ςφγκριςθ με το 2017 κατά 13,44εκάτ. 

ευρϊ ςυνολικά,ενϊ ο ςυνολικόσ δανειςμόσ για το 2018(βραχυπρόκεςμα 

και μακροπρόκεςμα) ανιλκε ςτα 101,18εκάτ. αυξθμζνοσ κατά 

12,78εκάτ. ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2017.Οδείκτησ«Κακαρόσ Σραπεηικόσ 

Δανειςμόσ» παρουςιάηεται αυξθμζνοσ ςτο 0,55 (ιτοι Κακαρόσ 

Τραπεηικόσ Δανειςμόσ/Κδια Κεφάλαια) από το 0,42 που είχε 

διαμορφωκεί για το 2017 ςαν ποςό διαμορφϊνεται ςτα 78,36εκάτ. 

ευρϊ αυξθμζνοσ κατά +35,6% ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 

Για τθν χριςθ του 2018 υπιρξε αφξθςθ του δανειςμοφ για τισ εταιρείεσ 

Don & Low LTD κατά € 10,72εκάτ., Thrace Polyfilms A.B.E.E € 1,05εκάτ., 

Synthetic Holdings LTD € 5,89εκάτ. και Thrace Synthetic Packaging LTD € 

2,32εκάτ. και Thrace Ipoma € 56χιλ.εξαιτίασ του επενδυτικοφ τουσ 

προγράμματοσ. Ραράλλθλα μείωςθπαρουςίαςαν οι εταιρίεσ Ρλαςτικά 

Θράκθσ Συμμετοχϊν κατά € 2,57εκάτ., Ρλαςτικά Θράκθσ Pack € 

1,78εκάτ. και Thrace Nonwovens & Geosynthetics € 2,90εκάτ.. 

Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ παρουςιάηονται μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το 

2017 διαμορφϊνοντασ τεσ για το 2018 ςτα 60,28εκάτ. ευρϊ από 

63,92εκάτ. ευρϊ του 2017. 

Τα ταμειακά διακζςιμα του ομίλου παρουςιάηονται μειωμζνα ςε 

ςφγκριςθ με το 2017 από 30,59εκάτ. ευρϊ ςε 22,82εκάτ. ευρϊ (-25.4%) 

για το 2018 όπου το 23.85% αυτϊν βρίςκονται ςε ελλθνικζσ τράπεηεσ. 

 

7. Ζ Μεηνρή 
 

Θτιμι τθσ μετοχισ όπωσ καταγράφθκε ςτισ 3/7/2019 

 



 

 

Ρθγι: https://www.capital.gr/ 

Θ διακφμανςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ μζςα ςτθν πενταετία 

 

 

Ρθγι: https://www.capital.gr/ 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανιλκε ςτα 28,869,358.32 

ευρϊενϊ οι ςυνολικζσ μετοχζσ ιταν 43,741,452 διαιρϊντασ τεσ προσ το 

μετοχικό κεφάλαιο προκφπτει θ ονομαςτικι αξία 0,60ευρϊ εκάςτθσ, 

ενϊ το κζρδοσ ανά μετοχι ςχθματίηεται ςτα 0.1765ευρϊ πολφ πιο 

χαμθλά ςε ςχζςθ με το 2017 όπου είχε διαμορφωκεί ςτα 

0.2412ευρϊ.Ριο αναλυτικά ςχετικά με τισ μετοχζσ ο κ. Κωνςταντίνοσ 

Χαλιόρθσ κατζχει το 43.292% και θ κα. Ευφθμία Χαλιορι το 20.851% 

ενϊ δεν υπάρχει άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο που να κατζχει πάνω 

από το 5% των μετοχϊν. 

Στθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του 2018 οι μζτοχοι ενζκριναν τθν 

καταβολι μερίςματοσ για τθν χριςθ του 2017 φψουσ 2,058,217.79 

ευρϊ ςυνολικά, ιτοι 0.047054 ευρϊ για κάκε μετοχι. 

 

8. Δπηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο 
 

Αξιοςθμείωτο κα ιταν να αναφερκεί θ κοινωνικι δράςθ του ομίλου 

μζςω του ιδρφματοσ, με ζδρα το μαγικό Ξάνκθσ εν ονόματι «Κοινωνικό 

Κζντρο Σταφροσ Χαλιορισ» το οποίο χρθματοδοτείται από τον όμιλο με 

ςκοπό τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Μια από τισ δράςεισ τισ 

οποίεσ αναφζρει είναι θ χοριγθςθ υποτροφιϊν και οικονομικισ 

ενίςχυςθσ των άπορων παιδιϊν του Διμου Μαγικοφ τα οποία 

https://www.capital.gr/
https://www.capital.gr/


 

 

επικυμοφν να ςπουδάςουν. Για το 2018 ο όμιλοσ για τθν ςτιριξθ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ ζκανε επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των 250,248.81ευρϊ. 

Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν αλλά και λόγο τθσ πολιτικισ θ οποία εφαρμόηει 

για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων τθσ θ μθτρικι εταιρεία 

(Ρλαςτικά Θράκθσ Συςκευαςίασ Α.Β.Ε.Ε.) ζχει πιςτοποιθκεί κατά OHSAS 

18001:2007 (Αρικμόσ Ριςτοποιθτικοφ 03016023). 

 

9. Αιιαγή ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην πιαζηηθό 
 

Λόγω τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τα πλαςτικά ο όμιλοσ ζχει 

δεςμευτεί για τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ του ανακυκλωμζνου πλαςτικοφ ςε 

8,500 τόνουσ πρωτογενοφσ πρϊτθσ φλθσ με ανακυκλωμζνο πλαςτικό 

μζχρι το 2025. Και ζτςι να είναι ςυνυφαςμζνθ με το Ευρωπαϊκό 

ςτρατθγικό ςχζδιο για το πλαςτικό το οποίο απαιτεί ότι όλεσ οι 

πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ που κα κυκλοφοροφν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ζωσ το 2030 να είναι ανακυκλϊςιμεσ. 

 

10. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 
 

Θ εταιρεία ζχει ςυντάξει τον δικόσ τθσ κϊδικα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 

για να μπορζςει να είναι περιςςότερο λειτουργικόσ πάνω ςτθν 

ιδιαιτερότθτα τθσ εταιρείασ και ςτα χαρακτθριςτικά τθσ. Ππωσ για 

παράδειγμα μερικζσ αποκλίςεισ από τον ΕΚΕΔ για τθν χριςθ του 2018 

ιταν ότι δεν χρειάςτθκε το Διοικθτικό Συμβοφλιο να ςυνεδριάςει με 

τθλεδιάςκεψθ, όπωσ και επιπλζον δεν όριςε από τθν αρχι τθσ χριςθσ 

αυςτθρζσ θμερομθνίεσ ςυνεδρίαςθσ όπωσ αναφζρει ο ΕΚΕΔ. Σχετικά με 

τον εςωτερικό ζλεγχο αναφζρονται παρακάτω οι δικλείδεσ αςφαλείασ 

ςε τρείσ τομείσ. 

Ριο αναλυτικά, οι δικλείδεσ αςφαλείασ όπου εφαρμόηει θ εταιρεία ςε 

εταιρικό επίπεδο δθλαδι, ςε αυτό το ςθμείο αναφζρονται οι 

αρμοδιότθτεσ και οι ρόλοι που καταχωροφνται ςτο διοικθτικό 

ςυμβοφλιο όπωσ για παράδειγμα τουσ υπεφκυνουσ για τον οριςμό των 

εςωτερικϊν εκλεκτϊν, επιπλζον αφορά τθν ςφνταξθ του 

προχπολογιςμοφ και παράλλθλα ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν 

εφαρμογι του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τζλοσ ο εςωτερικόσ 



 

 

κανονιςμόσ λειτουργίασ αναφζρεται κυρίωσ ςτθν εκχϊρθςθ 

αρμοδιοτιτων και ςτον χειριςμό διαφόρων κεμάτων. 

Οι δικλείδεσ αςφαλείασ όπου αναφζρονται ςτθν ςφνταξθ των 

οικονομικών καταςτάςεων όπου αφοροφν κυρίωσ τισ δραςτθριότθτεσ 

του λογιςτθρίου και παράλλθλα εςτιάηει ςτθν ορκι ςφνταξι τουσ. 

Τζλοσ οι δικλείδεσ όπου αναφζρονται ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματαόπωσ είναι θ δθμιουργία BackUpαρχείων, θ χριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και των emailsαπό ςυγκεκριμζνα άτομα. 

Σχετικά με τθν ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου θ εταιρεία ορίηει 

7-15 μζλθ τα οποία εκλζγονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ με 5ετθ 

κθτεία, ενϊ επίςθσ κακορίηονται και ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ 

για παράδειγμα θ απϊλεια ενόσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

κοπόσ του εςωτερικοφ ελζγχου ςε γενικότερο επίπεδο είναι θ 

αξιοπιςτία των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ αναγνϊριςθ και πρόλθψθ 

των κινδφνων και παράλλθλαθ παρακολοφκθςθ τθσ ςτρατθγικισ που 

ακολουκεί θ εταιρεία. 

Τζλοσ, όςο αφορά γενικότερα τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ που 

ακολουκεί θ εταιρεία αναφζρονται αναλυτικά οι ρόλοι, οι αρμοδιότθτεσ 

και οι Ρολιτικζσ αποδοχϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΔΣ)αλλά 

παράλλθλα αναλφονται οι τρόποι αξιολόγθςθσ και ανάδειξθσ των μελϊν 

του ΔΣ. 

 

11. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 
 

Θ εταιρεία γνωρίηοντασ τθν δζςμευςθ τθσ απζναντι ςτθν κοινωνία 

ακολουκεί ζναν κϊδικα κοινωνικισ δεοντολογίασ ο οποίοσ ακολουκείται 

κακολικά από όλο τον όμιλο ςυγκεκριμζνα όπωσ αναφζρει και θ 

ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ εςτιάηει ςε τρεισ βαςικοφσ πυλϊνεσ πρϊτον 

ςτθν διαχείριςθ ενζργειασ και ςτθν περιβαλλοντικι πολιτικι, ςτθν 

πολιτικι προϊοντικισευκφνθσκαι ςτθν πολιτικι κοινωνικισ δράςθσ. 

Αναλυτικότερα, ςχετικά με τθν διαχείριςθ ενζργειασ και τθν 

περιβαλλοντικι πολιτικι αναφζρεται ότι ο όμιλοσ προςπακεί να 

εκμεταλλευτεί ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτεσ των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ, ενϊ ταυτόχρονα προςπακεί να εκπαιδεφςει τουσ 



 

 

εργαηομζνουσ του να ενιςχφςουν και να ακολουκιςουν τθν 

περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ του ομίλου, κακϊσ και το ίδιο ιςχφει και για 

τουσ προμθκευτζσ. Ενϊ τζλοσ απϊτεροσ ςκοπόσ του ομίλου είναι θ 

μείωςθ του διοξείδιοφ του άνκρακα (CO2), των ρφπων και των υγρϊν 

αποβλιτων. Γενικότεροσςτόχοσ αποτελεί ο περιοριςμόσ ςε οτιδιποτε 

κα μποροφςε να προκαλζςει βλάβθ ςτο περιβάλλον και ςτθν 

κακθμερινι ηωι. 

Για τθν πολιτικι προϊοντικισευκφνθσαναφζρεταιότι κα πρζπει να 

υπάρχει μια ςυνολικι αίςκθςθ ευκφνθσ όλων των εργαηομζνων 

απζναντι ςτθν ποιότθτα του προϊόντοσ και κατ’ επζκταςθ ςτουσ ίδιουσ 

τουσ πελάτεσ ζτςι ϊςτε να είναι ςίγουροι για τθν ποιότθτα των 

προϊόντων των οποίων λαμβάνουν (κυρίωσ μζςα από πιςτοποιιςεισ), 

αυτι θ πρακτικι είναι κάτι το οποίο μασ παραπζμπει ςτο Ιαπωνικό 

Μάνατημεντ. Και τζλοσ ςτοχεφουν ςτθν ςυνεχισ βελτίωςθ των 

δραςτθριοτιτων τουσ μζςω επενδφςεων ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 

Αναφορικά με τθν πολιτικι κοινωνικισ δράςθσεςτιάηει κυρίωσ ςε 

κοινωνικοφσ παράγοντεσ όπωσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του ομίλου 

προσ τθν τοπικι κοινότθτα με ςκοπό τθν βελτίωςθ του τρόπου ηωισ τθσ, 

το οποίο το πετυχαίνει μζςα από ιδρφματα τα οποία ζχει ιδρφςει θ 

εταιρεία, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω. Τζλοσ ςθμαντικό είναι θ 

ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων τοπικϊν ΜΚΟ ϊςτε να ενιςχφςουν τουσ 

ςτόχουσ τουσ αλλά και με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρφματα ζτςι ϊςτε να 

προωκιςουν τθν καινοτομία. 

 

12. Ζ Γεληθή πλέιεπζε 
 

Ρραγματοποιικθκε ςτισ 18 Ιουνίου 2019θμζρα Τρίτθ, ςτθν ζδρα τθσ 

εταιρείασ, διιρκθςε περίπου πενιντα λεπτά και το ποςοςτό του 

μετοχικοφ κεφαλαίου που ιταν ςτθν Γενικι Συνζλευςθ,είτε 

αυτοπρόςωποσ, είτε μζςω αντιπροςϊπου ιταν το 75.971% το οποίο 

αντιςτοιχεί ςε 33.230.621 μετοχζσ .  

Εφόςον πρϊτα ζγινε θ ενθμζρωςθ των επενδυτϊν ςχετικά με τα 

αποτελζςματα του 2018 τα κζματα τα οποία ςυηθτικθκαν ιταν τα εξισ, 

Το πρώτο κζμα αφοροφςε τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν 

καταςτάςεων για τθν χριςθ 2018 οι οποίεσ εγκρίκθκαν ομόφωνα, το 



 

 

δεφτερο κζμα αφοροφςε τθν καταβολι μερίςματοσ φψουσ 1.944.000 

ευρϊ προσ τουσ μετόχουσ τθσ εταιρείασ το οποίο προκφπτει από τα 

κζρδθ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2018 το οποίο εγκρίκθκε ομόφωνα, 

ομόφωνα εγκρίκθκε και το τρίτο κζμα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ το οποίο 

αφοροφςετθν απαλλαγι των ορκωτϊν λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ 

αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα, μαηί με τθν ζγκριςθ τθσ διαχείριςθσ 

τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2018. Ομόφωνθ ζγκριςθ υπιρχε και ςτο 

τζταρτο κζμα το οποίο αφοροφςε τθν επιλογι τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ 

(PWC) για τον ζλεγχο των εξαμθνιαίων και ετιςιων οικονομικϊν 

καταςτάςεων για το 2019και παράλλθλα επιλζχκθκε ο τακτικόσ και ο 

αναπλθρωματικόσ Ορκωτόσ λογιςτισ για τθν τρζχουςα χριςθ, το 

πζμπτο κζμα αποτζλεςαν οι αμοιβζσ και οι αποηθμιϊςεισ των μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν χριςθ 2018 το οποίο εγκρίκθκε 

κατά πλειοψθφία, οι ψιφοι κατά ιταν οι 1.152.399μετοχζσ, ιτοι το 

2.63% των ςυνολικϊν μετοχϊν. Ομόφωνα εγκρίκθκε και το ζκτο κζμα το 

οποίο αφοροφςε τθν Ρολιτικι Αποδοχϊν, αμοιβζσ και παροχζσ που κα 

καταβλθκοφν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το ζβδομο 

κζμα εγκρίκθκε κατά πλειοψθφία και αφοροφςε τισ αμοιβζσ και 

αποηθμιϊςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν χριςθ του 

2019 οι ψιφοι κατά ανιλκαν ςτισ 1.152.399 μετοχζσ. 

Το όγδοο κζμα αποτζλεςε θ ζγκριςθ άδειασ προσ τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου για να μποροφν να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά 

Συμβοφλια τθσ εταιρείασ ι του Ομίλου το οποίο εγκρίκθκε και αυτό 

ομόφωνα. Τζλοσ το ζνατο κζμα εγκρίκθκε ομόφωνα και αφοροφςε τον 

επαναπροςδιοριςμότθσ τριμελοφσ επιτροπισ ελζγχου,για τριετι 

κθτεία,θ οποία κα αποτελείται από ζναν ορκωτό λογιςτι και δφο 

ανεξάρτθτα με εκτελεςτικά μζλθόπωσ είχε οριςκεί ςτθν τελευταία 

ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 19 Μαρτίου 

2019 και παράλλθλα επιλζχκθκε και ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ αυτισ. 

Στο τζλοσ δόκθκε χρόνοσ για ερωτιςεισ πάνω ςτα κζματα που 

αναλφκθκαν. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Βηβιηνγξαθία 
 

https://www.thracegroup.com/gr/el/history/ 

Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2018 

https://www.fortunegreece.com/article/me-afximeno-kiklo-ergasion-eklisan-to-2018-ta-

plastika-thrakis/ 

https://www.thracegroup.com/gr/el/community-support/ 

https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%98 

Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ  
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https://www.fortunegreece.com/article/me-afximeno-kiklo-ergasion-eklisan-to-2018-ta-plastika-thrakis/
https://www.fortunegreece.com/article/me-afximeno-kiklo-ergasion-eklisan-to-2018-ta-plastika-thrakis/
https://www.thracegroup.com/gr/el/community-support/
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%98
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1. Ζ Ηζηνξία ηεο Δηαηξείαο 

  

H Πέηξνο Πεηξφπνπινο ΑΔΒΔ ηδξχζεθε ην 1922 ζηε Θεζζαινλίθε απφ 

ηνλ Πέηξν Πεηξφπνπιν κε εξγαζίεο πψιεζεο νρεκάησλ θαη επηζθεπέο / 

αλαθαηαζθεπέο θηλεηήξσλ. Σν 1938 κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα. Σν 1956 ε 

θχξηα απαζρφιεζε ηεο εηαηξείαο αιιάδεη θαη μεθίλα κηα θαηλνχξγηα 

επνρή φπνπ θαηαζθεπάδεη ηξαθηέξ, κε ηελ ρξήζε αλαθαηαζθεπαζκέλσλ 

θηλεηήξσλ. Σν 1971 ν θ. Κψζηαο Πεηξφπνπινο πήξε ηελ ζέζε ηνπ 



 

 

Πξνέδξνπ ζηελ νπνία έκεηλε γηα 46 ρξφληα. Ο θ. Ησάλλεο Πεηξφπνπινο 

ππεξεηεί ηελ Δηαηξεία 49 ρξφληα θαη θαηέρεη ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ απφ ην 1975. Απφ ην 1974 θαηαζθεπάδνληαη ηα πξψηα 

νηθνγελεηαθά θνξηεγά 4x4 κέρξη ην 1984-1985 φπνπ ν λφκνο γηα ηα 

αγξνηηθά αιιάδεη θαη έηζη ζηακαηά ε παξαγσγή αθήλνληαο ηελ εηαηξεία 

ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιφγσ κεγάισλ επελδχζεσλ. Σν 1992 

εμαζθαιίζηεθε ε καθξνρξφληα ρξήζε δσηηθνχ ρψξνπ 9.000 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θηηξίσλ θαη νηθνπέδσλ γεηηνληθψλ κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Ηεξά Οδφ 96-102.  

  

Δπφκελν βήκα ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ην 1999 ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ κηα ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή βειηίσζε. ην δηάζηεκα 2004-2007 ε εηαηξεία εμαγφξαζε 

ηελ Exide Technologies Αλψλπκε Δηαηξεία Δκπνξίαο πζζσξεπηψλ, 

θαζψο θαη ηεο εηαηξίαο Πηζηκίζεο ΑΔΒΔ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κπαηαξηψλ απηνθηλήησλ. Αθφκα κεηαμχ ηνπ 

2008-2010 εμαγφξαζε απφ ηελ Shell Διιάο Α.Δ ηε δξαζηεξηφηεηα 

πσιήζεσλ θαη εκπνξίαο ιηπαληηθψλ απηνθηλήηνπ, λαπηηιίαο, αεξνπνξίαο 

θαη βηνκεραλίαο.  

  

ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 2017 ε Πέηξνο Πεηξφπνπινο Α.Δ.Β.Δ. αλαθνίλσζε 

φηη θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Κψζηαο 

Πεηξφπνπινο ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ιφγνπο ζπληαμηνδφηεζεο. 

Σελ Γεπηέξα 11 Ηνπλίνπ ηνπ 2018 ε Δηαηξεία βξαβεχηεθε ζαλ Ηζηνξηθή 

Δπηρείξεζε ζηελ Διιάδα. ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2019 θαηά ηελ 

ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ν θ. 

Ησάλλεο Πεηξφπνπινο αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα απνρσξήζεη απφ 

ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ιφγνπο ζπληαμηνδφηεζεο.  

  

Ζ Πέηξνο Πεηξφπνπινο Α.Δ.Β.Δ. πιένλ θαηαζθεπάδεη, δηαζθεπάδεη, 

δηαλέκεη θαη ππνζηεξίδεη κεγάιν εχξνο πξντφλησλ 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο απηνθίλεηα, θνξηεγά, ιεσθνξεία, 

γελλήηξηεο, θηλεηήξεο diesel, ζθάθε, εμσιέκβηεο κεραλέο, αγξνηηθά, 

ρσκαηνπξγηθά θαη βηνκεραληθά κεραλήκαηα, κπαηαξίεο, ιηπαληηθά θαη 



 

 

ειαζηηθά. Καζψο  θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά ζηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

2. Θπγαηξηθέο ηεο Πεηξφπνπινο Α.Δ.Β.Δ. 

 

1. ΔΜΚΑ ΔΠΔ: 

πλεξγεία Δπηζθεπήο Μεραλψλ Καη Καηαζθεπψλ Απηνθηλήησλ 

 

  

2. ΛΤΠΑ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ.Β.Δ.: 

Αλψλπκνο Διιεληθή Γεληθή Δηαηξεία Μεραλνθηλήζεσο Καη 

Αθηλήησλ 

 

  

3. PI SQUARE HOLDINGS LTD 

 

  

4. PETROSYS Α.Δ.: 

Ηδξχζεθε ην 1984, ν Petrosys αλαζρεκάηηζε ηε βηνκεραλία 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε πξντφληα ραξηνγξάθεζεο, 

επηθαλεηαθήο κνληεινπνίεζεο, ζπλδεζηκφηεηαο θαη δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ γεσεπηζηεκψλ.  

 

  

5. ΚΑΘΑΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ: 

Δκπνξίαο Απηνθηλήησλ, Αληαιιαθηηθψλ Καη Παξνρήο Τπεξεζηψλ, 

Δπηζθεπήο, πληήξεζεο, Βαθήο Απηνθηλήησλ Καη Φαλνπνηίαο. 

 

  

6. OSTREA OIL Α.Δ.:  

Αλψλπκνο Δηαηξεία Δκπνξίνπ Πεηξειαηνεηδψλ Δηδψλ 

Πνιπθαηαζηήκαηνο Απνζεθεχζεσο Αληηπξνζσπεηψλ Καη 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

 

  



 

 

7. ΠΗΗΜΖ Α.Δ.Β.Δ.: 

H Δηαηξεία εηζάγεη θαη εκπνξεχεηαη κπαηαξίεο, ερεηηθά 

ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη πνιιά άιια ειεθηξνληθά 

θαη ειεθηξνινγηθά ζπζηήκαηα απηνθηλήησλ. 

 

  

8. TUDOR Α.Δ.: 

Ζ Tudor Helenic Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο 

ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ νμένο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κπαηαξηψλ αλάθιεμεο θαη θσηηζκνχ γηα απηνθίλεηα, θνξηεγά, 

νρήκαηα εθηφο δξφκνπ, γεσξγηθά θαη νηθνδνκηθά νρήκαηα, 

κνηνζπθιέηεο, νρήκαηα αλαςπρήο, ζθάθε θαη άιιεο εθαξκνγέο 

ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν, ηελ Αιβαλία θαη ηε Μαθεδνλία. Ζ 

εηαηξεία ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηή σο Exide Technologies S.A.. 

 

  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2006 έγηλαλ αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ Οκίινπ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ 

δηαθπβέξλεζε κέζσ ζεζκψλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ – CEO, ζηνλ νπνίν ππάγνληαη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξίαο. Ζ ζέζε απηή είλαη δηαθξηηή απφ εθείλε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία 

εμνπζίαο θαη αιιειν-έιεγρνο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε θαη ν ζεζκφο ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ζαθή νξγάλσζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. 

 



 

 

 
 

Ζ εηαηξεία επηπιένλ έρεη απνθηήζεη δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο ISO, κε ηελ 

πην πξφζθαηε λα είλαη γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ISO 

50001:2011 (02/2019). 

ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο δίλεηαη επίζεο έκθαζε ζην 

ήζνο, δειαδή ηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηεο εηαηξείαο, κε ίζσο ζεκαληηθφηεξε 

ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ άλζξσπν. 

 

 

 

 

 

3. Κεξδνθνξία θαη πσιήζεηο 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απφ ην 

2002 έσο ζήκεξα. 



 

 

 

 
Παξαηεξνχκε φηη νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο πέθηνπλ 

ζεκαληηθά απφ ην έηνο 2009, φπνπ ήηαλ θαη ε έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Αλαθάκπηνπλ φκσο ζεκαληηθά απφ ην 2012 θαη κεηά, φπνπ 

δηαηεξνχλ αλνδηθή πνξεία. 

 

 



 

 

 
 

Παξαηεξνχκε φηη ε πνξεία ηνπ κεξίζκαηνο ζπκβαδίδεη κε ηα θέξδε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Σηκή ηεο κεηνρήο : 

 
 



 

 

 
 

2015              --> θιάδνο ειεθηξνγελλεηξηψλ 

2016 , 2017  --> νρήκαηα θαη πιεξνθνξηθή 

2018              --> αλαθαίληζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε  Jaguar 

Land Rover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πνξεία ηεο κεηνρήο 

  

ην παξαθάησ δηάγξακκα γξακκήο (linechart) θαίλεηαη ε εθζεηηθή 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ην ζπλερέο growth 

πνπ είρε ε εηαηξία ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία ελ θαηξφ θξίζεο. 

  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Σερληθή αλάιπζε ηεο κεηνρήο 

  

Γηα ηνπο θίινπο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη θαη ην γξάθεκα 

ζε κνξθή candlestick ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπο βαζηθνχο δείθηεο φπσο 

2 θηλεηνχο απινχο κέζνπο φξνπο (SMA)  10 θαη 25 πεξηφδσλ αληίζηνηρα 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηαθξίλνπκε ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο κεηνρήο. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δείθηε MACD o νπνίνο νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ ςπρνινγία ηεο αγνξάο θαη εθφζνλ ν δείθηεο είλαη πάλσ απφ ην 0, ε 

ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ είλαη ζεηηθή δειαδή ππάξρεη έληνλν 

αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηνρή. Σέινο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δείθηε RSI o νπνίνο καο δείρλεη πφηε κηα κεηνρή 

είλαη ζε θαηάζηαζε extremes (ππεξαγνξαζκέλε ή ππεξπνπιεκέλε). Ο 

δείθηεο έρεη σο ζεκείν ηζνξξνπίαο ην 50 θαη εθφζνλ είλαη ζην 70 



 

 

ζεκαίλεη φηη ε κεηνρή ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη ππεξαγνξαζκέλε 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ κπνξεί λα θάλεη λέα πςειά. 

  

 
  

  

  

  



 

 

  
  

 Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο κεηνρήο φπσο 

ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή, κεηαβνιή, ζπλνιηθφο φγθνο , αξηζκφο 

πξάμεσλ θαζψο θαη ν ηδίξνο ηεο κεηνρήο αλά δηάθνξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ην ηειεπηαίν έηνο. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ελψ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ζπλερψο αλνδηθή ν ζπλνιηθφο φγθνο, νη πξάμεηο 

θαζψο θαη ν ηδίξνο ηεο κεηνρήο είλαη ζπλερψο θαζνδηθφο θάλνληαο λέα 

ρακειά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα. Μία πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη φηη εηαηξία βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη ηειεί ππφ λέα 

δηεχζπλζε νπφηε είλαη ινγηθφ λα επηθξαηεί θάπνηα αλεζπρία απφ ηελ 

κεξηά ησλ επελδπηψλ. 

 

 

6. Αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο γηα πψιεζε παθέηνπ κεηνρψλ ζε 

επελδπηηθφ fund 

  

Σελ αλαζηνιή ηεο απφθαζεο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε εγθξηζεί 

κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ζηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 2018, θαζψο θαη ηελ 

πξφζζεζή ηεο λα πνπιήζεη 77.768 ίδηεο κεηνρέο, ήηνη πνζνζηφ 1,10% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο €6,34, αλαθνίλσζε 

ε "Πέηξνο Πεηξφπνπινο". 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο: 



 

 

Ζ ΠΔΣΡΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ ζε εθαξκνγή ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο απφ 07.03.2019 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

A. Αλαζηέιιεη ηελ απφθαζε γηα αγνξά Ηδίσλ Μεηνρψλ πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ απφ 08.05.2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε εθηέιεζε 

ηεο απφ 19.04.2018 απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

B. Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πψιεζε 77.768 Ηδίσλ Μεηνρψλ ήηνη πνζνζηφ 

1,10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κε θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο €6,34. Ζ 

πψιεζε ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ 12.03.2019 έσο 15.03.2019. 

  

Ζ ΠΔΣΡΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ ζηαδηαθά πνπιάεη παθέηα κεηνρψλ 

ζε δηάθνξα μέλα επελδπηηθά funds θάηη ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη απηή ε ηζηνξηθή εηαηξία κεηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ θ. Ησάλλε Πεηξφπνπινπ γηα ιφγνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

ηελ δηαδνρή απφ ηνλ θ. Θεφδσξν Αλαγλσζηφπνπιν ν νπνίνο είλαη 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ, κε 

εμεηδηθεπκέλεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην ALBA θαη εκπεηξία άλσ ησλ 

20 εηψλ ζηνλ θιάδν ησλ πσιήζεσλ θαη ζε ζέζεηο γεληθήο δηεχζπλζεο. 

 Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδξπζε θηιαλζξσπηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ  εηαηξεία, κε έδξα ηελ Οιιαλδία, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο κφξθσζεο ησλ λέσλ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θπξίσο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαλφλσλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ζρεηηθή 

λνκνζεζία, Ν. 3016/2002, 3693/2008, 3884/2010 αιιά έρεη πηνζεηήζεη 

θαη πξαθηηθέο πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ. 



 

 

Σα παξαθάησ ζπιινγηθά φξγαλα είλαη εθείλα ηα νπνία αζθνχλ ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ εηαηξεία. 

1. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαη 

δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ 3 έσο 12 κέιε ζχκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. Ζ ζεηεία ηνπ είλαη 

5εηήο.Οξγαλψλεη θαη παξαθνινπζεί 4 θχξηεο ζπλεδξηάζεηο 

ην ρξφλν. ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πιεξνθνξείηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ζπδεηά ηελ έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

● πλεδξίαζε Γεθεκβξίνπ: εγθξίλεηαη ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 

επόκελνπ έηνπο θαη νη ακνηβέο ησλ αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ 

ζηειερώλ γηα ην επόκελν έηνο. 

● πλεδξίαζε Ηνπιίνπ: Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηιακβάλεηαη ησλ 

καθξνρξνλίσλ ζεκάησλ. 

● πλεδξίαζε Οθησβξίνπ: Aμηνινγείηαη ην ζύζηεκα Εζσηεξηθνύ 

Ειέγρνπ θαη εγθξίλνληαη ηα πεδία ειέγρνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

ηηο ππφινηπεο ζπλεδξηάζεηο (Απξίιην, Ηνχιην θαη Οθηψβξην) γίλεηαη 

αλαζθφπεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εγθξίλεηαη ε 

επηθαηξνπνίεζε – αλαζεψξεζε ηνπ. 

1. Μέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

i. ΜΗΥΑΛΖ K. ΜΗΥΑΛΟΤΣΟ Πξφεδξνο-Με Eθηειεζηηθφ 

Mέινο 

ii. ΗΧΑΝΝΖ Π. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ- Aληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο-Δθηειεζηηθφ Mέινο 

iii. ΓΗΧΡΓΟ Π. ΓΡΑΚΟ- Αλεμάξηεην κε Eθηειεζηηθφ Mέινο 

iv. ΝΗΚΟΛΑΟ Μ. ΔΜΠΔΟΓΛΟΤ- Πξφεδξνο Δπηηξνπήο 

Τπνςεθηνηήησλ-Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Mέινο 

v. ΗΧΑΝΝΖ Μ. ΚΑΣΟΤΡΗΓΖ -Αλεμάξηεην κε Eθηειεζηηθφ 

Mέινο 

vi. ΣΔΦΑΝΟ A. ΜΑΝΟ- Αλεμάξηεην κε Eθηειεζηηθφ Mέινο 

vii. MΗΥΑΛΖ H. ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ- Αλεμάξηεην µε 

Δθηειεζηηθφ Mέινο 

viii. ΔΤΣΑΘΗΟ Δ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ- Πξφεδξνο Δπηηξνπήο 

Eιέγρνπ-Αλεμάξηεην κε Eθηειεζηηθφ Mέινο 

ix. ΗΧΑΝΝΖ Ν. ΦΗΛΗΧΣΖ- Πξφεδξνο Δπηηξνπήο ηειερψλ 



 

 

Αλεμάξηεην κε Eθηειεζηηθφ Mέινο 

2. Διεγθηηθή Δπηηξνπή: Απνηειείηαη απφ 3 κε-εθηειεζηηθά θαη 

πιήξσο αλεμάξηεηα κέιε. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε άζθεζε 

επνπηείαο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

πνπ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε απηήλ. 

3. Δπηηξνπή ηειερψλ: Απνηειείηαη απφ 6 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πέληε εθ ησλ νπνίσλ είλαη κε εθηειεζηηθά θαη 

αλεμάξηεηα. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θάζε είδνπο απνδνρψλ θαη ακνηβψλ ησλ 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη ησλ 

Γηεπζπληψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Σνκέσλ. 

4. Δπηηξνπή Τπνςεθηνηήησλ: Απνηειείηαη απφ 6 κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πέληε εθ ησλ νπνίσλ είλαη κε 

εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα. Δπζχλε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε 

ππφδεημε θαηάιιεισλ πξνζψπσλ σο ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

5. Δπηηξνπή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο: Απνηειείηαη απφ ηξία 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη κε 

εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα. Έξγν ηεο επηηξνπήο ν ζρεδηαζκφο θαη 

ν ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίδνληαη απν 

ηελ Δηήζηα γεληθή πλέιεπζε θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη 5εηήο. 

Δπίζεο ε εηαηξεία Πεηξφπνπινο ΑΔΒΔ ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρεη νξγαλσζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγεί πην 

πνιχ ζαλ νκνζπνλδία απηφλνκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ παξά ζαλ 

εληαία εηαηξία. Οη Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο είλαη θάζεηεο κνλάδεο, κε 

δηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζηηο πσιήζεηο, κάξθεηηλγθ, αληαιιαθηηθά θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε. Ο Γηεπζπληήο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Μνλάδαο 

ιεηηνπξγεί σο Γεληθφο Γηεπζπληήο κηαο εηαηξίαο. 

Οη ακνηβέο ηνπο αμηνινγνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε 

βάζε 4 κεηξήζεσλ: 

1. ΔVA (Economic Value Added) θαη κεγέζπλζε ηνπ EVA 

2. Μεξίδην Αγνξάο 

3. Ηθαλνπνίεζε ηξαηεγηθψλ Πξνκεζεπηψλ 

4.  Ηθαλνπνίεζε Πειαηψλ 



 

 

  

 

8. Γεληθή πλέιεπζε θαη Μέηνρνη 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ ιήμε θάζε 

εηαηξηθήο ρξήζεο. Ζ ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαιείηαη 20 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε πξφζθιεζε ε 

νπνία αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζχγθιεζεο, ηα ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

νη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ. Ζ Πξφζθιεζε 

δεκνζηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία θαη αλαξηάηαη ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή γιψζζα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο. Οη κέηνρνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ 

εθιέγνπλ πξφεδξν θαη γξακκαηέα θαη έπεηηα ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ απνθαζίδεη. Σα 

ζέκαηα απηά είλαη ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε ή 

δηάιπζε ηεο εηαηξείαο ,ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε αχμεζε ή 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ, ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ε δηάζεζε ησλ θεξδψλ. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ είλαη ην δηθαίσκα κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα 

θέξδε ηεο Δηαηξίαο(35%),ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο. 

 

 

9. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

 

Όπσο πξναλαθέξακε ε Πεηξφπνπινο ΑΔΒΔ είλαη κηα εηαηξεία ε νπνία 

δηαλέκεη θαη ππνζηεξίδεη κεγάιν εχξνο πξντφλησλ 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο απηνθίλεηα, θνξηεγά, ιεσθνξεία, 

γελλήηξηεο, θηλεηήξεο diesel, ζθάθε, εμσιέκβηεο κεραλέο, αγξνηηθά, 

ρσκαηνπξγηθά θαη βηνκεραληθά κεραλήκαηα, κπαηαξίεο, ιηπαληηθά θαη 



 

 

ειαζηηθά. Δμαηηίαο απηνχ κπνξεί λα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. Όκσο σο 

κηα βηνκεραληθή εηαηξεία ιακβάλεη αξθεηά κέηξα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηεο κνλάδεο πνπ αθνξνχλ φζν  ην δπλαηφλ ηελ ιηγφηεξε επηβάξπλζε ζην 

πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλαθέξνπκε θάπνηα 

παξαθάησ: 

1. Ζ Eπηρεηξεκαηηθή Mνλάδα PETROGEN, κέζσ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη, 

ζπληέιεζε ζηε κείσζε εθπνκπήο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, ην 

2018, θαηά 58.890 Kg. 

2. Σα κεραλήκαηα McCormick & Landini είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλα κε ηα δηεζλή πξφηππα αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο κε νηθνινγηθνχο θηλεηήξεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απζηεξέο νδεγίεο εθπνκπψλ TIER 4, εμαζθαιίδνληαο ην ρακειφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 

3. Ζ Δηαηξία ζπµµεηέρεη ελεξγά ζε θνξέα πζηήµαηνο Δλαιιαθηηθήο 

∆ηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ (COMBATT A.E). 

4. Ζ δέζκεπζε ηεο Land Rover µέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Fragile 

Earth απνηειεί µηα παγθφζκηα ππφζρεζε πνπ απνζθνπεί ζην λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη ελέξγεηέο µαο έρνπλ ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

10. Ακνηβέο –Έμνδα δηνίθεζεο 

  

  Όκηινο  Εηαηξεία  

  2017 2018 2017 2018 

Παξνρέο ζε 

Εξγαδνκέλνπ 

5,037,353.0 5,913,857.95 

 

5.037.353,93 5.913.857,95 

Απνδεκηώζεηο 

Πξνζσπηθνύ 

77,392.00 652,500.00 

 

77.392,77 652.500,00 

Ακνηβέο 

Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ 

66,354.00 28,429.89 66.354,02 28.429,89 

  

 



 

 

11. Γεληθή πλέιεπζε 2019- Δληππψζεηο χζηεξα απφ ηελ 

παξαθνινχζεζή ηεο. 

 

Οη εληππψζεηο χζηεξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ηεο εηαηξείαο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία δηακάληη γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα κε θαιή θεξδνθνξία θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ειάρηζην 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Δπίζεο ζηα ζεηηθά ηεο εηαηξείαο είλαη φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δίλεη ζε θάζε έηνο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο.  

Ζ εηαηξεία δέρεηαη θάζε ρξφλν ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΓ θαη ιακβάλεη 

ζνβαξά ππφςηλ ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ή βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

πξνο ηελ εηαηξία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αλαθνξά ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο απφ θνηηεηή πνπ 

παξεπξέζεθε ζηελ ζπλέιεπζε, ε νπνία εκθαληδφηαλ σο κε αζθαιήο απφ 

ηε google θαη ε άκεζε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ επφκελε εκέξα. 

Δπηπιένλ, φιεο νη εξσηήζεηο ησλ κεηφρσλ απαληήζεθαλ κε ζαθήλεηα θαη 

πιεξφηεηα. 

Σέινο, ε εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο επελδχζεηο θαη κέζα απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε έγηλε αληηιεπηή ε έληνλε δηνξαηηθφηεηα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην φξακα γηα καθξνρξφληα αλάπηπμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Βηβιηνγξαθία 

www.petropoulos.com 

Capital.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε απφ ηνπο : 

 

Αιεμάλδξα Μηραειίδνπ 

Γήκεηξα Ρηζζάθε 

Γηνλχζεο Κνξλειάηνο 

Νηθφιανο Κξίληαο 

 

 

https://www.petropoulos.com/gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      
                 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
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Ελλθνικι οικονομία 

 1.1. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είρε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλφδνπ κεηά 

ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν θαη ηνλ Δκθχιην, θαηά θχξην ιφγν φκσο 

επεηδή μεθηλνχζε απφ πνιχ ρακειή βάζε. Ζ ζπλερήο ζχγθιηζε κε ηηο 

αλαπηπγκέλεο δπηηθέο ρψξεο δηαθφπεθε απφηνκα ην 1973 ιφγσ ηεο 

πξψηεο κεγάιεο πεηξειατθήο θξίζεο, θάηη πνπ ζπλεηέιεζε θαη ζηελ 

πηψζε ηεο ρνχληαο. Αθφκε ρεηξφηεξε έγηλε ε θαηάζηαζε ην 1979, κε ην 

μέζπαζκα ηεο δεχηεξεο πεηξειατθήο θξίζεο. Σελ 1 Ηαλνπάξηνπ 2002 ε 

Διιάδα, θαη νη άιιεο έληεθα ηφηε ρψξεο ηεο επξσδψλεο απέθηεζαλ θνηλφ 

λφκηζκα, ην επξψ . Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ έγηλε ην 

2001 κεηά ηελ επηηπρή πνξεία ζχγθιηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000 ησλ (ηεζζάξσλ απφ ηα 

πέληε) θξηηεξίσλ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (πιεζσξηζκφο, έιιεηκκα 

γεληθήο θπβέξλεζεο, δεκφζην ρξένο, κεραληζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, καθξνπξφζεζκν επηηφθην δαλεηζκνχ). Σν αθαζάξηζην πξντφλ 

ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ελ 

κέξεη ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, αιιά θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο 

ζε πηζηψζεηο γηα θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. Χζηφζν ε Διιάδα απφ ην 2001 

έσο θαη ην 2005 βξέζεθε λα παξαβηάδεη ην θξηηήξην γηα έιιεηκκα θάησ 

απφ 3% ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο (ην νπνίν έρεη ζθνπφ λα 

δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε κεηά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη, ζπλερίδνπλ λα ηα ηεξνχλ). 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 2010, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ δηεζλψλ 

(νηθνλνκηθή θξίζε) θαη ηνπηθψλ (αλεμέιεγθηεο δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 

κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 2009) παξαγφλησλ ε ειιεληθή νηθνλνκία 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

εηήζην έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

δεκφζην ρξένο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

1.2. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ Ζ Διιάδα είλαη κηα 

αλεπηπγκέλε ρψξα κε έλα πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο θαη "πνιχ πςειφ" 

Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, φπνπ θαηαηάζζεηαη 22ε ζηνλ θφζκν ην 

2010, θαη 22Π ζηνλ δείθηε ηνπ The Economistjrou 2005 γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο παγθνζκίσο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Euro stat ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ ίζν κε ην 94% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 2008. 

Οη θχξηνη κεγάινη θιάδνη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε 



 

 

λαπηηιία, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ε επεμεξγαζία θαπλνχ, 

ε πθαληνπξγία, ηα ρεκηθά, ηα πξντφληα κεηάιινπ, ε κεηαιιεπηηθή θαη νη 

κνλάδεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ. Ζ κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδνο είλαη 

επίζεο, θαηά κέζνλ φξν, απφ ην 1990 πςειφηεξε απφ απηφλ ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δληνχηνηο, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο αλεξγίαο, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ 

δηαθζνξά. Σν 2009, ε Διιάδα είρε ηελ δεχηεξε ρακειφηεξε θαηάηαμε 

ζηελ ΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο(κεηά ηελ 

Πνισλία), ελψ θαηαηάζζεηαη 81Π παγθνζκίσο. Ζ ρψξα ππνθέξεη απφ 

πςειά επίπεδα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο θαη ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο. Λφγσ 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο γχξηζε ζε αξλεηηθφ πξφζεκν ην 2009, γηα πξψηε θνξά απφ ην 

1993. Μηα έλδεημε ηεο ηάζεο ππεξρξέσζεο ηα πεξαζκέλα ρξφληα είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε αλαινγία ηδησηηθψλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο μεπέξαζε ηηο 

100 κνλάδεο (αλαινγία δειαδή κεγαιχηεξε ηνπ 1 πξνο 1) θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2007. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

2009, σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (αλεμέιεγθηεο ζπαηάιεο ιίγν πξηλ ηηο 

εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2009), ε Διιεληθή νηθνλνκία αληηκεηψπηζε ηελ 

πην ζνβαξή ηεο θξίζε απφ ην 1993, κε ην πςειφηεξν δεκφζην έιιεηκκα 

(αλ θαη θνληά ζε απηφ ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ) 

θαζψο θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ ΔΔ. 

Σν δεκφζην 9 έιιεηκκα ηνπ 2009 έθηαζε ζην 15,4% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ, θαη 

ηα απμαλφκελα επίπεδα ρξένπο (ζην 127,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2009) νδήγεζαλ 

ζε πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ, πνπ πξνθάιεζε κηα ζνβαξή νηθνλνκηθή 

θξίζε. Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα θαιχςεη ην ππεξβνιηθφ δεκφζην 

έιιεηκκα ηεο ζηα ίρλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο Διιάδνο θηάλεη ζπλνιηθά ηα 4,9 εθαηνκκχξηα, θαη είλαη ην 

δεχηεξν πην ζθιεξά εξγαδφκελν αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεηά 

ηελ Νφηην Κνξέα. Σν Κέληξν Αλάπηπμεο ηνπ Γθξφληγθελ δεκνζίεπζε κηα 

έξεπλα πνπ απνθάιππηε φηη κεηαμχ ηνπ 1995 θαη ηνπ 2005, ε Διιάδα 

ήηαλ ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ σξψλ εξγαζίαο αλά εξγαδφκελν 

αλάκεζα ζηα Δπξσπατθά έζλε. Οη Έιιελεο εξγάζηεθαλ θαηά κέζνλ φξν 

1.900 ψξεο αλά έηνο, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο Ηζπαλνχο (κε κέζν φξν 

1.800 ψξεο αλά έηνο). 

 

 



 

 

ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ ΕΣΕ 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε 

ην 1927 βάζεη ελφο Παξαξηήκαηνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο θαη 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάην ηνπ 1928. Έρεη ζπζηαζεί κε ηε κνξθή 

αλσλχκνπ εηαηξίαο. Χο έδξα ηεο νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο ε 

Αζήλα, ελψ δηαηεξεί 17 ππνθαηαζηήκαηα, 37 πξαθηνξεία θαη 9 ζπξίδεο 

ζε φιε ηελ Διιάδα. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2001 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πνπ απαξηίδεηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ αλήθνπλ 

ζηε δψλε ηνπ επξψ. Έθηνηε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκβάιιεη κε ηε 

δξάζε ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ην νπνίν ραξάζζεη θαη εθαξκφδεη ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο πξσηαξρηθφο ζθνπφο νξίδεηαη απφ 

ην Καηαζηαηηθφ ηεο ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. ην βαζκφ πνπ δελ επεξεάδεηαη ε επίηεπμε ηνπ 

πξσηαξρηθνχ ηεο ζθνπνχ, ε Σξάπεδα ζηεξίδεη ηε γεληθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, έρεη 

θαηνρπξσζεί ε ζεζκηθή, πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο, 

αιιά θαη ε άζθεζε δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Βνπιήο 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 

Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Σξάπεδαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε, κε 

δπλαηφηεηα επαλεθινγήο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο. Σν πθηζηάκελν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο εμειέγε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Μεηφρσλ ηελ 26.07.2018,  κε ηξηεηή ζεηεία, δειαδή κέρξη ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ έηνπο 2021, ε νπνία επίζεο φξηζε πέληε 

(5) εθ ησλ έληεθα (11) ζπλνιηθά κειψλ ηνπ Γ.. σο αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε.  

• Πξφεδξνο (κε εθηειεζηηθφο): Κψζηαο Μηραειίδεο 

• Γηεπζχλσλ χκβνπινο - CEO: Παχινο Μπισλάο 

• Δθπξφζσπνο Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο: 

Πεξηθιήο Γξνχγθαο 

• Δθηειεζηηθά Μέιε: Παλαγηψηεο Γαζκάλνγινπ θαη Γεκήηξηνο 

Καπνηφπνπινο 

• Με Δθηειεζηηθά Μέιε: Ησάλλεο Εσγξαθάθεο, Eva Cederbalk, 

Andrew McIntyre, John McCormick, Υάξεο Μάθθαο 

• Γξακκαηέαο Γ..: Παλαγηψηεο Γαζκάλνγινπ 

 

 

Επιτροπι Ελζγχου 

 

 

Ζ Δπηηξνπή ζπζηάζεθε ην 1999 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008, ην άξζξν 44 ηνπ 

Ν. 4449/2017 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ Sarbanes-Oxley («SOX»). 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Σξάπεδαο θαηφπηλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Τπνςεθηνηήησλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο 

Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε κε 



 

 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., ηέζζεξα απφ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα θαη 

απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΥ ζην Γ.. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη εηήζηα 

θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί απεξηφξηζηα. 

• Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο: Andrew McIntyre 

• Αληηπξφεδξνο: Claude Piret  

• Μέιε:  Υάξεο Μάθθαο, Eva Cederbalk, Πεξηθιήο Γξνχγθαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε δεθαηξείο 

θνξέο. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή παξαθνινχζεζε ζε ηξηκεληαία βάζε θαη 

αμηνιφγεζε ζε εηήζηα βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Σξάπεδαο θαη 

αμηνιφγεζε ηελ επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΓΣΔ 2577/2006. 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΘ ΜΕΣΟΧΘ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία μετοχισ ςε ετιςια βάςθ: 

 

      2017  2016 2015  2014 2013 

Τιμή ηέλοςρ έηοςρ (ζε €) 0,3 0,3 1,5 3,9 6,5 

Μέγιζηη ηιμή έηοςρ (ζε €) 0,4 0.3 4,3 9,9 15,8 

Ελάσιζηη ηιμή έηοςρ (ζε €) 0,2 0,1 1,3 1,8 4,5 

Τςπική απόκλιζη ημεπήζιων αποδόζεων ΕΤΕ (%) 5,9 10,0 3,7 6,6 6,2 

Τςπική απόκλιζη ημεπήζιων αποδόζεων κλάδος (%) 3,1 8,6 2,9 5,1 6,1 

Φπημαηιζηηπιακή αξία ηέλοςρ έηοςρ (ζε διζ. €) 2,9 3,1 5,2 9,2 1,2 

Σςνολική αξία ζςναλλαγών μεηοσήρ (ζε διζ. €) 2,1 3,3 2,4 2,1 2,5 

Λόγορ εηήζιαρ αξίαρ ζςναλλαγών μεηοσήρ / ΦΑ (%) 8,7 17,8 8,4 11,8 19,8 

 



 

 

 

 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2018 

 

―Οη πξνζπάζεηέο καο γηα επηζηξνθή ζηελ νξγαληθή θεξδνθνξία 

απέδσζαλ θαξπνχο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Σα νξγαληθά θέξδε 

αλήιζαλ ζε €46 εθαη. ζην Γ΄ Σξίκελν ηνπ 2018 θαη ζε €114 εθαη. ζε 

επίπεδν έηνπο, έλαληη δεκηψλ χςνπο €103 εθαη. ην 2017. Σα θαζαξά 

έζνδα απφ ηφθνπο ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηα €269 εθαη. ζην Γ΄ ηξίκελν, 

ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 4% ζε ηξηκεληαία βάζε 

(εμαηξνπκέλσλ κε επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ αλαδηάξζξσζεο, 

απνηεινχκελσλ θπξίσο απφ ην θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζεινπζίαο 

Δμφδνπ Πξνζσπηθνχ). Ζ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ελζσκαηψλεη 

κέξνο ηεο ζεηηθήο επίπησζεο απφ ην ηξέρνλ Πξφγξακκα Δζεινπζίαο 

Δμφδνπ Πξνζσπηθνχ, ην νπνίν αθνξά ζε 750 ππαιιήινπο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη έιαβε ρψξα θπξίσο ζην 2ν Δμάκελν ηνπ έηνπο. 

Δπηπιένλ, ην θφζηνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαηήξεζε ηελ θαζνδηθή ηνπ 

πνξεία θαη δηακνξθψζεθε ζε επίπεδα θάησ απφ ηηο 100 κ.β. Σν 2019 ζα 

απνηειέζεη έηνο αλαθνξάο γηα ηελ Σξάπεδα, θαζψο ε ΔΣΔ αμηνπνηεί ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια 

ζεκαληηθή πξφνδν αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο 

θεξδνθνξίαο, θαζψο θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ 

Αλνηγκάησλ. Όπσο ήδε δηαθαίλεηαη απφ ην Γ΄ Σξίκελν ηνπ 2018, ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ην 2019, σζψληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ ζε ζαθψο 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπίζεο, ηα 

έζνδα απφ ηφθνπο ζα εληζρπζνχλ θαηά €113 εθαη. ζε εηήζηα βάζε, σο 

απνηέιεζκα ηεο αθχξσζεο ηεο πκθσλίαο Αληαιιαγήο Δπηηνθίσλ (IRS) 

έλαληη έθδνζεο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ) ζηα κέζα 

Φεβξνπαξίνπ. Ζ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή απινπνηεί ηε δνκή ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

ηεο Σξάπεδαο, εμαζθαιίδνληαο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηε ξεπζηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Σα έζνδα απφ 

πξνκήζεηεο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ απμεκέλε λέα παξαγσγή δαλείσλ, ε 

νπνία αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα €3,6 δηζ. ην 2019, ζε ζπλέρεηα ησλ 

εθηακηεχζεσλ χςνπο €1,2 δηζ. ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2018. Με δείθηεο 

Κάιπςεο Ρεπζηφηεηαο (LCR) θαη Καζαξήο ηαζεξήο Υξεκαηνδφηεζεο 

(NSFR) ζε επίπεδα άλσ ηνπ 100% θαη δηαζέηνληαο ζεκαληηθά ηακεηαθά 



 

 

δηαζέζηκα, ε ΔΣΔ αλαιακβάλεη εγεηηθφ ξφιν ζηε ρνξήγεζε λέσλ 

δαλείσλ πξνο επηρεηξήζεηο. Σέινο, νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζα κεησζνχλ 

πεξαηηέξσ, αληαλαθιψληαο ην ηξέρνλ Πξφγξακκα Δζεινχζηαο Δμφδνπ 

Πξνζσπηθνχ, ελψ έλα λέν πξφγξακκα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο αλακέλεηαη 

λα πινπνηεζεί πξηλ ηα κέζα ηεο ρξνληάο. Ζ λέα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

θφθθηλσλ δαλείσλ είλαη εκπξνζζνβαξήο θαη πεξηζζφηεξν επηζεηηθή, 

ζηνρεχνληαο ζε κείσζε ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ θαηά 

€11,5 δηζ. κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021 ζε επίπεδν Οκίινπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

€4,5 δηζ. ην 2019, κε αξσγφ ηνλ πςειφ δείθηε θάιπςεο Με 

Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ απφ ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο χςνπο 59%. 

Ο δείθηεο Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζε επίπεδα θάησ ηνπ 15% ην 2021 θαη πεξίπνπ ζηα κηζά 

απηνχ ηνπ επηπέδνπ ην 2022. Με ζηφρν λα αμηνπνηήζνπκε ηα ηζρπξά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ΔΣΔ θαη παξάιιεια λα 

αληηκεησπίζνπκε αδπλακίεο ψζηε λα απειεπζεξψζνπκε ηε δπλακηθή ηεο 

Σξάπεδαο εληζρχνληαο ηελ θεξδνθνξία ηεο, ην ρέδην Δηαηξηθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη κηα δέζκε θηιφδνμσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022, εζηηάδνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο. Ζ λέα ζηξαηεγηθή ζα 

παξνπζηαζηεί ζηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα ζην Λνλδίλν ζηηο 16 Μαΐνπ, 

κία εκέξα κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Α΄ Σξηκήλνπ ηνπ 

2019. Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2019 Παχινο Μπισλάο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ΔΣΔ‖ 

http://www.helex.gr/documents/10180/5395437/57_2175_2019_Greek_1.

PDF/942d8520-9d65-441d-b138-b055482b30e5 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΗΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Ξεθηλψληαο απφ ην ειιεληθφ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο (π.ρ. ηνλ Ακεξηθαληθφ λφκν Sarbanes-Oxley) ν Κψδηθαο 

βαζίδεηαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο φπσο απηέο απνηππψλνληαη 

ζηνπο δηάθνξνπο ζρεηηθνχο Δπξσπατθνχο Κψδηθεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

http://www.helex.gr/documents/10180/5395437/57_2175_2019_Greek_1.PDF/942d8520-9d65-441d-b138-b055482b30e5
http://www.helex.gr/documents/10180/5395437/57_2175_2019_Greek_1.PDF/942d8520-9d65-441d-b138-b055482b30e5


 

 

Δπηηξνπήο ΔΔ, νη νπνίεο δελ ππνθαζηζηνχλ ηηο θαλνληζηηθέο ή/θαη 

λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο (ηδίσο θ.λ. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 

3606/2007, Ν. 4261/2014, Οδεγία 2013/36/ΔΔ (CRD IV), Ν. 3864/2010, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απνθάζεηο θαη πξάμεηο εθδνζείζεο απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, φπσο 

επίζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηε 

χκβαζε Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο κε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) θαη ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ρέδην Αλαδηάξζξσζεο), θαη ην Κνηλφ ρέδην Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ESMA) θαη ηελ 

Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (EBA), αιιά ιεηηνπξγνχλ κάιινλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηέο. 

Ο Κψδηθα Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζεί ε ΔΣΔ αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηε δηεχζπλζε:  

https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-

principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A

%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A

1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%

91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97

%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

 

ηνλ  Όκηιν ππάγνληαη νη εμήο εηαηξείεο: 

 Διιάδα: -     Δζληθή Αζθαιηζηηθή (Αζθαιηζηηθέο θαη 

Αληαζθαιηζηηθέο Δξγαζίεο) 

- Δζληθή ρξεκαηηζηεξηαθή (Eπελδπηηθέο Τπεξεζίεο) 

- Δζληθή asset management (Γηαρείξηζε Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ) 

- Δζληθή Leasing (Υξεκαηνδνηηθεο Μηζζσζεηο) 

- Δζληθή Factors (Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ) 

- Δζληθή Παγλαηα (Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία) 

- ΠΑΔΓΑΔ (Απνζεθεπηηθέο Δξγαζίεο) 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3__GR.pdf


 

 

- Δζληθε Property services (Τπεξεζίεο Δπί Αθηλήησλ) 

- Κηεκαηηθή Καηαζθεπαζηηθή (Πσιήζεηο Αθηλήησλ) 

- ProBank ακνηβαηα θεθάιαηα (Γηαρείξηζε Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ) 

- ProBank leasing (Υξεκαηνδνηηθεο Μηζζσζεηο) 

- Μεζηηεία Αζθαιίζεσλ 

 Κχπξνο: -    Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο (Κχπξνπ) 

- Δζληθή Αζθαιηζηηθή (Αζθαιηζηηθή εηαηξεία) 

 Βνπιγαξία: - Bankteco (Δηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο) 

 Ρνπκαλία: - Banca Românească (Σξάπεδα) 

- NBG leasing (Δηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο) 

- Garanta asigurari (Αζθαιηζηηθή εηαηξεία) 

 ΠΓΓΜ: - Stopanska Banka AD – Skopje (Σξάπεδα) 

 Αίγππηνο: - NBG bank (Γίθηπν θαηαζηεκάησλ ΔΣΔ) 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην: - Νational Bank of Greece (Καηάζηεκα ΔΣΔ) 

 Μάιηα: - NBG bank Malta (Σξάπεδα) 

 Απζηξαιία: - National Bank of Greece (Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο) 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 Ο ζθνπφο ηεο Γξάζεο ΔΚΔ 

Ζ Σξάπεδα θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο πξνζβιέπνπλ ζε αλάιεςε πςεινχ 

επηπέδνπ θνηλσληθήο επζχλεο, κέζα απφ ηελ ηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Ζ Σξάπεδα θξνληίδεη ψζηε ε θνηλσληθή ηεο δξάζε λα βξίζθεηαη πάληα ζε 

αξκνλία θαη κε ηα καθξφπλνα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο. 

Γξαζηεξηνπνηνχληε θπξίσο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Άλζξσπνο: Πξνζθέξνπλ ρνξεγίεο γηα βξαβεία, ππνηξνθίεο, 

έξεπλα, έθδνζε εληχπσλ, βηβιίσλ θαη αθηεξσκάησλ, ζηεξίδνπλ ην 

επηζηεκνληθφ έξγν, θπξίσο ζπλέδξηα, γηα φιν ην θάζκα ησλ 

επηζηεκψλ θαη ζπλδξάκνπλ, κε αίζζεκα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, 

ζην έξγν θνξέσλ πνπ κεξηκλνχλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Γηαζέηνπλ πνλήκαηα ζε βηβιηνζήθεο Παλεπηζηεκίσλ, 

Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αλάγθεο γλψζεο θαη έξεπλαο θαη 



 

 

πξνζθέξνπλ σο δσξεά ίδην ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ζε 

εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα. 

ηεξίδνπλ κέζσ ρνξεγηψλ ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ θηι. αζιεηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ θαζψο θαη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη 

κεκνλσκέλνπο αζιεηέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα θαη Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

 Πνιηηηζκφο: ηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε κνπζηθή, ηα εηθαζηηθά θαη ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη 

πξνζθέξνπλ ρνξεγίεο γηα ηε δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ «γίγλεζζαη», ηε ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε κλεκείσλ, γηα αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο θαζψο θαη 

γηα εθδφζεηο πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.πλδξάκνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ θαη 

άιισλ εθδειψζεσλ κε επελδπηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηερφκελν θαη παξαρσξνχλ δσξεάλ ρψξνπο ηεο Σξάπεδαο γηα 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ηξίησλ. 

 Πεξηβάιινλ: Σν Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ραξηηνχ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηελ 

εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
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Η Δξγαζία εθπνλήζεθε απφ ηνπο:   

 

        

Γεωξγίνπ  
Νίθνο 

Μηρειηνπδάθεο 
Νίθνο 

Νηθνιάνπ Αζελά-
Νηθνιέηηα 

Παπαλαξγύξνπ  
Καηεξίλα  

Οηθνλνκηθσλ 
επηζηεκσλ 

ΔΚΠΑ 

Λνγηζηηθήο & 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ΟΠΑ 

Λνγηζηηθήο & 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ΟΠΑ 

Λνγηζηηθήο & 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ΟΠΑ 

 

 

 

 



 

 

1. Εηαηξηθό πξνθίι 

 

Η LAMDA Development πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξεία ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζε αλαπηπμηαθά θαη επελδπηηθά ζρέδηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα,έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δεκνθηιή εκπνξηθά θέληξα φπσο ην The Mall 

Athens θαη ην Golden Hall ζηελ Αζήλα θαη ην Mediterranean Cosmos ζηε Θεζζαινλίθε 

,ηελ πεξηνρή ηεο Μαξηλαο Φινηζβνπ ,θαζψο θαη δηάθνξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ηα 

νπνηα πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε.εκαληηθή επίζεο είλαη ε δηάζεζε ρψξσλ 

logistics ζε εηαηξείεο νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηαθίλεζε,απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε πξντφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

To Mall Athens είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
εκπνξηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζην 
ζηαζκφ ηεο Νεξαηδηψηηζζαο, ζην Μαξνχζη. Δπίζεο 
είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα ζηελ 
λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπο ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2005 θαη πεξηιακβάλεη 
πεξίπνπ 200 εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο 
δηαζθέδαζεο. Γέρεηαη ζε εηήζηα βάζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000.000 επηζθέπηεο. ην 
Mall πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά θαιιηηερληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.Γηαζέηεη ηξηψξνθν ρψξν 
ζηάζκεπζεο. 
 
 
 
 

 

 

ην Μαξνχζη βξίζθεηαη έλαο κνλαδηθφο ρψξνο γηα 
ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ην Golden Hall.Σν Golden 
Hall αλαπηχζζεηαη ζε 3 επίπεδα, θηινμελψληαο 133 
εκπνξηθά ζήκαηα ζην ρψξν ηεο κφδαο ζε 
ζπλδπαζκφ κε εζηηαηφξηα θαη cafe. Γηαζέηεη ππφγεην 
ρψξν ζηάζκεπζεο δχν επηπέδσλ θαη 1.400 ζέζεσλ. 
Οξηζκέλα  ζηνηρεία νδήγεζαλ ζηελ παλεπξσπατθή 
δηάθξηζε ηνπ ζην Γηεζλέο πκβνχιην Δκπνξηθψλ 
Κέληξσλ ραξίδνληαο ηνπ ηελ πξψηε ζέζε. Σν 
Golden Hall δεκηνπξγήζεθε απφ ηε LAMDA 
Development ην 2008. 
 
 
 
 



 

 

 

  

Η καξίλα Φινίζβνπ βξίζθεηαη ζηo Παιαηφ 
Φάιεξν. ηε καξίλα ππάξρεη πιεζψξα ηδησηηθψλ 
ζθαθψλ,ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη πάξθν θαζψο θαη 
δηάθνξα εζηηαηφξηα, θαθέ θαη κπαξ, απνηειψληαο 
έηζη πφιν έιμεο .ηε καξίλα επίζεο βξίζθνληαη νη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Παιαηνχ 
Φαιήξνπ. Η πξφζβαζε ζε απηήλ θαζίζηαηαη 
δπλαηή απφ ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ηξακ Πάξθν 
Φινίζβνπ θαη Σξνθαληεξφ. 

Η Μαξίλα Φινίζβνπ είλαη επίζεο ην ζεκείν φπνπ 
βξίζθεηαη ειιηκεληζκέλν ην Θσξεθηφ Αβέξσθ, ην 
πιένλ ηζηνξηθφ πνιεκηθφ πινίν ηεο λεφηεξεο 
Διιάδαο. 

 

 

 

 
Σν Mediterranean Cosmos είλαη ην κεγαιχηεξν 
εκπνξηθφ θέληξν ζηελ Διιάδα θαη βξίζθεηαη ζηελ 
Θεζζαινλίθεο. Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Οθηψβξην 
ηνπ 2005 θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο Lamda 
Development ζηελ νπνία αλήθεη, ππνζηεξίδνπλ φηη 
παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ιηαληθνχ 
εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή 
Δπξψπε. 

 

 

H LAMDA Development κεηά ηελ αγνξά  κεηνρψλ ηεο «Διιεληθφ ΑΔ», έρεη σο φξακα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ παιαηνχ αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διιεληθφ» ψζηε λα απνηειέζεη θαηη 

πξνζνδνθφξν ηφζν γηα ην θξάηνο φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία.Λέγεηαη κάιηζηα φηη ζα 

απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή επέλδπζε πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

 

Η εηαηξεία απνηειεί κέινο ηνπ Οκίινπ Λάηζε ελσ είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ.Παξάιιεια δηαηεξεί επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε άιιεο εηαηξίεο φπσο ε HSBC, ε 

Sonae Sierra, ε ECE, ε J&P Avax θαη ε ΓΔΚ.  

   

Σέινο,απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ ζηελ Διιάδα ελψ 

βξίζθεηαη ςειά θαη ζηελ δηάζεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 



 

 

ηξαηεγηθή 

 

Έλαο εθ ησλ θπξηφηεξσλ ζηφρσλ ηεο LAMDA Development είλαη ε βειηίσζε θαη 

κεγηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ επαλαιακβαλφκελσλ θεξδψλ θαη ηεο θαζαξήο αμίαο 

ελεξγεηηθνχ (NAV) ζε κφληκε βάζε, ε νπνία απμήζεθε θαηά 175% ηα ηειεπηαία ηέζζεξα 

ρξφληα. 

Πξνζπαζεί θαη επηδηψθεη ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξνπο νκίινπο ζε ηνπηθφ αιια θαη δηεζλέο 

επίπεδν.Οη επελδχζεηο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε εκπνξηθα-ςπραγσγηθά θέληξα ελψ 

ζην κέιινλ πξνγξακκαηίδεηαη δεκηνπξγία δηαθφξσλ παξαζεξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δπηπιένλ δηαηεξνχληαη ζρέζεηο κε αλαπηπζζφκελεο βαιθαληθέο ρψξεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. 

 

 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

 

Πξφεδξνο/Chairman     Αλαζηάζηνο Γηαλλίηζεο Κ 

  Γηεπζχλσλ χκβνπινο/Managing Director       Οδπζζέαο Αζαλαζίνπ 

Αληηπξφεδξνο/Vice Chairman        Δπάγγεινο Υξφλεο 

Μέινο/Director       Φψηεο Αλησλάηνο . 

Μέινο/Director         Γεψξγηνο Γεξάξδνο 

Μέινο/Director     Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο 

 

Μέινο/Director Γεκήηξεο Αθεληνχιεο 

Μέινο/Director Δπηχρηνο Θενδ. Βαζηιάθεο 

Μέινο/Director Γηάλλεο Καξαγηάλλεο 

Μέινο/Director Υαξίησλ Κπξηαδήο 

Μέινο/Director Δπγελία Πατδε 

 

 



 

 

 

Εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε  

 

Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξίαο ζπληάρζεθε απφ ηελ ίδηα κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ νξίδνληαη δηα λφκνπ (Ν. 2190/1920, Ν. 

2778/1999, Ν.3016/2002, Ν. 3693/2008, Ν. 3884/2010 θαη Ν. 4449/2017), θαζψο θαη 

εθείλνπο πνπ απηνβνχισο πηνζεηεί κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, φπσο νη αξρέο πνπ 

εηζάγνπλ νη Κψδηθεο ηνπ .Δ.Β. (Οθηψβξηνο 2013) θαη ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(επηέκβξηνο 2014) θαη εγθξίζεθε κε ηελ απφ 29-11-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. 

 

 

 

2. Αλάιπζε νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ 

 

Η νηθνλνκηθή παξνπζία ηνπ νκίινπ ην 2018 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά θαιή αιιά 

θαη ειπηδνθφξα ηφζν γηα ην κέιινλ ηνπ  φζν θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα ην 

2018 ε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία(EBITDA) ησλ ηξηψλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηνπ 

νκίινπ, the mall athens, Mediterranean Cosmos θαη Golden Hall, αλήιζε ζηα 59,2 εθ. €, 

παξνπζηάδνληαο άλνδν 15,6% ζε ζρέζε κε ην 2017. Δλψ παξάιιεια, ε ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ πξν απνηηκήζεσλ αλήιζε ζηα 48,4 εθ € ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

16,9% ζε ζρέζε κε ην 2017. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε 

ηα αληίζηνηρα ηνπ 2017, ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν, δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εμαηηίαο  ηεο 

εμαγνξάο ηνπ 50% ηεο εηαηξείαο LAMDA Olympia Village AE ηνλ Ινχιην ηνπ 2017. Μεηά 

ηελ εμαγνξά ηνπ 50% ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, ε ελνπνίεζε ηεο εηαηξείαο LAMDA 

Olympia Village AE απφ ηνλ Όκηιν γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ελψ 

θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 ε ελνπνίεζε ηεο γηλφηαλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. Έηζη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη λα ζρνιηαζηνπλ κφλα ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

LAMDA development S.A.. 

 

Η εηαηξεία ην 2018 έθιεηζε κε θαζαξή δεκία χςνπο 18.430 ρηιηάδσλ € ε νπνία αγγίδεη 

κφιηο ην 2/3 ηεο θαζαξήο ζέζεο-δεκίαο ηεο εηαηξείαο ην 2017. 

 

Η εηαηξεία απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018 αληηθαηέζηεζε ην ΓΛΠ 39 κε ην ΓΠΥΑ 9, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε αιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ηνλ 

φκηιν νχηε ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο απφ δάλεηα πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018, ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο αθνξά θπξίσο ην 

νκνινγηαθφ δάλεην ηεο Δηαηξίαο (χςνπο € 96,1 εθ.) θαζψο θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

Lamda Prime Properties S.A. (χςνπο €5,3 εθ). Η δηνίθεζε δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δαλείσλ ελψ ππήξμε ζπκθσλία κε ηνπο 

νκνινγηνχρνπο γηα παξάηαζε ηεο ιήμεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο εηαηξείαο έσο 

30/06/2019. Η δηνίθεζε ζεσξεί βέβαηε ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δαλείσλ ηεο Lamda Prime Properties S.A. ελψ βξίζθνληαη παξάιιεια ζηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΤΛΑΙΑ Α.Δ..  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηφζν ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηνπ νκίινπ 

ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο, ράξε ζηελ ζσζηφ πξνυπνινγηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαηήξεζε ηθαλψλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηελ άκεζε είζπξαμε ησλ δηαζεζίκσλ. 

 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ν Όκηινο ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαηείρε θαιά δηαθνξνπνηεκέλν 

ραξηνθπιάθην, ην νπνίν ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ γλσζηέο θαη θεξδνθφξεο εηαηξείεο. Η 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο θαη ε Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξίαο δελ ζεσξεί αλαγθαία ηελ θαηαρψξεζε ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο άιισλ 

επηζθαιψλ πειαηψλ πέξα ησλ ήδε ππάξρσλ.  

Όζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηηο θαηαζέζεηο ηφζν ηνπ Οκίινπ φζν θαη ηεο 

Δηαηξείαο βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηελ θιίκαθα Moody’s σο εμήο: 

 

 

 ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Πηζηνιεπηηθή 
Ιθαλφηεηα ηξάπεδαο 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

Caa3 48.663 59.157 12.077 29.729 

Aa3 17.448 25.516 115 106 

N/A 786 547 - - 

 66.898 85.220 12.192 29.835 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θεθαιαίσλ 

Όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν ησλ θεθαιαίσλ,απηφο κεηξηέηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή 

κφριεπζεο, ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε επηζπκεί λα δηαηεξεί θάησ απφ 60%. πγθεθξηκέλα,ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν, ην 2018 ν φκηινο έθιεηζε κε ζπληειεζηή κφριεπζεο 0,47 έλαληη 

ηνπ 2017 κε 0,49,ελψ ζε εηαηξηθφ επίπεδν,νη ηηκέο ηνπ δείθηε ην 2018 θαη ην 2017 

δηακνξθψζεθαλ ζην 0,30 θαη 0,29 αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ν ζπληειεζηήο είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο δηφηη απαηηνχληαη θεθάιαηα 

δεζκεπκέλα ζε επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη άγλσζην πφηε ζα απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα, 

θαηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θέξδε. 

 

Σέινο ζην θνκκάηη ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ε ζπγαηξηθή εηαηξία LAMDA Estate 

Development S.A. πξνρψξεζε ζε κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο €5,9εθ. Αληίζεηα, 

ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηψλ ΓΔΑ ΚΑΣ ΑΔ, Lamda Development 

(Netherlands) BV,  LOV Luxembourg SARL θαη ROBIES SERVICES LTD ζπκκεηείρε ε 

Δηαηξία θαηαβάιινληαο πνζφ €100ρηι, €4.000ρηι,   €25ρηι θαη €99ρηι αληίζηνηρα. Η 

Δηαηξία επίζεο ζχζηαζε ηελ εηαηξία LAMDA ILIDA OFFICE AE θαηαβάιινληαο σο 

κεηνρηθφ θεθάιαην ην πνζφ ησλ €100ρηι. Η Δηαηξία πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξία  Lamda Olympia Village AE χςνπο €24,4εθ. Δπηπιένλ 

νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε ηεο πιήξσο απνκεησκέλεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζηελ 

εηαηξία LAMDA Development D.O.O. (Beograd).  

 

 

3. Εμειίμεηο ηεο εηαηξείαο  

 

Διιεληθφ 

Σν φξακα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ παιαηνχ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ θαη 

ε δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ ην νπνίν ζα αθνινπζεί δηεζλή πξφηππα. Η ζπλνιηθή έθηαζε 

ηνπ έξγνπ ζα είλαη 2.000.000 ηκ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πάξθνπ ζα είλαη πξσηφηππνο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαζψο ζα 

αλαδεηρζεί ε θπζηθή νκνξθηά η Κνεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο αιιά θαη ζα αλεγεξζνχλ 

θηήξηα μερσξηζηήο αξρηηεθηνληθήο. 

 

Σν έξγν ηνπ Διιεληθνχ εθηνπίδεη φιεο ηηο επελδχζεηο παξφκνηνπ ραξαθηήξα ηεο 

Δπξψπεο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ ηνπξηζηηθφ, πνιηηηζκηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, 

θαηλνηνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα ηεο Αηηηθήο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο.  

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρψξνπο 

νηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο θαη δηαζθέδαζεο, κνπζεία, θέληξα πνιηηηζκνχ, θέληξα 

πγείαο θαη επεμίαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο αλαςπρήο, θαζψο θαη έλα 



 

 

πξφηππν επηρεηξεκαηηθφ πάξθν εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, 

ζα αμηνπνηεζεί ε ππάξρνπζα καξίλα θαη, ζπλνιηθά, φιν ην παξαιηαθφ κέησπν. 

 

Αθφκα, ζα δεκηνπξγεζνχλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη πξνγξάκκαηα ζεκαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ έξγα ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε ρηιηάδσλ ηνπξηζηψλ. Ωο ζπλέπεηα, ζα κεησζεί ν επνρηαθφο ηνπξηζκφο θαη ζα 

επηκεθπλζεί ε παξακνλή ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Αζήλα, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη θαη ηελ 

δαπάλε ηνπο ζηελ ρψξα καο. 

 

Σν έξγν ζα απνξξνθήζεη πφξνπο € 8 δηο , ζα ζπκβάιιεη θαηά 2,4% ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

ζηνλ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηεο αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια ζα εηζθέξεη ζπλνιηθά πάλσ 

απφ € 14 δηο έζνδα ζε θφξνπο ζην θξάηνο ζην ίδην δηάζηεκα. 

 

Η δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ Global Investment Group, ε νπνία 

είλαη κηα δηεζλήο θνηλνπξαμία επελδπηψλ. Απνηειείηαη απφ ηελ Κηλεδηθή Fosun, ηελ Eagle 

Hills, ε νπνία εδξεχεη ζην Abu Dhabi, θαη ηνλ φκηιν Λάηζε. 

 

χκθσλα κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έρνπλ θαηαηεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη 

ζρεδηαζκνί ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη Τπνπξγεία θαη αλακέλνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπο 

ψζηε λα πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Πξφζζεηε αλάπηπμε εκπνξηθνχ θέληξνπ Golden Hall 

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επέθηαζε ηνπ ελ ιεηηνπξγία εκπνξηθνχ θέληξνπ ηνπ Golden 

Hall ψζηε λα πξνζθέξνληαη ζηνπο επηζθέπηεο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Η επέθηαζε 

αθνξά 11.500 η.κ. επηπιένλ ελνηθηάζηκσλ ρψξσλ ηα νπνία ζα εμππεξεηνχληαη απφ 200 

λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. ηελ έθηαζε απηή ζα ζηεγάδνληαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, γξαθεία, ρψξνη παηδηθήο αλαςπρήο θαη γπκλαζηεξίνπ. Αθφκα, ζα 

δεκηνπξγεζεί ην  «Οιπκπηαθφ Μνπζείν Αζήλαο» ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 3.250 η.κ., 

ην νπνίν ζα παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ  ζην ρξφλν κέζα απφ 

ζπάληα εθζέκαηα.  

Η επέλδπζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ θαζψο ζα 

απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο ιφγσ ησλ ρψξσλ νηθνγελεηαθήο αλαςπρήο πνπ 

ζα δηαζέηεη. 

Η επέλδπζε εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξάζεη ηα €25 εθ., θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ 

ρψξσλ αλακέλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2019, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο απφ 500 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο 

 

Άιιεο κειινληηθέο αλαπηχμεηο είλαη ε δεκηνπξγία ζπγθξνηήκαηνο παξαζεξηζηηθψλ 

θαηνηθηψλ ζηελ Αίγηλα θαη ζην Μαπξνβνχλην,θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θηηξίνπ logistics ζην 

Βνπθνπξέζηη. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Μεηνρηθή ζύλζεζε 

Η Μεηνρηθή ζχλζεζε ηεο LAMDA DEVELOPMENT κέρξη θαη ηηο 17/05/2019 έρεη σο εμήο: 

● ΔΛΛΗΝΔ ΙΓΙΩΣΔ ΔΠΔΝΓΤΣΔ: 11,07% 

● ΔΛΛΗΝΔ ΘΔΜΙΚΟΙ ΔΠΔΝΓΤΣΔ: 8,43% 

● VOXCOVE: 12,83% 

● ΓΙΔΘΝΔΙ ΘΔΜΙΚΟΙ ΔΠΔΝΓΤΣΔ: 11,51% 

● LAMDA DEVELOPMENT S.A: 2,34% 

● CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS: 53,82% 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ αλέξρεηαη ζε 79.721.775 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία VOXCOVE HOLDINGS LTD, ε νπνία απέθηεζε ζην 

ηέινο ηνπ 2017 ην 12,83% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΛΑΜΓΑ  (10.227.206 κεηνρέο) 

ειέγρεηαη απφ θνηλνχ θαη ζπληνληζκέλα απφ ηηο εηαηξείεο GREY SQUIRREL LTD θαη VNK 

CAPITAL LTD, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο θαηέρεη πνζνζηφ 50%. Η GREY SQUIRREL LTD 

ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηελ OLYMPIA GROUP A.E., ε νπνία ειέγρεηαη θαηά 100% 

άκεζα θαη έκκεζα απφ ηε MICROSTAR LTD, πνπ ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηελ 

URMAILEY INVESTMENTS LIMITED. Όζνλ αθνξά ηελ VNK CAPITAL ειέγρεηαη απφ 

θνηλνχ απφ ηνλ θ. Βαζίιεην Κάηζν θαη ηελ θα Διέλε Κάηζνπ, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 

θαηέρεη ην 50% απηήο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο θαηέρεη ε Consolidated 

Lamda Holdings S.A κε 53,84% ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν Λάηζε. 

Η εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο λα κελ δηαλέκεη κεξίζκαηα  κε ηειεπηαία ρξήζε 

ην 2006 φπνπ ην κέξηζκα αλήιζε ζε 0,23€ αλά κεηνρή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο (25/06/2019) 

απνθαζίζηεθε νηη γηα ηα επφκελα 2 έηε (κέρξη 25/06/2021) ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί 

ζε αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πξνο αγνξά ζην 

αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην 

πνζνζηφ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ ήδε θαηέρεη ε Δηαηξεία. Η απφθηεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ 

θαηά ηα αλσηέξσ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε αλψηαηε ηηκή αγνξάο ην πνζφ ησλ 12,00 επξψ 

αλά κεηνρή θαη θαηψηαηε ηηκή αγνξάο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία ηεο κεηνρήο, ήηνη 

0,30 επξψ. 

Η πνξεία ηεο κεηνρήο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη παξαθάησ, κε ηελ ηηκή ηεο ζήκεξα λα 

αλέξρεηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, ζεκεηψλνληαο ζην ηακπιφ ηηκή 9,45 (κέρξη 

03/07/2019). 



 

 

 
5. Εηαηξηθή θνηλωληθή θαη πεξηβαιινληηθή επζύλε  

 

Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα 

ηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 70 Μ.Κ.Ο. 

Παξάιιεια νη εξγαδφκελνη ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, 

φπσο αλαθχθισζε, εζεινληηθή αηκνδνζία, ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ γηα εππαζήο νκάδεο, 

αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. εκαληηθή είλαη ε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ Special Olympics Hellas, ΔΛΔΠΑΠ (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο & 

Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Πξνζψπσλ) αιιά θαη ηνπ ζπιιφγνπ “Η ΑΜΤΜΩΝΗ” 

(Παλειιήληνο χιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο 

θαη Πξφζζεηεο Αλαπεξίεο). 

 

Πεξηβαιινληηθή Τπεπζπλφηεηα 

Η Δηαηξεία έρεη ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθά θηιηθή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηεο θέληξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηα εκπνξηθά θέληξα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα θεληξηθά ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ (Building Management Systems) πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ θιηκαηηζκνχ, βειηηζηνπνηψληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Αθφκα, ε πνηφηεηα αέξα ειέγρεηαη ζηνπο 

ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ειέγρεηαη  κε εηδηθή απηφκαηε 

εγθαηάζηαζε. 

Όζνλ αθνξά ηε Μαξίλα Φινίζβνπ ππάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

θαη πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο ηεο ζάιαζζαο.  

 

Πηγές: 

https://www.lamdadev.com/el/ 

https://www.stockwatch.com.cy/el/markets/ase/company-profile/LAMDA 

https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%8

1%CF%89%CF%83%CE%B7-

%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD

/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html 

https://www.lamdadev.com/el/
https://www.stockwatch.com.cy/el/markets/ase/company-profile/LAMDA
https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html
https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html
https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html
https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html
https://www.lamdadev.com/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.html


 

 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3263654/lamda-development-poioi-elegxoun-tin-

voxcove-holdings 

https://finance.yahoo.com/quote/LAMDA.AT/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6L

y93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEsMTY1u_I0eHk3DarVcIkWiFhk

-

kAHV7RHwDJqsWOVi8Pq6qQjxRcgoEjjGr6SiTahsRwzE8S03mMOpUowboSCaRHw_h

DbWiWP9N2KdV8tsLaVQWWQflLjehdW0waMMXaOkGxio5wXaHv_qtt1_-

i5wtQ6uNoS6npXKKOBiIBgE 
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Δπηζθόπεζε 13νπ Σεύρνπο 

 

Νίθνο Οηθνλνκόπνπινο,Αληηπξόεδξνο ΔΓ 

 

 

ην 13
ν
 ηεύρνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Πεξηνδηθνύ ηνπ ΔΓ,καδί κε ηα 

άξζξα θαζεγεηώλ κε θύξην ζέκα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε,ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο αιιά θαη επελδπηηθά 

άξζξα,έρνπκε θαη ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ πνπ πιένλ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη ηζόηηκα ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο πνπ 

παξαθνινπζνύκε,θάλνπλ εξσηήζεηο θαη αληινύλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απεπζείαο από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ εηζεγκέλσλ 

Απηό δίλεη κηα επηπιένλ αμηνπηζηία ζηα ζηνηρεία πνπ καδεύνληαη θαη 

ζαθώο ζα δώζεη κηα πιεξέζηεξε εηθόλα ησλ εηαηξεηώλ ζην ηέινο, 

κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

Θέκαηα θαζαξά ηεο αγνξάο πνπ δείρλεη λα αθππλίδεηαη κεηά ηελ 

πξόζθαηε πνιηηηθή αιιαγή,ζα έρνπκε ζην επόκελν ηεύρνο,ηόζν γηα 

ηηο κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη αιιά θαη ηξόπνπο πξνζέγγηζεο 

ηεο αγνξάο κέζσ ησλ Θεκειησδώλ κεγεζώλ θαη ηεο Σερληθήο 

Αλάιπζεο 

Μελ μερλάκε όηη ε αγνξά είλαη έλαο από ηνπο ηειεπηαίνπο ρώξνπο 

πνπ έρνπλ απνκείλεη, πνπ κπνξεί θάπνηνο ηδηώηεο επελδπηήο λα 

ζπκκεηέρεη θαη κέζα από ηελ δηθή ηνπ απόθαζε θαη ηελ δηθή ηνπ 

επζύλε λα πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ.Μέξηκλα όισλ 

καο είλαη ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο αγνξάο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ 

θαιύηεξε,ηζόηηκε θαη κε ηελ κεγαιύηεξε δηαθάλεηα γηα όινπο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


