
1 
 

                                       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ                                                                                                                                      

                                ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
                                Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

                                                           website: www.sed.gr  e-mail: info@sed.gr 

 

                   ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ                                     
                          Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 

                                                        15ο τεύχος, 26 Ιανουαρίου 2021  

           18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔ 

 
Από το 16ο Συνέδριο του ΣΕΔ, 8/12/2018, ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ.Από αριστερά: Μπάμπης Εγγλέζος, 

Πρόεδρος ΣΕΔ, Βαγγέλης Νταγκουνάκης, Α! Αντιπρόεδρος,Νίκος Οικονομόπουλος, Γ! Αντιπρόεδρος, 

Ανδρέας Κουτούπης, Γεν. Γραμματέας,Γιώργος Κουμπάρος, Β! Αντιπρόεδρος,Γιώργος Μάρκοβιτς, 

Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής,Βασίλης Κλέτσας, Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 

http://www.sed.gr/
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
 
Ηλεκτρονικό περιοδικό της Κεφαλαιαγοράς 
 

Υπεύθυνος κατά το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 
 

 
 

 
Πρόεδρος: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος 
 
Α! Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Νταγκουνάκης 
 
Β! Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κουμπάρος 
 
Γ! Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομόπουλος 
 
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Κουτούπης 
 
Ειδ. Γραμματέας: Μιχαέλα Θεοδώρου 
 
Ταμίας : Νίκος Μαρκόπουλος 
 
Κοσμήτορας: Ιωάννα Κωνσταντοπούλου 
 
Μέλη : Σοφία Ασωνίτου,Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης,Γιάννης Σαρρής 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Αντί προλόγου… 

 

Φίλες και φίλοι του ΣΕΔ,  

Μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη και πολύ «σκληρή» ήταν το 2020, που μας άφησε 

πριν από λίγες μέρες. Ιδιαίτερη για τον ΣΕΔ, που γιόρτασε τα 20 χρόνια από 

την ίδρυση του, αλλά και «σκληρή» γιατί η εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού, άφησε πίσω της πολλές πληγές, σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά 

και στη χώρα μας. Πληγές από την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και 

πληγές σε οικονομικό επίπεδο, καθώς είναι σίγουρο ότι η παγκόσμια 

οικονομία θα κάνει αρκετά χρόνια να συνέλθει από το οικονομικό «κραχ» που 

θα αφήσει πίσω της η πανδημία. Ελπίζουμε όλοι, ότι το εμβόλιο που άρχισε 

ήδη να κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη, θα βάλει φρένο σε αυτόν τον κατήφορο 

απώλειας ανθρώπινων ζωών και οικονομικής καταστροφής.  

Ο ΣΕΔ, τη χρονιά που πέρασε και παρά το ξέσπασμα της πανδημίας, 

κατάφερε να ολοκληρώσει τις δύο πιο σημαντικές δράσεις του: Το 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων, και το ετήσιο 18ο 

Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο. Και τα δύο έγιναν εξ ολοκλήρου 

μέσω διαδικτύου, μια πρακτική που ο ΣΕΔ χρησιμοποίησε, από τα πρώτα 

χρόνια της ίδρυσης του, αφού η πρώτη διαδικτυακή Συνεδριακή Ημερίδα, 

έγινε πριν 19 χρόνια, στις 22/10/2001, με κεντρικό ομιλητή τον τότε πρόεδρο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Παναγιώτη Αλεξάκη. Γι’ αυτό και ο ΣΕΔ δεν 

«αιφνιδιάστηκε» από την πανδημία και προσάρμοσε αμέσως όλες τις δράσεις 

του, ώστε να γίνονται μέσω διαδικτύου. 

Το «καλό νέο» ήταν ότι εν μέσω πανδημίας οι δράσεις του ΣΕΔ έσπασαν κάθε 

ρεκόρ συμμετοχής. Η συμμετοχή μέσω διαδικτύου, δεν μπορεί βέβαια να 

υποκαταστήσει τη συμμετοχή με φυσική παρουσία, έχει όμως και την καλή 

της πλευρά: Την τεράστια συμμετοχή σε όλες τις δράσεις, αφού είναι σαφώς 

πιο εύκολο να παρακολουθήσει κάποιος μία εκδήλωση μέσω διαδικτύου. 

Ελπίζουμε αυτή η πρακτική να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της πανδημίας και 
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οι διάφορες εκδηλώσεις, ΚΑΙ ειδικά οι Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων 

εταιρειών, να γίνονται πλέον «υβριδικά». Δηλαδή με φυσική παρουσία μεν, 

αλλά να μεταδίδονται και μέσω διαδικτύου, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όσο 

το δυνατόν περισσότερους μετόχους, να συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση της 

εταιρείας, στην οποία έχουν επενδύσει τα χρήματα τους.  

Οι εισηγμένες εταιρείες καλούνται πλέον να εφαρμόσουν την βασική 

«φιλοσοφία» της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που είναι: «Οι αποφάσεις να 

παίρνονται από όσο το δυνατόν περισσότερους» Οι διοικήσεις των 

εταιρειών, αν θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

ΔΕΝ θα πρέπει να φοβούνται να δίνουν τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους μετόχους, να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις και στη λήψη 

των αποφάσεων. Οι σοβαρές και αναπτυσσόμενες εταιρείες, μόνο κέρδη θα 

έχουν από αυτή την πρακτική, η οποία εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλη έκταση 

στις αναπτυγμένες αγορές! 

Στο κατώφλι του 2021, κοιτάζουμε προς το μέλλον με αισιοδοξία και 

ελπίζουμε ο νέος χρόνος να φέρει το τέλος της πανδημίας και να 

αποτελέσει την απαρχή μιας οικονομικής ανάπτυξης, τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στη χώρα μας, η οποία προσπαθεί να 

συνέλθει από την 10ετή οικονομική κρίση και να επανέλθει στον δρόμο 

της προόδου και της ευημερίας!  

 

Μπάμπης Εγγλέζος  

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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18ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔ 
Περιγραφή: Μπάμπης Εγγλέζος 

 
 

Ρεκόρ συμμετοχής σημείωσε το 18ο Συνέδριο του ΣΕΔ, το οποίο έγινε 
μέσω διαδικτύου, και μεταδόθηκε από την πλατφόρμα Webex, την 
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020. 

Με περισσότερους από 800 συμμετέχοντες, το Συνέδριο «δοκίμασε τις 
αντοχές της πλατφόρμας Webex», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης 
Λαζαρίδης. 

Το Συνέδριο ήταν συνέχεια της ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, που 
έγινε με τον ίδιο τρόπο στις 9 Οκτωβρίου 2020 και ήταν αφιερωμένη 
στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στο νέο νόμο 4706/2020, που 
ψηφίσθηκε το Καλοκαίρι από τη Βουλή, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου, η οποία ανέλυσε 
τις κυριότερες αλλαγές που έγιναν με το νέο νόμο και στη συνέχεια 
ακολούθησε συζήτηση, από ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών. 
Από εφέτος η Προσυνεδριακή Ημερίδα, καθιερώνεται να γίνεται κάθε 

χρόνο, πριν το ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΔ, με αποκλειστικό θέμα την 
Εταιρική Διακυβέρνηση και την εφαρμογή του νέου νόμου, από τις 
εισηγμένες εταιρείες. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

VIDEO ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Περιγραφή Συνεδρίου:  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το κυρίως Συνέδριο, που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου, ήταν αφιερωμένο στην 

προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την 

επιχειρηματικότητα, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο ξεκίνησε 

https://sed.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-2/
https://sed.gr/18%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-2/
https://www.youtube.com/watch?v=yiP8W2faOfc
https://www.youtube.com/watch?v=yiP8W2faOfc
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-8.pdf
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-8.pdf
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πρόσφατα τη λειτουργία του και γενικά στον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο, στην ανάπτυξη της Ελληνικής 

Οικονομίας. 

 

Το Συνέδριο προλόγισαν:  

Η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

και οι κ.κ.  

Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Το Συνέδριο χωρίστηκε σε 3 ενότητες: 

Η 1η ενότητα ήταν αφιερωμένη στο κυρίως θέμα του Συνεδρίου και στο 

Χρηματιστήριο Ενέργειας.  

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γεν. Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα: 

«Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα» και ανέφερε τα εξής:  

 

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία παγκόσμια προτεραιότητα που κινητοποιεί 

τις Κυβερνήσεις, τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση 

νέων πρακτικών πράσινων επενδύσεων ,που θα συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

 

Η κρίση της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής είναι 

μακροπρόθεσμη και επιπλέον, πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση των 

επιπτώσεων στην οικονομική επίδραση αυτών και ότι είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί και κριτήρια για την ανάπτυξή τους.  

Είναι πολύ σημαντική η  ενίσχυση των γνώσεων πάνω σε αυτά τα θέματα των 

επιχειρήσεων και των επενδυτών. Η Ε.Ε. και πριν την πανδημία αλλά και 

τώρα εξακολουθεί να δίνει έμφαση στον προσανατολισμό των κεφαλαίων 

προς βιώσιμες επενδύσεις, με στόχο την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.  

Τα πλέον σημαντικά και σε όλους γνωστά περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν και να αξιολογούνται, ώστε να είναι βιώσιμες οι 

επενδύσεις. Εξήγησε τι είναι η Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, αλλά και ποιοι 

είναι οι στόχοι της, όπως επίσης τον κανονισμό που ψηφίστηκε πρόσφατα για 

το «ταξόνομι», το οποίο θεσπίζει τα κριτήρια τα οποία μπορούν να 

χαρακτηρίσουν μια οικονομική δραστηριότητα ως περιβαλλοντικά βιώσιμη και 

όλα αυτά με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων σε επενδύσεις προς 

μια κλιματικά ουδέτερη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Ανέλυσε τι είναι κυκλική οικονομία, πως συνδέεται με τα κυκλικά πρότυπα και 
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την κλιματική αλλαγή και έθεσε ως στόχο την οδήγηση της κοινωνίας σε 

αυτήν των μηδενικών αποβλήτων. Χαρακτήρισε ως πρόκληση την 

απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και ανέφερε ότι συζητούνται κριτήρια 

σχετικά με την απονομή οικολογικού σήματος.  

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων συγκροτήθηκε και λειτουργεί μία ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του 

Εθνικού Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία, σχετικά με την εφαρμογή της 

κυκλικής οικονομίας στις βιώσιμες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις 

(sustainable financing).  

Τέλος, σημείωσε ότι μέχρι το 2028 θα έχει γίνει πλήρης απολιγνιτοποίηση, ότι 

θα υπάρξουν ειδικά κεφάλαια για την δίκαιη μετάβαση των περιοχών αυτών 

σε άλλες δραστηριότητες και ότι το να μετασχηματιστούν σε αυτά τα πρότυπα 

είναι πλέον Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές ζήτημα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στις ‘πράσινες’ επενδύσεις στο 

πλαίσιο της «πράσινης συμφωνίας» -Green Deal- με στόχο μια κλιματικά 

ουδέτερη βιώσιμη ανάπτυξη. Η χώρα μας πρωτοπορεί προς την κατεύθυνση 

αυτή» 

 
Στη συνέχεια είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών, οι οποίοι μίλησαν 
με θέμα: «Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην ανάπτυξη και 
την επιχειρηματικότητα»  
Το πάνελ αποτελούσαν οι κ. κ. 
Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής ESCP Business School 
London,  
Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ 
Γιώργος Ιωάννου, Καθηγητής ΟΠΑ, CEO Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
Χρήστος Δάλλης, Ηead of Τreasury & Ιnvestment Οperations,  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Τον συντονισμό είχε η κα Κυριακή Κοσμίδου, Αναπληρωματικό  Μέλος ΔΣ 
ΣΕΔ, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος 
ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), η οποία και 
επιμελήθηκε  
αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ. 
Η Προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την λεγόμενη 
«πράσινη επιχειρηματικότητα», είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το 
οποίο θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.   
 
Η 2η ενότητα είχε τίτλο: «Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην 
Ανάπτυξη & την Επιχειρηματικότητα»  
Η ενότητα ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου 
της NUNDIUS ΑΧΕΠΕΥ και στη συνέχεια είχαμε ένα πάνελ από στελέχη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αποτελείτο από τους: 
Βασίλη Κλέτσα, Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Αγοράς και Επικοινωνίας 
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Δήμητρα Τσαμπουριάνου, Υποδιευθύντρια Νέων Εισαγωγών 
Γιάννη Δελατόλα, Στέλεχος Υποδιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών 
Συντονιστής ήταν ο  Νίκος Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ 
Το Χρηματιστήριο είναι ένας πολύ σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της 

οικονομίας. Γι’ αυτό και συνεχώς αναπτύσσεται υιοθετώντας νέα 
προϊόντα και εγκαινιάζει νέες συνεργασίες, με σκοπό την ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η 3η ενότητα είχε τίτλο: «Συμπεράσματα από το Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2020», και 

σε αυτήν παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από το Πρόγραμμα των Γεν. 

Συνελεύσεων, το οποίο διοργάνωσε ο ΣΕΔ, για 6η συνεχόμενη χρονιά, από 

τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2020, σε συνεργασία με πολλά 

Πανεπιστήμια, από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια.  

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε με το 1ο Σεμινάριο Χρηματιστηριακής Παιδείας, το 

οποίο έγινε με φυσική παρουσία στις 26 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, με τη συμμετοχή 150 φοιτητών & φοιτητριών, από όλα 

σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Αττικής. Στη συνέχεια και λόγω των μέτρων για 

τον κορωνοϊό, τα σεμινάρια συνεχίστηκαν μέσω διαδικτύου. Έγιναν συνολικά 

20 σεμινάρια, που κάλυψαν όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών γνώσεων, 

από τις βασικές χρηματιστηριακές έννοιες, μέχρι τις πολύ σύνθετες, με 

έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση.  

Τα σεμινάρια συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη των Γεν. Συνελεύσεων, με την 

αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 

της κάθε Γεν. Συνέλευσης, που παρακολουθούσαν οι φοιτητές, οι οποίοι 

συμπλήρωναν και το σχετικό Ερωτηματολόγιο. 

Με το τέλος του Προγράμματος συστάθηκε ειδική ομάδα εργασίας, η οποία 

επεξεργάστηκε τις απαντήσεις στα Ερωτηματολόγια, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Την ομάδα αποτελούσαν οι:  

Μιχαέλα Θεοδώρου, μέλος τους ΔΣ του ΣΕΔ και Εσωτερικός Ελεγκτής στην 

εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  

Ιωάννα Κωνσταντοπούλου, μέλος του ΔΣ και Εσωτερικός Ελεγκτής στην 

εταιρεία Chipita,  

Νεκταρία Κολαξίδου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και  

Μαρία Λωρίτη, φοιτήτρια του Οικονομικού τμήματος του ΕΚΠΑ,  

υπό την επίβλεψη του Γεν. Γραμματέα του ΣΕΔ, καθηγητή 

χρηματοοικονομικών,  

Δρ. Ανδρέα Κουτούπη.  

Η Μαρία Λωρίτη και η Νεκταρία Κολαξίδου, μαζί με τον Ανδρέα Κουτούπη 

και με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ, Γιώργο Κουμπάρο, ανέλαβαν 

να παρουσιάσουν τα συμπεράσματα στο Συνέδριο.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bjSFFAbXJgt-J2DBelDNAI4fekpkSJjkQr4LSSeQPpwY6g/viewform
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Γ.Σ. 2020 

Εν κατακλείδι, 
Το 18ο Συνέδριο του ΣΕΔ, ήταν ένα «ξεχωριστό» Συνέδριο, αφού ήταν το 
πρώτο που μεταδόθηκε εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, με 
Προσυνεδριακή Ημερίδα και κυρίως Συνέδριο με τρεις ενότητες.  
Το υψηλό επίπεδο των ομιλιών και των τοποθετήσεων, ήταν το κύριο 
χαρακτηριστικό αυτού του Συνεδρίου, το οποίο κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον των Συνέδρων καθ’ όλη του τη διάρκεια.  
Η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Προστασία του Περιβάλλοντος, σε 
συνδυασμό με την Ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα, το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς γενικότερα, αλλά και το Πρόγραμμα 
παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 2020, ήταν τα κυριότερα θέματα 
αυτού του Συνεδρίου, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι ωφέλησε σε 
μεγάλο βαθμό όσους το παρακολούθησαν.   

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γραμματείας του ΣΕΔ, που εργάστηκαν με ενθουσιασμό για την 
διοργάνωση του 18ου Συνεδρίου, τις εταιρείες που υποστηρίζουν τις 
δράσεις μας, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στο Συνέδριο και με τις 
εξαιρετικές τοποθετήσεις τους, συνέβαλλαν στη μεγάλη επιτυχία του.  

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ VIDEO ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1ο ΜΕΡΟΣ 

18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2ο ΜΕΡΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΓΓΕΖΟΣ 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%A0%CE%93%CE%A3-2020.pdf
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%A0%CE%93%CE%A3-2020.pdf
Docs
Docs
https://www.youtube.com/watch?v=WhbV51erz6w&fbclid=IwAR0hcDpGmeNV4dE16lvsz6coKyd6qx8XxhwaSRXuCshKEsj5UUROYcY2EGM
https://www.youtube.com/watch?v=WhbV51erz6w&fbclid=IwAR0hcDpGmeNV4dE16lvsz6coKyd6qx8XxhwaSRXuCshKEsj5UUROYcY2EGM
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%A3-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%A3-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.19-1.jpg
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ 

  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΟΛΑΟΥ 

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.7.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.3.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.4.jpg
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΛΛΗΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.16.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.12.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.11.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.9.jpg
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ 

 
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΠΟΥΡΙΑΝΟΥ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.18.png
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.5.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/ΔΕλ.jpg
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ 

  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ 

 
ΜΑΡΙΑ ΛΩΡΙΤΗ 

 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.6.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.8.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.13.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.15.jpg
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 

 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 

 

 

 

 
ΜΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ              

 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.10.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/18%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD.14.jpg
https://sed.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A4%CE%91.png
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                2021 : ΕΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Βασιλική Λαζαράκου, 

Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ξεκινώντας το 2021 και, μια που απευθύνομαι στους φίλους του ΣΕΔ που έχει 

δραστηριοποιηθεί σημαντικά στα θέματα της λειτουργίας των εισηγμένων 

εταιριών, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη χρονιά είναι η χρονιά της εταιρικής 

διακυβέρνησης, αν μπορώ να την χαρακτηρίσω έτσι. Και αυτό γιατί από τον 

Ιούλιο του 2021 ξεκινάει η εφαρμογή των διατάξεων για την εταιρική 

διακυβέρνηση του νόμου 4607/2020. Η Διοίκηση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς είχε θέσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως 

προτεραιότητα την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, ξεκινώντας από 

αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών, με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό του σχετικού θεσμικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της αγοράς.   

Σε συνέχεια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου αυτού, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις και Κατευθυντήριες 
Γραμμές για ειδικότερα θέματα που προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να 
συμβάλλει στην έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των εισηγμένων 
εταιριών.  
 
Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η με αρ. 1A/890/18.9.2020 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Εξειδίκευση του 
συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των 
κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 
4706/2020» ώστε να είναι γνωστός στην αγορά ο τρόπος υπολογισμού και 
προσδιορισμού των κυρώσεων.  
 
Επίσης, εκδόθηκε η Κανονιστική Απόφαση με αρ. 1/891/30.9.2020 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: 
«Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος 
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Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020». Η απόφαση αυτή προσδιορίζει το 
χρόνο, τη διαδικασία, την περιοδικότητα και κάθε ειδικότερο ζήτημα που 
κρίθηκε αναγκαίο για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται στον Νόμο καθώς και τα 
χαρακτηριστικά που αφορούν στα πρόσωπα που τη διενεργούν.  
 
Τέλος, δημοσιοποιήθηκε και η Εγκύκλιος αρ. 60 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 
Πολιτική Καταλληλόλητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020. 
Σκοπός αυτής της εγκυκλίου είναι να προσδιορίσει τις αρχές που αφορούν 
στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών ενός Διοικητικού Συμβουλίου 
καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του, τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και τα 
κριτήρια πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το 
περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας η οποία αποτελεί νέα υποχρέωση 
με βάση τη νομοθεσία. 
 
Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι αποφάσεις που έχει εκδώσει 
και θα εκδώσει να συμβάλλουν στην αποφυγή ασαφειών και συνεπώς στην 
αποτελεσματικότερη και ουσιαστική λειτουργία του νέου πλαισίου της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Επιδίωξη της Επιτροπής θα είναι η συνδρομή στις 
εταιρίες για την προετοιμασία τους και η αυστηρή εποπτεία εφεξής των 
εταιριών ως προς την εφαρμογή του νόμου. 
 
Το πιο σημαντικό όμως για την σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου την 
επόμενη μέρα, πέραν της αυστηρής εποπτείας, είναι η συνειδητοποίηση από 
όλες τις εισηγμένες ότι η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση πρωτίστως ωφελεί 
τις ίδιες καθώς διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία τους και την 
ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. 
 
Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 

παρούσα χρονική στιγμή επεξεργάζεται με τη βοήθεια ομάδας 

εμπειρογνωμόνων αλλαγές στην νομοθεσία για συγκεκριμένα  θέματα που 

είτε αφορούν θεραπεία προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς είτε θεμάτων που αφορούν ευρωπαϊκές εξελίξεις. Οι 

ευρωπαϊκές εξελίξεις συνδέονται κυρίως με τα θέματα που έχουν τεθεί στο 

πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπως τα επίκαιρα θέματα της βιώσιμης 

ανάπτυξης που αποτελούν προτεραιότητα και για τους λοιπούς Ευρωπαίους 

επόπτες. Ιδιαίτερα δε οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη 

Διακυβέρνηση παράγοντες (ESG) θα αποτελέσουν το επίκεντρο των 

διαβουλεύσεων στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώς τα θέματα αυτά 

ενσωματώνονται ταχύτατα στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.  
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Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει και επεξεργάζεται και 

καινοτόμες παρεμβάσεις για την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως μοχλού 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τις οποίες πρόκειται να γνωστοποιήσει 

στους φορείς της αγοράς προς διαβούλευση προκειμένου στη συνέχεια να τις 

εισηγηθεί και στο αρμόδιο υπουργείο.  

Επιδίωξη της Επιτροπής, πέραν της αυστηρής εποπτείας, είναι και η 
συμβολή στην θωράκιση της κεφαλαιαγοράς. Ένας από τους τρόπους για να 
επιτευχθεί είναι και η περαιτέρω αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου όπου 
αυτό απαιτείται. Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συναντήσεων με 
φορείς και εισηγμένες εταιρίες προκειμένου να συζητηθούν τα σημεία εκείνα 
της νομοθεσίας που χρήζουν βελτιώσεων. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή, 
μέσω εκτενούς διαβούλευσης, στη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για 
την ελληνική  κεφαλαιαγορά, ώστε να λειτουργεί σαν μοχλός ανάπτυξης της 
οικονομίας. 

 

Με εκτίμηση, 

Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν.  

Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

Μέλος Δ.Σ. της ESMA  
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Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας: Οι αγορές ενέργειας το 

2020 και οι στόχοι για το 2021 

 

 

 

Γεώργιος Ιωάννου 

Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) 

 

Διανύσαμε ένα έτος ορόσημο για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

(ΕΧΕ), κατά το οποίο ολοκληρώθηκαν μια πληθώρα από ουσιαστικές αλλαγές 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αλλαγές αυτές αποτέλεσαν ουσιώδη 

παρέμβαση στην καθημερινότητα όλων των Συμμετεχόντων και θα 

συνεχίζουν να εξελίσσονται καθώς δεν είναι στατικές. Έχουν μια δυναμική, η 

οποία θα ξεδιπλώνεται σταδιακά, περνώντας μέσα από φάσεις, καθώς η 

αγορά ωριμάζει και είναι έτοιμη να μεταβεί στο επόμενο στάδιο.   

Ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2020, το ΕΧΕ προχώρησε στην ανάπτυξη και 

διαχείριση αγοράς παραγώγων ενέργειας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με 

την πανδημία του Covid-19 σε εξέλιξη και μάλιστα έξι μήνες νωρίτερα από τον 

αρχικό προγραμματισμό. Μέσω της αγοράς αυτής, παρέχεται σε ένα μεγάλο 

εύρος συμμετεχόντων με διαφορετικά ή συμπληρωματικά προφίλ κινδύνου, 

όπως συμβατικών παραγωγών, παραγωγών ΑΠΕ, ΦοΣΕ, προμηθευτών, 

εμπόρων αλλά και χρηματιστηριακών εταιρειών και τραπεζών, η δυνατότητα 

να διαπραγματεύονται σε μία κοινή πλατφόρμα συναλλαγών και να 

αντισταθμίζουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Το Νοέμβριο του 2020, το 

ΕΧΕ επέκτεινε το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων της αγοράς παραγώγων 
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σε σχέση με την αρχική φάση εισαγωγής, περιλαμβάνοντας, για προφίλ 

φορτίου βάσης και αιχμής, τον τρέχοντα και τους επόμενους έξι μήνες, τα 

τέσσερα επόμενα τρίμηνα και το επόμενο έτος (συνολικά 24 σειρές 

διαπραγμάτευσης). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες της υποκείμενης αγοράς 

(Αγορά Επόμενης Ημέρας) μπορούν να επιλέξουν και τον φυσικό 

διακανονισμό των θέσεων που πραγματοποιούν σε παράγωγα. Οι 

προσπάθειες ώστε η αγορά αυτή να εμπεδωθεί στη νοοτροπία των 

Συμμετεχόντων συνεχίζονταικαι ο Δεκέμβριος του 2020 έκλεισε δίνοντας 

σημάδια ζωντάνιας, τα οποία εκτιμούμε ότι θα πολλαπλασιαστούν στο 

επόμενο έτος. 

Την 1 Νοεμβρίου του 2020 έγινε πραγματικότητα η επιτυχής προσαρμογή της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχο (target 

model) με την έναρξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και των δημοπρασιών 

της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Οι δύο αυτές αγορές προσφέρουν τη δυνατότητα 

σε όλους τους συμμετέχοντες να προγραμματίσουν τη λειτουργία τους με 

βέλτιστο τρόπο πριν την αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου που 

λειτουργεί ο Διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ). Η Αγορά Επόμενης Ημέρας αποτελεί 

παραδοσιακά τον κύριο τόπο συναλλαγών της καταναλισκόμενης ενέργειας 

μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και εμπόρων, ενώ απλουστευτικά θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο διάδοχος του προγενέστερου Ημερήσιου 

Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Η Ενδοημερήσια Αγορά παρέχει τη 

δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες, και ιδιαίτερα στους παραγωγούς 

και ΦοΣΕ ΑΠΕ με αβέβαιη και μη σταθερή παραγωγή, να μεταβάλλουν τη 

θέση τους σε σχέση με αυτή που προέκυψε στην Αγορά Επόμενης Ημέρας 

ή/και σε προηγούμενες συναλλαγές στην Ενδοημερήσια Αγορά, μειώνοντας 

το ενδεχόμενο κόστος αποκλίσεων. Βασικό πλεονέκτημα της παραπάνω 

προσαρμογής είναι η συμβατότητα που παρέχεται με το ευρωπαϊκό μοντέλο 

οργάνωσης, γεγονός που καθιστά πλέον δυνατή τη σύζευξη και την από 

κοινού διαπραγμάτευση της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

αγορές. Αυτό προσφέρει σε παραγωγούς και προμηθευτές μεγαλύτερες 

δυνατότητες ανταγωνισμού και περισσότερο αποδοτική εκμετάλλευση των 

διασυνοριακών ανταλλαγών ενέργειας.  

Από τα μέσα Δεκέμβρη του 2020, το ΕΧΕ προχώρησε στη σύζευξη της 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές μέσω της 

διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας. Η σύζευξη τιμών της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα που προϋπέθετε την ανάπτυξη και 

πιστοποίηση των τοπικών Συστημάτων, αυστηρή συμμόρφωση με τους 
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χρονισμούς και διαδικασίες του PCR, πολύμηνη διαδικασία δοκιμών με τα 

Χρηματιστήρια Ενέργειας και τους Διαχειριστές των Ευρωπαϊκών Χωρών για 

τα Συστήματα, τον Αλγόριθμο και τις κοινές διαδικασίες, τόσο σε περιφερειακό 

όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και εκπαίδευση και πιστοποίηση 

των Market Operators του ΕΧΕ. Το ΕΧΕ ολοκλήρωσε όλα τα παραπάνω και 

έλαβε τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις. 

Η σύζευξη με την υπόλοιπη Ευρώπη δε σταματά εδώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται 

οι διαδικασίες για τη σύζευξη και με τη βουλγαρική αγορά στο πρώτο τρίμηνο 

του 2021. Εντός του 2021 θα πραγματοποιηθεί και η σύζευξη σε 

ενδοημερήσιο επίπεδο, όπου οι Τοπικές Ενδο-ημερήσιες Δημοπρασίες 

(LIDAs) θα δώσουν τη σκυτάλη στις Συμπληρωματικές Περιφερειακές 

(CRIDAs) και στη Συνεχή Διαπραγμάτευση (XBID).  

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για την έναρξη της νέας ενεργειακής 

αγοράς φυσικού αερίου. Στη σημερινή κατάσταση οι εμπορικές συναλλαγές 

βασίζονται κυρίως σε διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση μεταξύ των 

Συμμετεχόντων ενώ απουσιάζει μια οργανωμένη χονδρεμπορική αγορά. Το 

ΕΧΕ βρίσκεται σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), ώστε εντός του 2021 να εκκινήσει τη λειτουργία 

μιας σύγχρονης πλατφόρμας συναλλαγών και να δημιουργήσει μια εύρωστη 

αγορά, όπου η τιμή φυσικού αερίου θα καθορίζεται από την προσφορά και τη 

ζήτηση σε ένα διαφανές περιβάλλον που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους. 

Τα νέα προϊόντα Φυσικού Αερίου θα είναι διαθέσιμα αρχικά στη Spot αγορά 

και στη συνέχεια θα εισαχθούν και στην αγορά παραγώγων. Τέλος, όλες οι 

συναλλαγές θα πλαισιώνονται από Φορείς Εκκαθάρισης, δημιουργώντας 

κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην αγορά. 

Τα οφέλη από τις παραπάνω δράσεις του ΕΧΕ δε θα προκύψουν αυτόματα 

αλλά θα φανούν σταδιακά όσο η ελληνική αγορά προχωρά σε μια 

αποδοτικότερη και πιο ανταγωνιστική λειτουργία, αναθερμαίνοντας 

ουσιαστικά τις θετικές πλευρές της παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητούμενο είναι η εξομάλυνση της πορείας των τιμών 

σε όλα τα επίπεδα των συναλλαγών και η επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών 

τόσο για τη βιομηχανία όσο και τον απλό καθημερινό καταναλωτή. 

 

 



22 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

                        Κυριακή Κοσμίδου 

Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής - Τραπεζικής 

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο     Θεσσαλονίκης 

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της κρίσης, είναι αρκετά 

δύσκολο να υπολογισθεί ή έστω να εκτιμηθεί η 

καταστροφική επίδραση που αναμένεται να έχει η 

πανδημία στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. 

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι το σύνολο των ενεργειακών εμπορευμάτων έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά από την τεράστια μείωση τόσο της ζήτησης όσο και της 

προσφοράς. Σε αντιστοιχία με την πλειονότητα των χωρών παγκοσμίως, η 

Ελλάδα ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερο καθεστώς «καραντίνας», περιορίζοντας την 

κυκλοφορία για όλους τους πολίτες. 

Τα αυστηρά μέτρα που ακολούθησαν, επηρέασαν και συνεχίζουν να 

επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη για το νέο έτος καθώς 

στόχος είναι η αποφυγή σημαντικής ύφεσης για 2η συνεχόμενη χρονιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο που στοχεύει να λειτουργήσει ως 

μηχανισμός εγγύησης για τους ενεργειακούς προμηθευτές, με στόχο να 

προφυλάξει τον κλάδο από πιθανές μελλοντικές κρίσεις ρευστότητας. Σε 

γενικές γραμμές, η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2020 στην Ελλάδα 

αναμένεται να μειώθηκε κατά σχεδόν 11% λόγω της πανδημίας, ωστόσο το 

επόμενο έτος εκτιμάται μια γρήγορη ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης. Η 

μείωση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2020 οφείλεται στη μείωση 

της συνολικής ζήτησης κυρίως για φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο. 

Σύμφωνα με τις τωρινές προβλέψεις, σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών, η 

κατανάλωση ενέργειας θα επανέλθει στα επίπεδα των προηγούμενων 

προβλέψεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 

και το Κλίμα.  

Όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το μερίδιο που 

καταλαμβάνουν στην αγορά δεν επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

κρίσης, ενώ αντιθέτως η διείσδυσή τους στο σύστημα αυξάνεται σταδιακά. Σε 

γενικές γραμμές, η ανοδική πορεία των ΑΠΕ βρίσκεται σε αντίθετη 

κατεύθυνση από την κατανάλωση ενέργειας προερχόμενη από ορυκτά 
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καύσιμα, η οποία θα συνεχίσει να μειώνεται. Το μερίδιο των ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αναμένεται να 

αυξηθεί αλλά με μικρότερη ένταση για το 2021, κυρίως λόγω καθυστερήσεων 

που σχετίζονται με την κατασκευή νέων έργων. Αυτή η πτώση του ρυθμού 

αύξησης δεν αναμένεται να είναι σημαντική και υπολογίζεται γύρω στο 2% σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις. 

Οι ΑΠΕ συνεισφέρουν σημαντικά και στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 

στην Ελλάδα, η οποία, παρά την κρίση του κορονοϊού, αναμένεται να 

ακολουθήσει ανοδική τάση. Στα μέσα της δεκαετίας που διανύουμε, οι ΑΠΕ 

αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 75% της συνολικής ενέργειας που 

παράγεται στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από 

λιγνίτη και πετρέλαιο θα ακολουθήσει πτωτική πορεία. Όσον αφορά την 

εξέλιξη των καθαρών εισαγωγών ενέργειας, παρατηρήθηκε μια τεράστια 

πτώση, σχεδόν 15%, για το 2020, η οποία οφείλεται στη συνολική 

κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης. Αυτή η πτώση αναμένεται να υποχωρήσει 

το 2021, όταν οι εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων προβλέπεται να 

αυξηθούν κατά 6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020.  

Η ανακοίνωση επιβολής περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια του 2020, είχε ως άμεσο αντίκτυπο και την πτώση της συνολικής 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πτωτική πορεία ήταν ιδιαίτερα αισθητή 

κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown στα τέλη Απριλίου, με τη μέγιστη 

μείωση να παρατηρείται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το συνολικό φορτίο 

ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 32.4% και 35.5% σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα επίπεδα του 2018 και του 2019. Όπως είναι ευρέως γνωστό από 

παλαιότερες μελέτες, υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής 

δραστηριότητας και της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η έντονη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

υποδεικνύει την αναμενόμενη πτώση της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας, η οποία πιθανότατα να αγγίξει τα επίπεδα του 10% για το 

2020. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρόνο βρίσκονταν σε ανοδική τροχιά, 

η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αναμένεται πως θα 

φτάσει στα προ-κορονοϊού επίπεδα περί τα τέλη του 2021.  
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Σχήμα 1: Εξέλιξη της Συνολικής Ζήτησης για Ηλεκτρική Ενέργεια στην Ελλάδα (GWh)  

 

Στη συνέχεια, παρατηρείται σημαντική μείωση αναφορικά με τις μέσες 

ημερήσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η μείωση είναι σημαντική 

από τις αρχές του έτους, όμως ιδιαίτερα μέσα στον Απρίλιο, παρατηρούμε μια 

μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως των 27,5 € ανά ΜWh. Η τιμή αυτή 

θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλή για μέση μηνιαία τιμή στην Ελλάδα, καθώς η 

συνηθισμένη διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονταν από 

40 έως 60 €/ΜWh τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Παρά την απότομη πτώση 

των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, μια σύγκριση μεταξύ διαφόρων χωρών της 

ΕΕ αποκαλύπτει ότι τον Απρίλιο του 2020, η Ελλάδα είχε τη δεύτερη 

υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στις διαφοροποιήσεις του ενεργειακού μίγματος για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, μερικές χώρες όπως η 

Γαλλία, εκμεταλλεύονται τη φτηνή πυρηνική ενέργεια και απολαμβάνουν τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας που κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 12,2 €/MWh για 

ολόκληρο τον Απρίλιο του 2020. Το γενικότερο περιβάλλον των χαμηλών 

τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν συνεχίστηκε και στους 

επόμενους μήνες μετά την άνοιξη, καθώς με βάση το γεγονός ότι η ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας επίστρεψε γρήγορα στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού και παρέμειναν εκεί μέχρι τα τέλη του 2020. 

Global Financial Crisis 

COVID-19 

Actual  Forecast 
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Σχήμα 2: Ημερήσια Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα (€/ΜWh)

 

Τέλος, στα θετικά επακόλουθα της τρέχουσας κρίσης, η συνολική ποσότητα 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί κατά 

περισσότερο από 26.5% το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, 

ωστόσο, καθώς η οικονομία θα επιστρέψει σταδιακά στα προηγούμενα 

επίπεδα, μια μικρή αύξηση θα ακολουθήσει το 2021. Συνολικά, οι εκπομπές 

θα ακολουθήσουν μια πτωτική πορεία έως το 2025, φτάνοντας το επίπεδο 

των 50.8 MtCO2, το οποίο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο των 

πρότερων προβλέψεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της 

απολιγνιτοποίησης που πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και στη 

σταδιακή κατάργηση των μονάδων καύσης λιγνίτη, καθώς οι φθηνές 

εισαγωγές φυσικού αερίου τον καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικό. 
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Η Διαχείριση Κινδύνων στην Νέα Εποχή 

 

 Δημήτρης Καινούργιος, Αν. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, 

Διευθυντής Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό 

πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δημήτρης Βραχωρίτης, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων, 

Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. 

 

Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2020 είναι ένα έτος που θα θυμόμαστε για 

αρκετά χρόνια. Η πανδημία του COVID-19 έφερε μεγάλη αναστάτωση και 

ανακατατάξεις στην ζωή μας και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα 

τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει διάφορα πρωτόγνωρα γεγονότα όπως την 

κατάρρευση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας (dot-com bubble), την επίθεση 

στους δίδυμους πύργους (9/11), την έξαρση της παγκόσμιας τρομοκρατίας, 

την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τώρα την πανδημία. Από ότι 

φαίνεται, τα ακραία γεγονότα αρχίζουν να αποτελούν την νέα πραγματικότητα 

(the new norm) καθώς αναμένεται να συμβαίνουν συχνότερα καταστροφικά 

γεγονότα στο μέλλον. 

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τέτοια γεγονότα, και να αποφύγει τέτοιους 

ιδιόμορφους κινδύνους. Οι Εταιρίες μπορούν και πρέπει όμως να 

προετοιμάζονται για ένα αβέβαιο  μέλλον που θα περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, την κλιματική αλλαγή, την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, τους 

γεωπολιτικούς κινδύνους, τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς 

και θέματα που αφορούν το κυβερνο-έγκλημα, την προστασία και την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.  

Τα εμπόδια στην συνέχιση της επιχειρηματικότητας σε ένα τόσο σύνθετο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ζητούν ένα πλάνο 
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δράσης που θα περιλαμβάνει ανθρώπους, δεδομένα, και συστήματα 

κατάλληλα να ανταπεξέλθουν σχεδόν σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Λόγω της αύξησης των απειλών που δέχονται οι Εταιρίες, πολλά στελέχη 

αρχίζουν να εξετάζουν την υιοθέτηση αρχών Διαχείρισης Κινδύνων αλλά αυτό 

δεν είναι ίσως αρκετό. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική επένδυση, από πλευράς 

των Εταιριών, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών 

Κινδύνων (ERM) που δεν θα δρα πυροσβεστικά σε περιπτώσεις κρίσεων και 

ακραίων γεγονότων αλλά προληπτικά σε κάθε είδους κίνδυνο.  

 

Ο νέος νόμος 4706/2020 της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εξελίσσονται και να 

επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών τους, αντιμετωπίζοντας 

θέματα όπως η προστασία των δεδομένων, το ξέπλυμα χρήματος, το 

οικονομικό έγκλημα, τη δωροδοκία τη διαφθορά κ.α.. 

Αυτοί οι κανονισμοί συνήθως δεν είναι αρκετοί ή έρχονται σαν οδηγίες στις 

Εταιρίες πολύ καθυστερημένα, την ώρα που οι ίδιες οι Διοικήσεις πρέπει να 

αντιληφθούν ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση δεν πρέπει να επιβάλλεται από 

εποπτικά πλαίσια. H Εταιρική Διακυβέρνηση πρέπει να είναι εσωτερική 

ανάγκη γιατί πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εταιρίες, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικότερες και βοηθώντας στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 

Τον Ιούλιο του 2020 ψηφίστηκε ο νόμος 4706/2020 (ΦΕΚ Α’136/17.7.20) για 

την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ο κεντρικός στόχος του νόμου 4706/2020, είναι η 

εμπέδωση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών και πρακτικών διακυβέρνησης 

από τις ανώνυμες εταιρείες και η συνεπακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

των μετόχων σε αυτές. 

Ο προηγούμενος νόμος, ο ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17-5-2002) είχε ίσως 

μικρότερη εμβέλεια και ήταν καιρός να αντικατασταθεί με έναν πιο σύγχρονο 

νόμο που συνάδει περισσότερο με το πλαίσιο που ισχύει σήμερα από τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Στο νέο νόμο 4706/2020, αξίζει να επισημάνουμε σημεία που για πρώτη φορά 

γίνεται αναφορά στην Διαχείριση Κινδύνων. Το Άρθρο 13  αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης (…) περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: α) επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης» και το Άρθρο 14 επίσης: «Ο κανονισμός 

λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: (…) Την αναφορά των κύριων 

χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον τη 
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λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης». 

Είναι φανερό ότι ο νέος νόμος δημιουργεί τις προϋποθέσεις αν όχι τις 

επιβάλει, για την ανάπτυξη ενός πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων στις 

εισηγμένες εταιρίες, ενώ, όπως έχει επισημανθεί από στελέχη της αγοράς, 

αποτελεί ίσως μια ευκαιρία μετασχηματισμού του διοικητικού μοντέλου των 

ελληνικών επιχειρήσεων σε λειτουργικό όργανο παραγωγής Βιώσιμης 

Περιβαλλοντολογικής και Κοινωνικής ανάπτυξης σε καθεστώς Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)). 

 

Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Σε ιδανικές περιπτώσεις, η Διαχείριση Κινδύνων και η Κανονιστική 

Συμμόρφωση αντιμετωπίζονται ως στρατηγικές προτεραιότητες από την 

Διοίκηση της εταιρίας. Τις περισσότερες φορές όμως, η πραγματικότητα είναι 

ότι αυτοί οι τομείς ανατίθενται σε λίγα άτομα που εργάζονται αποκομμένα από 

την υπόλοιπη εταιρία. Οι δομές της εταιρίας που ασχολούνται με την αύξηση 

των εσόδων ή την μείωση του κόστους ενσωματώνονται βαθιά στην εταιρική 

κουλτούρα και συνδέονται άρρηκτα με την απόδοση και την κερδοφορία της 

εταιρείας. Κάπου στο ενδιάμεσο, υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες 

ελέγχου που μεταξύ άλλων αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, την 

ασφαλή χρήση και ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής, τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κ.α.. 

Για να αλλάξει αυτήν την εικόνα, η ηγεσία της εταιρίας πρέπει να δεσμευτεί 

για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. 

Το έργο αυτό είναι τρισδιάστατο και αποτελείται από: 1) το λειτουργικό 

μοντέλο διαχείρισης κινδύνων, που βασίζεται στις κύριες διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων, 2) μια δομή εταιρικής διακυβέρνησης των κινδύνων και 

λογοδοσίας γύρω από αυτές τις διαδικασίες, που ξεκινά από το επίπεδο των 

πωλήσεων και καταλήγει στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ένα 

σύνολο βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντίδρασης της εταιρίας αν το χειρότερο 

σενάριο πραγματοποιηθεί. 

Λειτουργικό Μοντέλο Διαχείρισης Κινδύνων 

Το λειτουργικό μοντέλο διαχείρισης κινδύνων αποτελείται από δύο επίπεδα, 

ένα πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM) και τα μεμονωμένα 

πλαίσια για κάθε είδος κινδύνου. Το πλαίσιο ERM χρησιμοποιείται για τον 

εντοπισμό κινδύνων σε ολόκληρη την εταιρία, τον καθορισμό της συνολικής 

διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων 

για να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων της διάθεσης για κίνδυνο. Τέλος, το 
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γενικό πλαίσιο θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα έγκαιρων ειδοποιήσεων και 

αντίστοιχων δράσεων σχετικά με τον εντοπισμό νέων κινδύνων, για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Τα ειδικά - 

μεμονωμένα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων αντιμετωπίζουν όλους τους 

κινδύνους ξεχωριστά. Οι κίνδυνοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες, 

όπως χρηματοοικονομικοί, μη χρηματοοικονομικοί και στρατηγικοί. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος 

αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος, μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμοι όταν 

εξετάζονται σε ένα κατάλληλο πλαίσιο ορίων. 

Η διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων μπορεί να γίνει με την 

εφαρμογή κατάλληλων διαδικαστικών ελέγχων, ενώ η διαχείριση των 

στρατηγικών κινδύνων εξασφαλίζεται μετά από αξιολόγηση των σημαντικών 

αποφάσεων της εταιρίας με τυποποιημένες προσεγγίσεις όπως ανάλυση 

σεναρίων και stress tests. Ενώ η διαχείριση των χρηματοοικονομικών και 

στρατηγικών κινδύνων συνήθως γίνεται σύμφωνα με την σχέση κινδύνου-

απόδοσης, για τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους το πιθανό αρνητικό 

σενάριο θέλει ιδιαίτερη εξέταση κατά περίπτωση. 

Για το λειτουργικό μοντέλο της διαχείρισης κινδύνων σημαντικό ρόλο, μεταξύ 

άλλων, παίζουν τα εξής: 

o Ταξινομία. Μια ταξινόμηση των κινδύνων της εταιρείας, θα πρέπει να 

καθορίζει σαφώς και περιεκτικά όλους τους κινδύνους. Η ταξινόμηση 

πρέπει να τηρείται αυστηρά κατά τον ορισμό της διάθεσης για ανάληψη 

κινδύνου, στην ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων 

και στην αναφορά των κινδύνων. Οι ταξινομίες είναι συνήθως ειδικές για 

κάθε κλάδο, καλύπτοντας στρατηγικούς, κανονιστικούς και κινδύνους 

προϊόντων ανάλογα με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού μοντέλου. 

o Διάθεση ανάληψης κινδύνου. Ένας σαφής ορισμός της διάθεσης 

ανάληψης κινδύνου θα μεταφράσει την σχέση κινδύνου-απόδοσης σε 

κατώτερα επιτρεπτά όρια για τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς 

κινδύνους. Στην περίπτωση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως 

οι λειτουργικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι συμμόρφωσης, η διάθεση για 

κίνδυνο θα πρέπει να βασίζεται σε συνολικά όρια επιτρεπτών ζημιών ανά 

κατηγορία κινδύνου. 

o Αναφορά κινδύνων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Διοίκηση 

της εταιρίας πρέπει να ενσωματώσει τις διοικητικές αναφορές της 

διαχείρισης κινδύνων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι μια ανεξάρτητη 

εποπτεία των κινδύνων, που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της εταιρίας, 

ενσωματώνεται στη διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και στη 

διαχείριση των επιχειρηματικών αποφάσεων και δράσεων.  
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Διακυβέρνηση κινδύνων, δομή και κουλτούρα 

Για τη διακυβέρνηση των κινδύνων σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, παίζουν: 

o Τα 3 επίπεδα άμυνας. Το μοντέλο λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων 

πρέπει να εφαρμόζεται μέσω μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης 

και ενός πλαισίου καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων. Στην πρώτη 

γραμμή άμυνας (επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας) η διακυβέρνηση των 

κινδύνων αναγνωρίζει τον αντιφατικό ίσως ρόλο μεταξύ της 

μεγιστοποίησης της απόδοσης (έσοδα και κόστη) και της μείωσης του 

κινδύνου (ζημιές). Ο ρόλος της δεύτερης γραμμής άμυνας (διαχείριση 

κινδύνων και κανονιστική συμμόρφωση) είναι να ελέγξει και να προκαλέσει 

την πρώτη γραμμή άμυνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών και των μηχανισμών ελέγχου, ενώ η τρίτη γραμμή άμυνας, ο 

εσωτερικός έλεγχος, διασφαλίζει ότι οι δύο πρώτες γραμμές άμυνας 

λειτουργούν αποτελεσματικά. 

o Οι πόροι. Οι κατάλληλοι πόροι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την 

επιτυχή διακυβέρνηση των κινδύνων. Το μέγεθος των τμημάτων της 

κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού 

ελέγχου των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών είναι συνήθως πολύ 

μικρότερο από αυτό των τραπεζών. Η ανισότητα αυτή είναι εν μέρει μια 

λογική απόρροια της ύπαρξης εποπτικών πλαισίων για την διακυβέρνηση 

στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά μέρος της αντικατοπτρίζει ένα 

κενό διακυβέρνησης σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Αυτές οι 

εταιρείες αφιερώνουν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους για 

ελεγκτικούς μηχανισμούς σε συγκεκριμένους τομείς, όπως  ασφάλεια και 

υγιεινή για αεροπορικές εταιρείες ή διασφάλιση ποιότητας προϊόντων τις 

φαρμακευτικές εταιρείες κ.ο.κ..  

 

o Η τεχνολογία. Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το Machine Learning και το 

Artificial Intelligence δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους 

διαχειριστές κινδύνων να εντοπίσουν συγκεκριμένους κινδύνους και να 

αναπτύξουν ταχύτερες αποκρίσεις στον κίνδυνο. Το σίγουρο είναι ότι 

πολλά Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει 

πλήρως τις πιο ώριμες τεχνολογίες σε τομείς όπως τα δεδομένα, τα 

analytics και η μοντελοποίηση. Αυτές οι τεχνολογίες, μεταξύ άλλων 

πλεονεκτημάτων, μπορούν να μειώσουν την προσπάθεια σε περιοχές 

χαμηλότερου κινδύνου και να βοηθήσουν τους διαχειριστές κινδύνου να 

εστιάσουν τις ενέργειές τους σε πραγματικές απειλές, σε κρίσιμα σημεία 

της εταιρίας. Οι τεχνολογίες αυτοματισμού, για παράδειγμα, μπορούν να 

ψηφιοποιήσουν τις ροές εργασίας και συναλλαγών σε όλα τα επίπεδα, 

μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι επιτρέπουν, 
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μεταξύ άλλων, καλύτερη ανίχνευση σφαλμάτων καθώς και ακριβέστερες 

προβλέψεις μελλοντικών συμβάντων. 

 

o Η κουλτούρα Διαχείρισης Κινδύνων. Η νοοτροπία και οι συμπεριφορές των 

ατόμων και των ομάδων σε μια εταιρία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Η Διοίκηση της 

εταιρίας πρέπει να ενισχύσει την  δημιουργία μιας συγκεκριμένης 

κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, μιας αναλυτικής προσέγγισης για τη 

μέτρηση και τον προσδιορισμό αυτής της κουλτούρας, μιας συγκριτικής 

αξιολόγησης της κουλτούρας αυτής στον κλάδο δραστηριότητας της 

εταιρίας και συγκεκριμένων μηχανισμών για την ενεργή επιρροή και 

ανάπτυξη της κουλτούρας αυτής. 

Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων 

Ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και μια 

επαρκής δομή εταιρικής διακυβέρνησης, με μια καλά αναπτυγμένη κουλτούρα 

διαχείρισης κινδύνων ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κρίσεων στο εσωτερικό 

των εταιριών ή πιθανής «αμηχανίας» σε εξωτερικά καταστροφικά γεγονότα, 

χωρίς, φυσικά, να τα εξαλείφει εντελώς.  

Για τη διαχείριση κρίσεων που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης 

κινδύνων, σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, παίζουν: 

o Η διασφάλιση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμένες 
μεμονωμένες περιοχές κινδύνου είναι σχετικά δευτερεύουσας σημασίας 
για τις εταιρίες και ακόμη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένας 
βασικός τομέας κινδύνου με αυξανόμενη σημασία, δεν αντιμετωπίζεται 
διεξοδικά ίσως στα Διοικητικά Συμβούλια. Ενώ πολλά ανώτερα στελέχη 
παραμένουν επικεντρωμένα στη στρατηγική και την απόδοση της 
εταιρίας, συχνά αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν τις δυνατότητες της 
εταιρίας ή τις στρατηγικές αποφάσεις με γνώμονα τον κίνδυνο. 
Συνηθίζεται να επικρατεί μια  πυροσβεστική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων με μέτρα που λαμβάνονται μόνο αφού έχει 
επέλθει ο κίνδυνος. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα Διοικητικά Συμβούλια 
και τα ανώτερα στελέχη θέτουν άσκοπα τις εταιρείες τους σε κίνδυνο, 
ενώ αναλαμβάνουν προσωπικά υψηλές νομικές ευθύνες.  

Η Διοίκηση πρέπει να καθορίσει τις κύριες αναμενόμενες απειλές, τα 
χειρότερα πιθανά σενάρια και τις δράσεις και τις επικοινωνίες κατά την 
εκδήλωση ενός ακραίου γεγονότος. Για κάθε απειλή, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν υποθετικά σενάρια για το πώς θα εκδηλωθεί ένα ακραίο 
γεγονός, με βάση προηγούμενες αντίστοιχες κρίσεις εντός και εκτός του 
κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας. 
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o Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Με τη χαρτογράφηση των 

χαρακτηριστικών προηγούμενων ακραίων καταστάσεων, οι εταιρείες 

πρέπει να δοκιμάσουν τη δική τους ανθεκτικότητα, εξετάζοντας 

βασικούς τομείς της εταιρίας για πιθανές αδυναμίες. Στην συνέχεια 

πρέπει να αναπτυχθούν μεθοδολογίες και μηχανισμοί ώστε η εταιρία να 

ενισχύσει την ανθεκτικότητα της. Στο ίδιο πλαίσιο, η προετοιμασία για 

διαχείριση ακραίων γεγονότων και κρίσεων μπορεί να περιλαμβάνει την 

αναθεώρηση των όρων των συμβάσεων με βασικούς προμηθευτές, την 

ύπαρξη πλάνου για τη διασφάλιση βραχυπρόθεσμης διαθεσιμότητας 

μετρητών ή την επένδυση σε προηγμένα μέτρα ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο για την προστασία κρίσιμων δεδομένων και λογισμικού 

σε περίπτωση αποτυχιών και παραβιάσεων.  

 

o Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και επικοινωνίας. Επιδίωξη της Διοίκησης 

πρέπει να είναι η ανάπτυξη σχεδίων δράσης, βασισμένων σε 

πραγματικά σενάρια που θα αφορούν τον επιχειρησιακό, τεχνικό και 

οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση τρίτων. Πρέπει επίσης να 

ληφθεί μέριμνα για την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για 

την βέλτιστη απόκριση της εταιρίας σε ακραία γεγονότα. Οι εταιρείες 

πρέπει να διαθέτουν λεπτομερώς καταγεγραμμένα πλάνα αντίδρασης 

σε καταστάσεις κρίσης και αυτά να κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα 

της εταιρίας. 

 

o Τα πλάνα διαχείρισης κρίσεων. Κατά τα πρώτα στάδια εκδήλωσης ενός 

ακραίου γεγονότος θα πρέπει να υπάρξει εκτίμηση και περιορισμός των 

απωλειών και να έχει ήδη προαποφασιστεί ποιος θα είναι ο υπεύθυνος 

της εταιρίας που θα κατευθύνει τις κατάλληλες ενέργειες. 

Θα πρέπει να υπάρχει μια δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική για τα 

εμπλεκόμενα μέρη - όπως οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι 

προμηθευτές, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης και το 

ευρύτερο κοινό. Επίσης, πρέπει να έχει εξοπλιστεί ένας συγκεκριμένος 

χώρος για την οργάνωση της επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης 

της ανάκαμψης της εταιρίας, τον καθορισμό των δραστηριοτήτων που 

πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που θα τεθούν σε αναστολή (π.χ. 

εντοπισμός και προσέγγιση των κρίσιμων προμηθευτών). Τέλος, 

πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την 

εξουδετέρωση της αιτίας του ακραίου γεγονότος ώστε η κρίση να 

τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν. 

 



33 
 

«Risk Management Society of Greece» 

Έχοντας υπόψη μας την σημασία της ανάπτυξης ενός ισχυρού πλαισίου 

Διαχείρισης Κινδύνων στις εταιρίες αλλά και του απαιτητικού ρόλου του 

Διαχειριστή Κινδύνων, εδώ και λίγα χρονιά, μια ομάδα στελεχών της αγοράς 

αλλά και ακαδημαϊκών, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το «Risk Management 

Society of Greece». Μια «κοινωνία» ανθρώπων που δραστηριοποιούνται 

στην Διαχείριση Κινδύνων, είτε ως κάθε αυτό Διαχειριστές Κινδύνων, είτε ως 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε ως ακαδημαϊκοί με ευρύτερο αντικείμενο 

μελέτης την Διαχείριση Κινδύνων. Το Risk Management Society of Greece 

είναι μια προσπάθεια μέσα από την οποία διαμορφώνουμε και εξελίσσουμε 

συνεχώς μια επίσημη ένωση επαγγελματιών που ασχολούνται γενικότερα με 

την Διαχείριση Κινδύνων στην Ελλάδα και θέλουμε να ενωθούμε με 

επίσημους φορείς του Εξωτερικού. Η ένωση αυτή που έχει ήδη πάνω από 

1500 άτυπα μέλη, θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 

«Associations» του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, συμβουλευτικό ρόλο, networking 

events, σχέσεις με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, έρευνα και έκδοση 

πορισμάτων.  

 

Πανελλήνια Έρευνα για την Διαχείριση Κινδύνων  

Στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, προτεραιότητά της εκάστοτε Διοίκησης πρέπει να είναι η 

ανάδειξη των δυνατοτήτων και των περιοχών προς βελτίωση καθώς και ο 

επαναπροσδιορισμός του τρόπου που δραστηριοποιείται σε θέματα 

Διαχείρισης Κινδύνων αξιοποιώντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που 

παρέχει η λειτουργία  αυτή σε συνδυασμό με τις σχετικές αναδυόμενες 

τεχνολογίες στη σημερινή νέα πραγματικότητα. 

Αυτή την περίοδο διεξάγεται μια έρευνα για την ελληνική αγορά με 

τη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εφαρμοσμένη Διαχείριση 

Κινδύνων/Applied Risk Management" 

(http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr) και του Κέντρου Μελετών και 

Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ, http://cfs.econ.uoa.gr), 

του Risk Management Society of Greece και μιας ελληνικής Εταιρίας 

Συμβούλων. 

Η έρευνα αυτή, στοχεύει στην ανάδειξη των σχετικών αναγκών και των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων 

σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, στον προσδιορισμό του βαθμού ωριμότητας 

http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/
http://cfs.econ.uoa.gr/
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της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά και στην διερεύνηση των 

επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. 
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        Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο 

ρόλος του Λογιστικού Επαγγέλματος 

                                                                                   

Σοφία Ασωνίτου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

sasonitou@uniwa.gr 

Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των πόρων έχουν 

γίνει η αιτία σοβαρών προβλημάτων και κινδύνων για το περιβάλλον και για 

την επάρκεια των πόρων στο μέλλον της ανθρωπότητας. Ένα από τα 

προβλήματα είναι η διαρκώς αυξανόμενη θερμοκρασία του κλιματικού 

συστήματος της Γης η οποία έχει παρατηρηθεί χρονικά από την προ-

βιομηχανική εποχή (μεταξύ 1850-1900) και η οποία οφείλεται στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, η 

οποία αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα της Γης. 

17 Βιώσιμοι Στόχοι 

Κυβερνήσεις, οργανισμοί, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικοί ζητείται να βρουν 

τρόπους για να διαμορφώσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη για τις μελλοντικές 

γενιές. Οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - 

SDGs) συντάχθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) το 2015 και διαμόρφωσαν 

την «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με σκοπό να κινητοποιήσουν 

την ανάληψη δράσης μέσα στα επόμενα 15 έτη σε περιοχές κρίσιμες για την 

ανθρωπότητα και τον πλανήτη: την αντιμετώπιση της φτώχιας, την πείνα, την 

εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και 

υγιεινή, αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, καθαρή ενέργεια, 

προστασία των ωκεανών, χτίσιμο ανθεκτικών υποδομών, υπεύθυνη 

παραγωγή και κατανάλωση, προώθηση βιώσιμης χρήσης των 

οικοσυστημάτων, ειρήνη, δικαιοσύνη, δυνατοί θεσμοί, ενδυνάμωση της 

παγκόσμιας συνεργασίας για βιώσιμη ανάπτυξη. 193 μέλη των ΗΕ 

δεσμεύτηκαν να εκπληρώσουν τους στόχους μέχρι το 2030. Ανάμεσα στους 

sasonitou@uniwa.gr
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παραπάνω στόχους η κλιματική αλλαγή και η ρύθμιση των εκπομπών αερίων 

αποτελούν επείγοντες κινδύνους. Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) 

των ΗΕ σκοπεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη 

και την υποστήριξη όλων των ανθρώπων να ζήσουν ικανοποιημένοι τις ζωές 

τους. Αυτό το πλαίσιο των στόχων σχετίζεται με τις κοινωνικές, οικολογικές και 

οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εάν προσαρμοστούν με συνέπεια προς 

τη μείωση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5ο ή 2ο C, 

μπορούν να ισορροπήσουν μεταξύ κοινωνικής και οικονομική ευημερίας και 

περιβαλλοντικής προστασίας. 

Οι κλιματικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν την παροχή νερού και τροφής, την 

υγεία, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, και την οικονομική ανάπτυξη, 

αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας πάνω από 1,5ο C, και ακόμη περισσότερο με αύξηση 

θερμοκρασίας 2ο C. Η διαφορά του 0,5ο C φαίνεται να έχει μεγάλη επίπτωση 

στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξάλειψη της φτώχειας σύμφωνα με αναφορά 

του οργανισμού Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Η 

πρόβλεψη του IPCC είναι ότι αύξηση θερμοκρασίας μόνο 1,5ο C μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο εάν η ανθρώπινη δραστηριότητα φθάσει σε καθαρές 

μηδενικές εκπομπές CO2  μέχρι το 2050 και εξισορρόπηση όλων των άλλων 

αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες 

φαίνεται ότι έχουν συνειδητοποιήσει τις απειλές από την κλιματική αλλαγή κα 

επιθυμούν αυξημένη δράση από τους υπεύθυνους των πολιτικών 

αποφάσεων ως προς την προστασία των οικοσυστημάτων του πλανήτη και 

τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τα συστήματα διατροφής. Η αντιστροφή των 

συνεπειών και η μείωση της θερμοκρασίας μέχρι 1,5ο C απαιτεί την υιοθέτηση 

συντονισμένων κυβερνητικών μέτρων, κινητοποίηση χρηματοοικονομικών 

δράσεων και αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στον τρόπο ζωής 

(lifestyles).  

Σύμφωνα με τον οργανισμό IPCC ο χρηματοοικονομικός τομέας παίζει 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Η χρηματοδότηση επενδύσεων 

στις υποδομές και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδυτικών 

τραπεζών, μπορεί να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα άλλων δημοσίων 

πολιτικών δράσεων και να προσφέρει επιπλέον πηγές κεφαλαίων. Ο μέσος 

όρος επενδυτικών αναγκών παγκοσμίως που θα συνεισφέρουν στη 

διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι 1,5ο C, 

υπολογίζεται ότι είναι περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια $ μέχρι το 2035, που 

αντιστοιχεί στο 2,5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Αυτοί οι αριθμοί καταδεικνύουν τις 

απαιτήσεις για συνέργειες μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
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του τραπεζικού συστήματος και εργαλεία πολιτικής ώστε να κινητοποιηθούν 

περαιτέρω παγκόσμιες επενδύσεις και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η ανταπόκριση της Ευρώπης Ένωσης στο κάλεσμα για δράση διαφαίνεται 

μέσα από το πρόγραμμα «European Green Deal» και από μια σειρά 

δράσεων και αλλαγών πολιτικής. Το Δεκέμβριο του 2019 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε τη δημιουργία της  European Green Deal ως τη 

λεωφόρο δράσης προς μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή οικονομία με στόχο τη 

δημιουργία μιας καθαρής, κυκλικής οικονομίας, για την υποστήριξη της 

βιοποικιλότητας, με την αποτελεσματική χρήση των παγκοσμίων πόρων. 

Σύμφωνα με το Green Deal (GD) οι κλιματικές αλλαγές και η περιβαλλοντική 

υποβάθμιση θα πρέπει να μεταστραφούν σε ευκαιρίες για όλους τους τομείς 

και με ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Η Ευρώπη υιοθετεί μια νέα 

αναπτυξιακή πολιτική μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με αποδοτική 

χρήση πόρων με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Η 

Ευρώπη φιλοδοξεί να αποσυνδέσει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση 

πόρων και να γίνει η πρώτη «κλιματικά ουδέτερη ήπειρος» μέχρι το 2050 και 

ανακοινώνει μια σειρά δράσεων και στρατηγικών όπως πχ. την Παρουσίαση 

του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος Πράσινης Συμφωνίας 

(European Green Deal Investment Plan) και του αντίστοιχου Μηχανισμού 

Μετάβασης (Just Transition Mechanism), 2) την Πρόταση για Ευρωπαϊκή 

Κλιματική Νομοθεσία που θα οδηγήσει σε μια «ουδέτερη κλιματικά» Ευρώπη  

3) την Παρουσίαση της Στρατηγικής «Farm to fork strategy» που θα κάνει τα 

συστήματα διατροφής περισσότερο βιώσιμα 4) την Παρουσίαση της 

Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα που θα προστατέψει τους εύθραυστους 

φυσικούς πόρους του πλανήτη. Η Στρατηγική Ατζέντα της Ευρώπης για τα έτη 

2019-2024, δείχνει το όραμα μιας κοινωνικής Ευρώπης, φιλική προς το 

περιβάλλον, «πράσινη» και δίκαιη, που έχει αναγνωρίσει την κλιματική 

αλλαγή ως μια «υπαρξιακή απειλή». 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους μέχρι το 2030, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη του Παρισιού, θα απαιτηθούν σημαντικές ιδιωτικές 

και δημόσιες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ θα επαναπροσδιορίσει και 

θα επιβεβαιώσει ότι η νομοθεσία της δεν περιέχει κλιματικές και 

περιβαλλοντικές συνέπειες και ότι είναι εναρμονισμένη με το στόχο της 

αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη μέχρι 1,5ο C. Μεταφορές, ενέργεια, 

αγροτική πολιτική, εμπόριο, υποδομές και επενδυτικές πολιτικές θα 

μεταρρυθμιστούν έτσι ώστε να μην προκαλούν επιπτώσεις στη 
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βιοποικιλότητα. Μεταξύ των ετών 1990 και 2018, οι Ευρωπαϊκές πολιτικές 

συνεισέφεραν σε μια μείωση των αερίων θερμοκηπίου έως και 23% ενώ η 

ανάπτυξη της οικονομίας ήταν μέχρι 61%. Εάν η Ευρώπη ακολουθήσει τις 

ίδιες πολιτικές για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου  αυτά θα μειωθούν κατά 

60% μέχρι το 2050 και αυτό δεν είναι αρκετό για να φτάσει η Ευρώπη την 

«κλιματική ουδετερότητα» (climate neutrality). Η μεταμόρφωση (μεταστροφή) 

της οικονομίας πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα επανεπιβεβαιώνει την 

αφοσίωση της ΕΕ στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δημιουργία επιχειρήσεων 

και θέσεων εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ευημερία για όλους 

τους Ευρωπαίους πολίτες. 

 

 

Λογιστικό Επάγγελμα & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Οι 17 SDGs έχουν προσελκύσει την προσοχή και τη συστηματική υποστήριξη 

πολλών  οργανισμών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (ΜΚΟ), επιχειρήσεων και επαγγελματικών σωματείων, 

συμπεριλαμβανομένου και του Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού τομέα.  

Ο ρόλος του Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού επαγγέλματος στο σύγχρονο 

κόσμο, έχει αλλάξει δραστικά καθώς πλέον τα μέλη τους συμπεριλαμβάνονται 

στην ομάδα διοίκησης και υποστηρίζουν ως σύμβουλοι τους ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων στα περισσότερα πεδία δραστηριοποίησής τους.  Σε αυτό το 

πλαίσιο έχουν σημαίνοντα ρόλο στην υποστήριξη των SDGs, μέσα σε όλου 

του είδους τους οργανισμούς. Οι πιστοποιημένοι λογιστές βρίσκονται στην 

ιδανική θέση για να επικοινωνούν τις πληροφορίες, να αναλύουν δεδομένα 

που αφορούν σε οικονομική και μη-οικονομική πληροφόρηση και έτσι να 

υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική της 

βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τις επιχειρήσεις για καλύτερη επίτευξη των 

οικονομικών τους στόχων και τη  συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς. 

Το λογιστικό επάγγελμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κρίκο της 

διαδικασίας προς μια «ουδέτερη κλιματικά οικονομία» υποστηρίζοντας την 

προσαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών και μεταφράζοντάς τες σε 

«επιχειρηματικές πράξεις». Το Λογιστικό Επάγγελμα μέσα από διεθνείς 

ενώσεις όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants - IFAC), η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (IASB), το 

Διεθνές Συμβούλιο Ενοποιημένων Αναφορών (International Integrated 

Reporting Council - IIRC),  η Διεθνής Επιτροπή Άυλων Τίτλων  (International 
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Organization of Securities Commissions - IOSCO ), το Αμερικανικό Ινστιτούτο 

Πιστοποιημένων Ελεγκτών Λογιστών (American Institute of Certified Public 

Accountants - AICPA) και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World 

Economic Forum - WEF), υποστηρίζουν ενεργά τους στόχους των ΗΕ και 

θεωρούν ότι τώρα είναι το σωστό momentum να ευθυγραμμιστούν δυνάμεις 

με την υποστήριξη των δημοσίων αρχών, ώστε να επιτευχθούν διαφανείς 

μετρήσεις και καταχώριση της βιώσιμης απόδοσης των επιχειρήσεων και 

οργανισμών. 

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη 

δημοσιοποίησης σχετικών αναφορών εκ μέρους των επιχειρήσεων εξέδωσε 

την οδηγία 2014/95/EU –The Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 

οδηγία η οποία βάζει τους κανόνες στο πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να γνωστοποιούν μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σκοπός της 

νέας οδηγίας ήταν να βελτιώσει την προηγούμενη οδηγία 2013/34/EU στην 

οποία ορίζονταν η υποχρέωση της συμπερίληψης μη-χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών στις ετήσιες αναφορές μετά το 2018. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

μεγάλες επιχειρήσεις μεταχειρίζονται το περιβάλλον και άλλα κοινωνικά 

θέματα όπως το φύλο, την ηλικία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστούν 

σημαντικούς δείκτες του πώς οι επιχειρήσεις «προσεγγίζουν» την έννοια 

«επιχειρηματικότητα  και επιχειρήσεις». Από την πλευρά τους, οι επενδυτές, 

οι καταναλωτές και οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών, θα πρέπει να είναι 

ενήμεροι των στρατηγικών / πολιτικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις διότι 

αυτό μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές τους αποφάσεις. Η οδηγία NFRD 

δηλώνει  ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν 

αναφορές οι οποίες παρουσιάζουν τις πρακτικές τους σε μια σειρά θεμάτων 

όπως: «περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική υπευθυνότητα και μεταχείριση 

εργαζομένων, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές εναντίον της 

διαφθοράς και της δωροδοκίας, διαφοροποίηση στα διοικητικά συμβούλια (σε 

σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και το επαγγελματικό 

υπόβαθρο). Για τις αναφορές τους οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται στις 

οδηγίες: UN Global Compact guidelines, OECD guidelines for multinational 

enterprises και ISO 26000. Μέσω των απαιτήσεων της ΕΕ για συγκεκριμένες 

αναφορές οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα των 

περιορισμένων πόρων του πλανήτη και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η 

λειτουργία τους επάνω σε αυτούς. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να 

συμμορφωθούν με τις οδηγίες της ΕΕ είναι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις 

(public-interest companies) που απασχολούν πάνω από 500 εργαζομένους. 

Στην ΕΕ υπάρχουν 6000 τέτοιες επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν 
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εισηγμένες, τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η έκδοση κεντρικών 

νομοθετημάτων, εγκύκλιοι, οδηγίες και αναφορές, αποδεικνύουν ότι τα 

περιβαλλοντικά θέματα έχουν μπει στον πυρήνα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Επομένως οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναλύουν 

τις επιπτώσεις των δράσεων τους στο περιβάλλον, τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους, τις απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, και να 

προσφέρουν αυτή την πληροφόρηση δημοσίως. 

Οι Λογιστικοί και Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν μπει επικεφαλής τα 

τελευταία έτη σε συνεργασία με τα ΗΕ και την ΕΕ για να υποστηρίξουν τους 

17  SDGs. Ενδεικτικός  είναι ο νέος εκτελεστικός ρόλος που δημιούργησε η 

Ernst and Young (EY), του Global Sustainability Leader, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος να παράγει και να καθοδηγεί πρακτικές που θα βοηθήσουν την 

EY να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στις «βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές». 

Ακόμη ένας διακριτός ρόλος είναι αυτός του «ειδικού απεσταλμένου των ΗΕ» 

για την κλιματική αλλαγή και τα χρηματοοικονομικά. Σκοπός αυτής της θέσης 

είναι να εφαρμόσει δράσεις και αλλαγές προς τη μείωση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη, επικεντρώνοντας την προσοχή του στις οδηγίες για τις 

χρηματοοικονομικές αναφορές και τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών χρηματοοικονομικών επενδυτικών 

αποφάσεων. 

Ολοκληρωμένες Αναφορές (Integrated Reporting)  

Οι Ολοκληρωμένες Αναφορές (Integrated Reporting) αποτελούν ένα μέσο για 

να παρέχονται οικονομικές και μη οικονομικές πληροφορίες για τους 

οργανισμούς με έναν τρόπο συμβατό με την οδηγία NFRD της ΕΕ. Οι 

Ολοκληρωμένες Αναφορές παρέχουν πληροφορίες βασισμένες στην αξία που 

δημιουργεί ο οργανισμός διαχρονικά. Αυτή η αξία δεν ορίζεται σε 

χρηματοοικονομικούς όρους, αλλά φαίνεται μέσα από τη δημιουργία 

χρηματοοικονομικού, ανθρώπινου και πνευματικού κεφαλαίου (Financial, 

Human and Intellectual capital). Οι Ολοκληρωμένες Αναφορές παρέχουν 

Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) δίνοντας έμφαση 

στην ηθική συμπεριφορά, τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Στο πλαίσιο του Integrated Reporting οι συγγραφείς King & 

Atkins πρότειναν τη δημιουργία ενός νέου ρόλου, του Chief Value Officer 

(CVO), ο οποίος θα κατευθύνει τις Ολοκληρωμένες Αναφορές προς το μέλλον 

και θα ενδυναμώνει τη βιώσιμη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. Αυτή η 

πρόταση επαναπροσδιορίζει το ρόλο του Λογιστή, μεταλλάσσοντάς τον σε 

ένα επάγγελμα που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, 
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παρέχοντας ένα ευρύτερο και ολοκληρωμένο σκοπό στα καθήκοντά του. Το 

Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) 

θεωρεί την υποστήριξη των SDGs ως μέρος της δέσμευσης των Λογιστών για 

την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος και αναφέρει ότι: «…μια 

επιτυχημένη οικονομία εξαρτάται και συναρτάται με μια επιτυχημένη κοινωνία 

και ένα προστατευμένο περιβάλλον».  

O IFAC πρότεινε και προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου συμβουλίου που 

λειτουργεί παράλληλα με το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Board - IASB). Το νέο Συμβούλιο θα 

προετοιμάσει ένα συγκροτημένο σύστημα αναφορών που θα παρέχει συνεπή 

και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις απαιτήσεις 

των ενδιαφερομένων. Η συγκροτημένη προσέγγιση στις αναφορές, οι 

καινοτόμες μεθοδολογίες και κατάλληλη τεχνολογία μπορούν να 

υποστηρίξουν αναφορές υψηλής ποιότητας και εταιρικής διακυβέρνησης. Μια 

αναφορά υπό τέτοιες υψηλές προϋποθέσεις θα αποτελούσε βασικό συστατικό 

αποτελεσματικού μάνατζμεντ και θα διευκόλυνε την κατάργηση των σιλό 

επικοινωνίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών. Σε αυτή τη χρονική στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει 

μοναδική ευκαιρία για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να συγκεντρωθούν 

όλα τα σχετικά πρότυπα (και οδηγίες) «υπό την ίδια σκέπη» γεφυρώνοντας το 

χάσμα μεταξύ των δύο κόσμων – των χρηματοοικονομικών αναφορών και 

των περιβαλλοντικών αναφορών. 

Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων 

δεν είναι πια αρκετές, δεδομένου ότι η αγοραία αξία μιας επιχείρησης πλέον 

αποτελείται από υλικά και άυλα κεφάλαια όπως τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού, το πνευματικό κεφάλαιο, οι σχέσεις με τους 

πελάτες, η μάρκα, το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Το 

σύστημα SICS (Sustainable Industry Classification System® - SICS®)  

κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις υπό το πρίσμα του «περιβαλλοντικού φακού», 

αναλύοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο, την ένταση χρήσης των πόρων 

και τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τις δυνατότητες για καινοτόμα βιώσιμη 

προσέγγιση.  

Η σημασία της βιωσιμότητας δηλώνεται  εμφατικά από το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Forum, το οποίο επαναδιατύπωσε το πρωτότυπο μανιφέστο του 

Νταβός (1973) σχετικά με τον Παγκόσμιο Στόχο των Επιχειρήσεων εν όψει 

της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης ως εξής: « Η αποστολή μιας επιχείρησης 

περιλαμβάνει περισσότερα από τη δημιουργία πλούτου. Οι εταιρείες δεν είναι 
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μόνο οικονομικοί οργανισμοί, αλλά αποσκοπούν να ικανοποιήσουν και 

άλλους ανθρώπινους και κοινωνικούς σκοπούς. Επομένως η επιμέτρηση της 

απόδοσής τους θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κέρδη των μετόχων 

παράλληλα με στοιχεία σχετικά με τους οικολογικούς, κοινωνικούς στόχους 

αλλά και στόχους αξιοπρεπούς εταιρικής διακυβέρνησης». Το WEF σε 

συνεργασία με τις 4 μεγαλύτερες Λογιστικές εταιρείες (Deloitte, EY, KPMG, 

and PwC) διαμόρφωσαν μια πρόταση σχετική με τη χρήση ενός σετ κύριων 

παγκόσμιων δεικτών (core set of global metrics)  για μη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (NFI - non-financial information) παράλληλα με τις συμβατικές 

χρηματοοικονομικές αναφορές. Ο σκοπός είναι να αναφέρονται δεδομένα NFI 

με τέτοιο τρόπο που θα ικανοποιεί τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων σε 

θέματα βιωσιμότητας και σχετικά με τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των 

στοιχείων. 

Η βιώσιμη χρηματοδότηση αναφέρεται στο «πώς η χρηματοδότηση 

(επένδυση και δανεισμός) συσχετίζεται με θέματα οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά (Economic, Social and Environmental Issues (ESG)» Η 

Βιώσιμη χρηματοδότηση σχετίζεται με την ενσωμάτωση οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις αποφάσεις 

χρηματοδότησης, αλλά αυτή η διαδικασία έχει πολλές διαφορετικές 

προσεγγίσεις μεταξύ χωρών και μεταξύ βιομηχανικών τομέων. Το 

χρηματοοικονομικό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια 

μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών, ενεργώντας ως ένα 

διαμεσολαβητής του κινδύνου. Η υψηλή σημασία του ρόλου του 

χρηματοοικονομικού συστήματος φανερώνεται εάν αναλογιστούμε ότι το 

χάσμα στη χρηματοδότηση για να επιτευχθούν οι 17 στόχοι (SDGs) των ΗΕ 

ανέρχεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια $ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης τα 

ΗΕ έχουν εκτιμήσει ότι ο δρόμος προς τους 17 βιώσιμους στόχους θα 

μπορούσε να δημιουργήσει  ευκαιρίες στην αγορά αξίας 12 τρισεκατομμυρίων 

δολαρίων.  

Κυκλική Οικονομία - Circular Economy 

Εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ετήσια απόβλητα και η κατανάλωση βιομάζας, 

μετάλλων και ορυκτών καυσίμων, θα φτάσει το 70% μέχρι το 2050. Αυτοί οι 

αριθμοί είναι ενδεικτικοί της εντατικής εξόρυξης των περιορισμένων φυσικών 

πόρων του πλανήτη μας και μια σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και αιτία μείωσης της βιοποικιλότητας.  

Μέρος του Green Deal της ΕΕ αποτελεί το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. 

To Ευρωπαϊκό Green Deal ενδυναμώνει μια στρατηγική αντικατάστασης του 
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ευθύγραμμου οικονομικού μοντέλου (Linear Economic Model) με ένα κυκλικό 

οικονομικό μοντέλο (Circular Economic Model) το οποίο θα δρα ουδέτερα 

προς το κλίμα και θα είναι αποδοτικό ως προς τους πόρους που θα 

χρησιμοποιεί. Είναι πλέον σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο παραγωγής 

"προμήθειας, παρασκευής, απόρριψης" στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η 

οικονομία μας και κατά το οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο "τέλος 

της ωφέλιμης ζωής" του, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Ο απώτερος στόχος του 

κυκλικού οικονομικού μοντέλου είναι να διατηρήσει την κατανάλωση των 

πόρων εντός ορίων και να διπλασιάσει το ποσοστό χρήσης των υλικών στα 

επόμενα δέκα έτη. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορούν να εμφανιστούν 

μέσα στο πλαίσιο της δημιουργίας βιώσιμων προϊόντων τα οποία διαρκούν 

περισσότερο και προέρχονται από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, ειδικά για 

ΜΜΕ. Το κυκλικό οικονομικό μοντέλο μπορεί να παράσχει επιπλέον αύξηση 

στο ΑΕΠ της ΕΕ 0,5% μέχρι το 2030 και να δημιουργήσει 700.000 νέες θέσεις 

εργασίας. Τα τελευταία έτη οι κυκλικές δραστηριότητες, όπως οι επισκευές, η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση έχουν δημιουργήσει επιπλέον αξία 

περίπου 147 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ η αξία των σχετικών επενδύσεων 

έφτασε τα 17,5 δις ευρώ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως το Internet Of 

Things, Blockchain, Artificial Intelligence  & Big Data έχουν σημαντικό ρόλο 

να παίξουν στην κυκλική οικονομία. Μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση 

σε μία καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή, να επιταχύνουν την κυκλικότητα 

και να προωθήσουν το διαμοιρασμό των συνεργατικών επιχειρηματικών 

μοντέλων τα οποία θα κάνουν τις βιομηχανίες λιγότερο εξαρτημένες από τους 

φυσικούς πόρους.  

Για να επιτευχθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία και να εδραιωθεί ως νέο 

οικονομικό μοντέλο απαιτείται εκτεταμένη πολιτική υποστήριξη σε ευρωπαϊκό, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Λογιστικό επάγγελμα θα έχει 

σημαντικό ρόλο στην προεργασία, τη μετάβαση και την εξέλιξη προς τα νέα 

παραγωγικά μοντέλα που αναπτύσσονται παγκοσμίως. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση και Κεφαλαιακή Διάρθρωση στα 

χρόνια του COVID 19 

 

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

και Λεωνίδας Γ. Δαβιδόπουλος, Υποψ. Διδάκτωρ Λογιστικής και 

Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η λειτουργία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με ένα 

πλέγμα αποφάσεων. Ένα από αυτά-και ίσως από τα πιο σημαντικά- είναι η 

απόφαση του πώς θα χρηματοδοτηθούν οι λειτουργίες της, πληρώνοντας 

ταυτόχρονα τα Ανώτερα και Ανώτατα Διοικητικά στελέχη, τους υπαλλήλους, 

προμηθευτές και κάθε άλλου είδους πιστωτές. Φυσικά, πρωταρχική πηγή 

εισοδήματος μιας επιχείρησης αποτελούν οι καθαρές πωλήσεις της, η top line 

σε όρους χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης, ωστόσο οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν επιπλέον κεφάλαια από επενδυτές και 

πιστωτές (τράπεζες ή / και ομολογιούχους) με αρνητικά πολλές φορές 

αποτελέσματα σε περίπτωση που αυτή η αναζήτηση δεν είναι αποτέλεσμα 

στρατηγικής αλλά ευκαιριακής αναζήτησης ρευστότητας.. Έτσι, αναπόφευκτα 

καταλήγουμε στο ερώτημα: 

«Ποιο είναι το βέλτιστο μίγμα μετοχών που πουλάει η επιχείρηση στους 

επενδυτές και χρέους (τραπεζικός δανεισμός, έκδοση ομολόγων)?».  

Αυτό το ερώτημα εξετάζει η θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης ήδη από τη 

δεκαετία του ’50. Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις, ωστόσο η θεωρία της 

ιεράρχησης της χρηματοδότησης (Pecking Order Theory) φαίνεται να 

επαληθεύεται περισσότερο στην αγορά. Στην ουσία αυτή η θεωρία 

αναγνωρίζει την σειρά με την οποία οι επιχειρήσεις επιλέγουν να 

χρηματοδοτούν τη λειτουργία τους. Έτσι, η επιχείρηση αρχικά προτιμάει να 

χρηματοδοτεί τη λειτουργία της από παρακρατηθέντα κέρδη δηλαδή, από 
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κεφάλαια τα οποία δημιουργεί η ίδια μέσα από την δράση της σε μία ή 

περισσότερες χρήσεις. Έπειτα, εάν αυτά τα εσωτερικώς δημιουργημένα 

κεφάλαια δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα, τότε η επιχείρηση καταφεύγει 

σε χρέος (τραπεζικό, ομολογιακό κλπ). Τέλος, έκδοση νέων μετοχών αποτελεί 

την ύστατη λύση χρηματοδότησης. Αυτό είναι εύλογο καθώς το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από το κόστος τραπεζικού δανεισμού αφού το 

πρώτο συνδέεται με τις αναμενόμενες αποδόσεις εκ μέρους των επενδυτών.   

Το 2019 το Διεθνές Δίκτυο Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναφέρεται στο θέμα της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης από την προοπτική της εταιρικής διακυβέρνησης 

και προστασίας των μετόχων-επενδυτών. Αναφέρεται σε ένα πλαίσιο το 

καθοδηγεί τους επενδυτές καθώς και αυτοί συνεισφέρουν στην συνετή 

διαχείριση κεφαλαίων εκ μέρους των επιχειρήσεων, στηρίζοντας την βιώσιμη 

δημιουργία αξίας. Προφανώς σε αυτό το πλαίσιο δε λαμβάνεται υπόψη ο 

Covid19 και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία, την οικονομία και το επιχειρήν. 

Ωστόσο αυτή η υγειονομική κρίση στρέφει πάλι την προσοχή των μερών της 

αγοράς στην κεφαλαιακή διάρθρωση ως μείζον κομμάτι της εταιρικής 

διακυβέρνησης, καθώς δημιουργεί πίεση στις εταιρείες σε ό,τι αφορά τη λήψη 

σχετικών αποφάσεων.  

Κάποιες από τις παραπάνω πιέσεις αναγνωρίζονται στην έκθεση του Μαρτίου 

του 2020, διαβλέποντας τον συστηματικό κίνδυνο (systematic risk) που ενέχει 

η υγειονομική κρίση. Αυτή λοιπόν η έκθεση υπογραμμίζει την σημασία των 

επιχειρήσεων να πετύχουν μια αποδεκτή ισορροπία μεταξύ των αναγκών και 

της βιωσιμότητας της επιχείρησης, των μερών που παρέχουν κεφάλαιο 

(μετόχων και πιστωτών) καθώς και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών της 

επιχείρησης (stakeholders). 

Ποια η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις εν μέσω 

Covid19, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις, 

απόρροια της πανδημίας?    

Η καθιέρωση ενός πλαισίου το οποίο να προσεγγίζει το θέμα της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης σε μακροχρόνια βάση αποτελεί το όπλο των επιχειρήσεων έναντι 

αναμενόμενων και μη μελλοντικών προκλήσεων. Ειδικότερα, αυτό το πλαίσιο 

έχει ως στόχο την αντιμετώπιση επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, την 

χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησης και την σύνδεση της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης της επιχείρησης με την συνολική της αποστολή, την στρατηγική 

και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Επιπρόσθετα, αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 

να καθοδηγεί ως προς την σωστή ισορροπία συμφερόντων των διάφορων 

ενδιαφερομένων μερών της επιχείρησης καθώς και την διαδικασία με την 

οποία αυτή επιτυγχάνεται και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Σε μια ολοένα συρρικνούμενη οικονομία το μοίρασμα της πίτας εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοροών μεταξύ των διεκδικητών τους με 

την ταυτόχρονη διατήρηση ενός υγιούς ισολογισμού, μπορεί να αποδειχθεί 

εξαιρετική πρόκληση. 

Το οικονομικό σοκ από τον Covid19 αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις, 

μακροχρόνιας διάρκειας, δοκιμάζοντας έτσι το πλαίσιο χειρισμού των 

κεφαλαίων της επιχείρησης το οποίο και αυτό καταρτίζεται σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα. Οι επιδράσεις λοιπόν του Covid19 στις εταιρικές αποφάσεις για την 

κεφαλαιακή διάρθρωση, ξεκινούν από την βιωσιμότητα της επιχείρησης 

επεκτείνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεραλαμβανομένων και των 

επενδυτών. Φυσικά η ένταση διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και από 

επιχείρηση σε επιχείρηση όμως σε κάθε περίπτωση αποτελεί καθήκον της 

επιχείρησης και των Συμβουλίων της να πετύχουν την ιδανική ισορροπία 

μεταξύ των διάφορων αντικρουόμενων συμφερόντων πάνω στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης. 

Γενικά, αναμένεται και παρατηρείται οι επενδυτές να υποστηρίζουν τις 

εταιρείες τους σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία. Ωστόσο δεν λησμονούν τις 

ανάγκες και τα δικαιώματά τους, κάτι που απαιτούν να κάνουν οι επιχειρήσεις 

παράλληλα με την εξέλιξη της πανδημίας. 

Βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα ΔΣ και τις σχέσεις τους 

με το επενδυτικό κοινό:  

Μοίρασμα της ζημιάς.  Η κρίση επηρεάζει το εταιρικό περιβάλλον σε όλη του 

την έκταση (εταιρική οντότητα-ΔΣ-ενδιαφερόμενα μέρη). Προτεραιότητα της 

εταιρείας και των στελεχών της είναι η χρηματοοικονομική επάρκεια και 

βιωσιμότητα. Συνεπώς, αποφάσεις σχετικές με την κεφαλαιακή διάρθρωση οι 

οποίες ασκούν δυσανάλογα θετικές ή αρνητικές επιδράσεις σε οποιοδήποτε 

από το περιβάλλον της θα ληφθεί υπόψη από τους επενδυτές. Έτσι το ΔΣ θα 

πρέπει να ζυγίζει πολύ καλά τις επιπτώσεις των αποφάσεων σχετικά με την 

διαχείριση και την κατανομή του κεφαλαίου.   

Για παράδειγμα η αποζημίωση των μελών του ΔΣ αποτελεί διάσταση της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς είτε με μορφή μετρητών είτε με μορφή 

μετοχικών πακέτων δεσμεύει κεφάλαιο. Μπορεί η αποζημίωση και τα bonus 

να θεωρούνται το ίδιο βέβαια με τα μερίσματα σε κανονικές περιόδους, 

παρόλα αυτά η μακροχρόνια χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησης 

προέχει από την ίσως εξαιρετική απόδοση των στελεχών της.  

Μη κατάχρηση της χαλάρωσης των δικαιωμάτων των μετόχων. Η 

ευελιξία που θεσμοθετήθηκε σχετικά με τις ετήσιες συνέλευσης των μετόχων 

καθώς και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί μέτρο στήριξης των 
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επιχειρήσεων και δεν αποτελεί προηγούμενο και κεκτημένο για το μέλλον. Οι 

επενδυτές περιμένουν σεβασμό εκ μέρους των επιχειρήσεων όσον αφορά τη 

χρήση αυτών των έκτακτων μέτρων και όχι την κατάχρησή τους. Τα 

παραδοσιακά δικαιώματα των μετόχων θα επανέλθουν σε πλήρη ισχύ με το 

πέρας της πανδημίας και της επαναφοράς της αγοράς στην κανονικότητα. Οι 

επενδυτές θα τιμωρήσουν τυχόν καταχραστές αυτών των ευκολιών με 

αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. 

Αποφυγή ακραίων μέτρων. Αναπόφευκτα ο Covid19 θα επηρεάσει τις 

αποφάσεις σχετικά με την κατανομή του κεφαλαίου όπως για παράδειγμα τα 

μερίσματα, τις επαναγορές μετοχών οι οποίες δυνητικά μπορεί να 

αποδυναμώσουν την χρηματοοικονομική σταθερότητα των επιχειρήσεων. 

Έτσι, είναι πολύ λογικό για παράδειγμα μια επιχείρηση να προβεί σε 

ασυνήθιστα μεγάλη μείωση των μερισμάτων που διανέμει ή και πλήρη 

αναστολή (για χώρες πλην της Ελλάδας), ωστόσο, τέτοιες αποφάσεις 

ενδέχεται να μην είναι βιώσιμες μακροχρόνια. Εν κατακλείδι, επαφίεται στην 

διακριτική ευχέρεια του ΔΣ να προβεί σε λελογισμένες αποφάσεις οι οποίες 

εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες της επιχείρησης κατά την διάρκεια της 

κρίσης και ταυτόχρονα δεν την εκτροχιάζουν από τους μακροχρόνιους 

στόχους της για βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Δικαστικές Υποθέσεις - Ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  
Σημασία και Προβληματισμοί  
 

 
 
Γιάννης Φίλος,  
Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Ένα από τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους 
καταρτίζοντες, τους ελέγχοντες, αλλά και τους αναγνώστες των οικονομικών 
καταστάσεων είναι αυτό των Δικαστικών Υποθέσεων εν εξελίξει κατά το χρόνο 
της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Για την ακρίβεια εκκρεμών 
υποθέσεων κατά το χρόνο υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων (λίγους 
μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς) δεδομένου ότι κάποιες από τις 
υποθέσεις μπορεί να οριστικοποιούνται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
της ημερομηνίας αναφοράς (πχ 31/12/2019) και ημερομηνίας έγκρισής τους 
(πχ 31/3/2020).   
Στο θέμα αναφέρεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 37, στο οποίο – 
όπως και σε κάθε Λογιστικό Πρότυπο -  δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
γνωστοποιήσεις που πρέπει να δίνονται στις Σημειώσεις (Notes) επί των 
οικονομικών καταστάσεων.   
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ευαισθητοποίηση των αναγνωστών στο 
θέμα των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, το οποίο σε κάποιες 
περιπτώσεις, ενδεχομένως να έπρεπε να καταλήξει σε διαφοροποίηση της 
έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή  και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις να έθεταν εν 
αμφιβόλω ακόμη και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  
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Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
Για το παρόν άρθρο έχουν επιλεγεί αποσπάσματα από τις Σημειώσεις επί των 
Οικονομικών Καταστάσεων τεσσάρων εταιρειών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Συγκεκριμένα των εταιρειών (α) JUMBO A.E 
(β) ΥΓΕΙΑ ΑΕ (γ)  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και (δ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η επιλογή των εταιρειών αυτών έγινε με τρόπο ώστε να δοθεί 
στον αναγνώστη μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων. Οι υπογραμμίσει είναι του 
γράφοντος.  
  
Β1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε. Ετήσια υπό-δωδεκάμηνη 
Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης 01.07.2019- 31.12.2019 121 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη χρήση έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές σε 
τρίτους για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού € 23 χιλ. (30.06.2019: € 22 χιλ). 
Το ποσό αφορά την Εταιρεία.  
Με την από 8.7.2011 μη ακυρώσιμη σύμβαση μίσθωσης, όπως 
τροποποιήθηκε την 6.7.2012, η οποία αφορά σε ενοικίαση ακίνητης 
περιουσίας από την Βουλγαρική θυγατρική εταιρεία «JUMBO ECB Ltd», 
προβλέπεται ότι η μίσθωση λήγει αρχικώς στις 28 Μάϊου 2023, ενώ η 
μισθώτρια έχει αναλάβει την υποχρέωση παράτασης της αρχικής διάρκειας 
της μίσθωσης για δώδεκα (12) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 28 Μάϊου 2035. Η 
εκ τρίτου συμβαλλόμενη Κυπριακή θυγατρική εταιρεία του Ομίλου JUMBO 
TRADING Ltd έχει παράσχει εγγύηση για την πιστή τήρηση των 
υποχρεώσεων της μισθώτριας JUMBO ECB Ltd, που απορρέουν από τη εν 
λόγω μισθωτική σύμβαση. Ειδικότερα, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που 
αναλαμβάνει η JUMBO TRADING Ltd ως εγγυήτρια και συνοφειλέτρια στα 
πλαίσια της σύμβασης αυτής έναντι των υποχρεώσεων της μισθώτριας 
JUMBO ECB Ltd, περιλαμβάνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2019:  
1. Εγγυήσεις συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των € 2.700.000 συν ΦΠΑ 
προς ασφάλεια της πληρωμής των υπολειπόμενων εκάστοτε οφειλόμενων 
τρεχόντων ενοικίων της μίσθωσης έως την ημερομηνία αρχικής λήξης της 
σύμβασης (ήτοι έως την 28 Μαΐου 2023), για την περίπτωση κατά την οποία η 
μισθώτρια JUMBO ECB Ltd δεν καταβάλλει αυτά.  
2. Εγγύηση συνολικής αξίας € 10.125.000, προ του αναλογούντος ΦΠΑ, σε 
περίπτωση που το έτος 2023 η JUMBO ECB Ltd δεν παρατείνει την σύμβαση 
μίσθωσης, οπότε η τελευταία έχει τη συμβατική υποχρέωση να αγοράσει το 
μίσθιο ακίνητο και την ιδιοκτησία στην οποία είναι κατασκευασμένο έναντι 
συμφωνημένου τιμήματος ποσού € 13.500.000, προ του αναλογούντος ΦΠΑ, 
καταβλητέου είτε τοις ολοκλήρου μετρητοίς, είτε ως εξής: α) ποσό ευρώ 
3.375.000, προ ΦΠΑ, κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας 
το έτος 2023 και β) το υπόλοιπο ποσό των € 10.125.000, σε τρεις ισόποσες 
ετήσιες δόσεις ποσού € 3.375.000 η κάθε μια, καταβλητέες την 30η Ιουνίου 
των ετών 2024, 2025 και 2026. Η JUMBO TRADING Ltd αναλαμβάνει την 
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πληρωμή των δόσεων του πιστωμένου τιμήματος ποσού € 10.125.000, σε 
περίπτωση που η JUMBO ECB Ltd δεν μπορέσει να καλύψει αυτές.  
3. Εγγυήσεις συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των € 7.200.000 συν ΦΠΑ, 
στην περίπτωση κατά την οποία το έτος 2023 η JUMBO ECB Ltd προβεί στην 

ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης μέχρι την 28 Μαΐου 2035, προς 
ασφάλεια της πληρωμής των εκάστοτε οφειλόμενων μισθωμάτων μέχρι τη 
νέα λήξη της σύμβασης, εφόσον η μισθώτρια JUMBO ECB Ltd δεν 
καταβάλλει αυτά.  
4. Εγγύηση συνολικής αξίας € 10.125.000, προ του αναλογούντος ΦΠΑ, σε 
περίπτωση που καθ’ όλη τη συμβατική, αρχική ή κατά παράταση, διάρκεια 
της μίσθωσης, ο κ. Απόστολος Βακάκης παύσει να είναι εκτελεστικό μέλος 
του ΔΣ της μητρικής εταιρείας JUMBO A.E., οπότε η μισθώτρια JUMBO ECB 
Ltd είναι υποχρεωμένη να αγοράσει το μισθωμένο κατάστημα και την 
ιδιοκτησία επί της οποίας είναι κατασκευασμένο έναντι συμφωνημένου 
τιμήματος ποσού € 13.500.000, προ του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβλητέου 
είτε ολοκλήρου τοις μετρητοίς, είτε ως εξής: α) ποσό € 3.375.000, προ ΦΠΑ, 
κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας και β) το υπόλοιπο 
ποσό των € 10.125.000, σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις ποσού € 3.375.000 
η κάθε μια, καταβλητέες την 30η Ιουνίου των επομένων της αγοραπωλησίας 
ετών. Η JUMBO TRADING Ltd αναλαμβάνει την πληρωμή των δόσεων του 
πιστωμένου τιμήματος ποσού € 10.125.000, σε περίπτωση που η JUMBO 
ECB Ltd δεν μπορέσει να καλύψει αυτές.  
 
Ενδεχόμενες απαιτήσεις  
O Όμιλος την 31.12.2019 κατείχε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
συμφωνιών ύψους € 16,80 εκατ., οι οποίες αναλύονται ως εξής: - Εγγυητική 
επιστολή ποσού € 7,0 εκατ προς την θυγατρική JUMBO TRADING LTD για 
εκπλήρωση των όρων μισθωτικής σύμβασης του ακινήτου στην Πάφο. - 
Εγγυητική επιστολή ποσού € 7,20 εκατ προς την μητρική εταιρεία για την 
καλή εκτέλεση συνεργασίας με τον πελάτη Franchise Kid-Zone στη Αλβανία, 
Κόσοβο, Βοσνία και Μαυροβούνιο. - Εγγυητική επιστολή ποσού € 2,60 εκατ 
προς την μητρική εταιρεία για την καλή εκτέλεση συνεργασίας με τον πελάτη 
Franchise Veropoulos Dooel στη Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. 
 
 
Β2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
9.27.1 Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την 
ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς δικαστικές 
υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται και υποθέσεις ιατρικής ευθύνης. Για την πλειοψηφία των 
υποθέσεων αυτών η Εταιρεία διαθέτει κάλυψη επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης βάσει συμβολαίων ασφάλισης που έχουν συνάψει. Η Εταιρεία 
σχηματίζει προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς 
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νομικές υποθέσεις, στις περιπτώσεις εκείνες που θεωρείται πιθανό ότι θα 
απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό 
αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία την 31/12/2019 έχει 
διενεργήσει σωρευτικά προβλέψεις ύψους € 1,9 εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί 

σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν της ήδη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να 
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας 
της. (βλέπε Σημείωση 9.15) 
 
Β3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 31/12/2019 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Η πρόβλεψη για εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις (€5,7 εκ) αφορά αγωγές κατά 
της Εταιρίας συνολικού ύψους 5.764 χιλιάδων Ευρώ για τις οποίες εκτιμάται 
ότι τελικά θα προκύψει ισόποση πιθανή ζημία. 
 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
Επίδικες ή Υπό Διαιτησία Διαφορές της Εταιρίας Κατά της Εταιρίας υφίστανται 
σε εκκρεμότητα αγωγές των οποίων το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, συνολικού 
ύψους 60.960 χιλιάδων Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31/12/2018: 125.819 
χιλιάδων Ευρώ).  
Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών τω ν υποθέσεων εκτιμάται σε 
41.214 χιλιάδες Ευρώ. Για αυτές τις εκκρεμοδικίες δεν έχει σχηματισθεί 
πρόβλεψη στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δε θεωρείται πιθανό ότι αυτός 
ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.  
Στις παραπάνω αγωγές περιλαμβάνεται αγωγή που αφορά σε εργατικές 
διαφορές για το εργοστάσιο της Χαλκίδας ύψους 34.982 χιλιάδες Ευρώ και 
εκτιμώμενου μέγιστου κινδύνου ύψους 34.505 χιλιάδες Ευρώ.  
Επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας εκκρεμούν χαρακτηρισμοί γης ως 
δάση, αιγιαλοί και αρχαιολογικοί χώροι καθώς και διάφορες διεκδικήσεις από 
το Ελληνικό Δημόσιο και διάφορα τρίτα μέρη. Ο μέγιστος κίνδυνος από τις 
παραπάνω διεκδικήσεις εκτιμάται σε 1.724 χιλιάδες Ευρώ.  
Για αυτές τις διεκδικήσεις δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες 
Οικονομικές Καταστάσεις καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εταιρίας δε θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα 
επισυμβεί.  
Σημείωση του γράφοντος: (περιλαμβάνεται σημαντικού μεγέθους αναφορά στο 
κείμενο, όμως αναφέρεται εδώ η αρχή και το τέλος, από όπου γίνεται εμφανής 
και η καθυστέρηση – εν προκειμένω 20 έτη - που παρατηρείται κάποιες φορές 
στην εκδίκαση και οριστικοποίηση υποθέσεων).  
….Το 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) έκρινε ότι κρατική ενίσχυση που 
χορηγήθηκε το 1986 στην Εταιρία ήταν κατά ένα μέρος παράνομη και έδωσε 
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εντολή στο Ελληνικό Δημόσιο να ανακτήσει από την Εταιρία το ποσό των 
7.300 χιλιάδων Ευρώ, πλέον τόκων. Δυνάμει μεταγενέστερης επιστολής το 
1999, η Ε.Ε. προσδιόρισε ένα ποσό που υπολογίστηκε επί τη βάσει 
ανατοκισμού με ποσοστό 18%. Το 2000, η Εταιρία κατέβαλε το συνολικό 

ποσό (αξίας 74.000 χιλιάδων Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ανατοκισμού) και 
άσκησε ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ.Π.Α.). 
……. Η αίτηση αναίρεσης συζητήθηκε την 17/12/2018 και εξεδόθη η υπ’ αριθ 
2880/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την 
αναίρεση του αντιδίκου ελληνικού Δηµοσίου. Η απόφαση δεν προβλέπει 
περαιτέρω παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο και συνεπώς η υπόθεση λήγει 
αμετάκλητα υπέρ της ΑΓΕΤ. 
 
 
Β4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
(α) Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές 
υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της 
που ανέρχονται στο ποσό των € 184,5 εκατ. περίπου και αφορούν κυρίως 
αγωγές από εργαζομένους και παραλιμένιους Δήμους. Η Διοίκηση καθώς και 
το τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς 
υποθέσεις αναμένονται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές 
επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, πέραν από τις 
αναγνωρισμένες προβλέψεις της σημείωσης 16.  
(β) Υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: Η Εταιρεία έχει χορηγήσει 
εγγυητικές επιστολές ύψους € 20.019.696,51 (31η Δεκεμβρίου 2018: € 
20.019.696,51), εκ των οποίων € 4.546.581,01 (31η Δεκεμβρίου 2018: € 
4.546.581,01) υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (Ε’ και ΣΤ’ Τελωνείο) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη λειτουργία του συνόλου 
των προσωρινών αποθηκών εναπόθεσης εμπορευμάτων της ΟΛΠ Α.Ε. 
Επιπλέον με βάση την ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης της 24/06/2016 
μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου έχει εκδοθεί εγγυητική 
επιστολή υπέρ του Υπουργείου Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσίας 
Περιουσίας ποσού € 15.000.000,00. Μελλοντικά έσοδα από ενοίκια: Τα 
ελάχιστα ενοίκια που θα εισπραχθούν σε μελλοντικές περιόδους, όπως αυτά 
προκύπτουν από τις υπάρχουσες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων, έχουν 
ως εξής: 31 Δεκεμβρίου 2019 Εντός ενός έτους 12.969.242,78 1-2 έτη 
12.186.589,58 2-3 έτη 11.849.428,90 3-4 έτη 11.820.586,23 4-5 έτη 
11.568.583,61 Άνω των 5 ετών 228.698.810,83 Σύνολο 289.093.241,94  
(γ) Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές : Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
συμβάσεων με προμηθευτές σχετικά με σημαντικά έργα υποδομών 
(κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση κ.λ.π) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 
ανέρχεται στο ποσό των € 9,0 εκατ. περίπου (31η Δεκεμβρίου 2018: € 8,6 
εκατ. περίπου).  
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(δ) Ειδική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ : Την 7η Νοεμβρίου 2011 η Εταιρεία 
κοινοποίησε επίσημα στην διοίκηση του ΙΚΑ την πρόθεσή της για διακοπή 
καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ του κλάδου αρωγής του ταμείου 
υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε., μετά την συγχώνευσή του με το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

θεωρώντας ότι παύει η συγκεκριμένη υποχρέωσή της. Η Εταιρεία μη έχοντας 
λάβει σχετική απαντητική επιστολή από το ΙΚΑ αποφάσισε την διακοπή 
καταβολής των εν λόγω εισφορών, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 
2013. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
η Εταιρεία δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από την διοίκηση του ΙΚΑ. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εν λόγω ενδεχόμενη υποχρέωση 
αναμένεται να διευθετηθεί χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 
χρηματοοικονομική θέση της.  
(ε) Υποχρεώσεις επενδύσεων βάση σύμβασης παραχώρησης : Με βάση την 
σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε την 24η Ιουνίου 2016 μεταξύ της 
ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου απορρέει η υποχρέωση για 
επενδύσεις σε έργα εντός του Λιμένα για την επόμενη πενταετία ύψους 
ποσού € 293,8 εκατ. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ολοκληρωθεί 
υποχρεωτικές επενδύσεις συνολικού ποσού € 54,1 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 
2018:€ 51,9 εκατ.). Επιπλέον στα πάγια υπό εκτέλεση περιλαμβάνεται το 
ποσό των € 7,0 εκατ. που αφορά σε υποχρεωτικές επενδύσεις. 
 
Γ. ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Από τα αναφερόμενα αποσπάσματα των Σημειώσεων των επιλεγμένων 
εταιρειών γίνεται σαφές ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες η διοίκηση 
των εταιρειών (σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους τους και τα 
στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών τους) δεν δύνανται να εκτιμήσουν την 
κατάληξη περιπτώσεων που βρίσκονται εκκρεμείς σε δικαστική πορεία. 
Για την εκτίμηση της σημαντικότητας κάθε περίπτωσης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη βασικά μεγέθη όπως (α) το ύψος των ιδίων κεφαλαίων – 
σε επίπεδο εταιρείας και ομίλου, κατά περίπτωση (β) το ύψος των 
αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης ο αναγνώστης/ μελετητής  πρέπει να 
ανατρέχει στις αντίστοιχες σημειώσεις προηγούμενων ετών, ενδεχομένως 
μεγάλης περιόδου. 
Η ύπαρξη ή μη Εγγυητικών Επιστολών είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
Τέλος, οι υποχρεώσεις και οι προτροπές των ΔΛΠ πρέπει να εφαρμόζονται 
από τις διοικήσεις (και τους οικονομικούς διευθυντές) και να ελέγχεται σε 
βάθος η εφαρμογή τους από τους ορκωτούς ελεγκτές. Έτσι ώστε να 
πληροφορείται δεόντως το επενδυτικό κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.      
 
Ι. ΦΙΛΟΣ 
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Ο Χάρτης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα  

Του Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ – 

ΜΒΑ, Quality Systems Manager EOQ, Project Manager IPMA 

Level C, πρωην Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΜΠ, Συμβούλου Αριστείας 

Έργων και Οργανισμών, Μέλους Δ.Σ. Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου – 

Εντεταλμένου για την Βιωσιμότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. 

 

 

 

 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα 

αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα 

θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότηταςτους.  

               

Συνδέει
με Δίκτυα Υπεύθυνων
Προμηθευτών

Υποστηρίζει
την εξεύρεση
κεφαλαίων

Συμβάλλει
στην ενδυνάμωση
της εξαγωγικής 
δραστηριότητας

Απαντά
Στη δημοσιοποίηση 
μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών

Λαμβάνει
υπόψη τις ιδιομορφίες
της ελληνικής αγοράς

Αναδεικνύει
τις Sustainable
Companies
in Greece

 

Σχήμα 1. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας 
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας απευθύνεται σε: 

Εισηγμένες Εταιρείες 

Με προσωπικό άνω των 500 ατόμων και Θυγατρικές Εταιρίες στην Ελλάδα 

εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα προέλευση. 

Εισηγμένες Εταιρείες 

Αλλά με προσωπικό έως 500 άτομα. 

Μη Εισηγμένες Εταιρείες 

• Μεγάλες με M.O. απασχολούμενων μεγαλύτερο των 250 ατόμων και κύκλο 
εργασιών μεγαλύτερο των 40.000.000€ 

• Μεσαίες με Μ.Ο. απασχολούμενων 50-249 ατόμων και κύκλο εργασιών 
από 8.000.000€ έως και 39.999.999€ 

• Μικρές με Μ.Ο. απασχολούμενων 10-49 ατόμων και κύκλο εργασιών από 
700.000€ έως 7.999.999€ 

Πολύ μικρές Εταιρείες 

 

Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση εκ του 

νόμου να υποβάλουν μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και που δεν 

έχουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Εταιρικής Υπευθυνότητας, ωστόσο επιθυμούν να συνδεθούν με το Υπεύθυνο 

Επιχειρείν. 

 

Για την Τρόπο Συμμετοχής και τις Οδηγίες Συμπλήρωσης των 

Κριτηρίων ανά Κατηγορία 

Δείτε https://greekcode.sustainablegreece2020.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greekcode.sustainablegreece2020.com/
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Εταιρείες που ήδη συμμετέχουν: 
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Αναστάσιος Σεπετής, PhD., MSc και BA  
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

Η συμβολή των πολιτικών και των χρηματοοικονομικών μεθόδων στην 
Αειφόρο Ανάπτυξη και στο νέο Κοινωνικό Κράτος 

 

Κι αν μου έλεγε κανείς: ‘Τι θέλετε, λοιπόν; Ν’ αλλάξετε την ανθρωπότητα;’  

Θα απαντούσα: ‘Όχι, κάτι απείρως πιο μετριοπαθές: να αλλάξει η ίδια η 

ανθρωπότητα την εαυτό της, όπως έχει κάνει δυο τρεις φορές στην ιστορία’.  

Κορνήλιος Καστοριάδης 

 

Η αγορά κεφαλαίου, εκ των πραγμάτων, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 
στην προώθηση πολιτικών με γενικότερη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική 
σημασία και εμβέλεια. Αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο χρησιμοποίησης 
νομισματικών μέτρων και χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων. Με την κατάλληλη 
οργάνωση και τακτική μπορεί, ως εκ τούτου, να συνεπικουρήσει προς την 
ορθή κατεύθυνση και την αειφόρο ανάπτυξη, ενσωματώνοντας τους σκοπούς 
της στη λογική της αποδοτικότητας του αειφόρου επιχειρηματικού 
ανταγωνισμού και της αειφόρας επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η αγορά 
κεφαλαίου αποτελεί πλέον νευραλγικό κόμβο για τη λειτουργία και 
εξισορρόπηση ολόκληρου του χρηματοοικονομικού συστήματος προς τα 
χρηματοοικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης. Με την ιδιότητα της αυτή 
προβάλλεται ήδη από θεσμικά κείμενα διεθνών οργανισμών, και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως παράγοντας που μπορεί να προσφέρει 
συμπληρωματική πολιτική λύση για τη σταδιακή ενσωμάτωση των 
χρηματοοικονομικών της αειφόρου ανάπτυξης στο σύνολο του 
χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού συστήματος της αγοράς, συμβάλλοντας 
έτσι στην οριζόντια-ολιστική διάχυση κανόνων και προτεραιοτήτων της 
αειφόρου αγοράς κεφαλαίων.  
 
1. Η αφετηρία του βιβλίου 

Δεδομένου ότι βιώνουμε ολοένα και περισσότερο τις καταστροφικές και 

απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των 

πόρων, απαιτούνται επειγόντως ενέργειες, ώστε οι δημόσιες πολιτικές να 

προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα. Συμφωνα με  τα κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να 
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διαδραματίσει βασικό ρόλο εν προκειμένω1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποστηρίζει ότι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα προχωρά σε μεταρρυθμίσεις 

ώστε να αφομοιώσει τα διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και, στο 

πλαίσιο αυτό, μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης προς μια πιο 

περιβαλλοντική και πιο αειφόρο οικονομία. Ο αναπροσανατολισμός των 

ιδιωτικών κεφαλαίων προς πιο αειφόρες επενδύσεις απαιτεί συνολική αλλαγή 

του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει 

την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, να διασφαλίσει τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον 

μακρόπνοο χαρακτήρα της οικονομίας. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί αυτήν ακριβώς την προσέγγιση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2018).  

Η αειφορία βρίσκεται μέσα στα γονίδια της Ευρώπης. Σημαίνει ότι 

εξασφαλίζουμε για τις μελλοντικές γενιές τις ίδιες ευκαιρίες με τις δικές μας, ή 

ακόμη καλύτερες, σεβόμενοι παράλληλα τους περιορισμένους πόρους του 

πλανήτη μας. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη συμβάλλει στην 

κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και το σχέδιο δράσης για τα αειφόρα 

χρηματοοικονομικά διευκολύνει τη δημιουργία νέας αγοράς για αειφόρες 

επενδύσεις. Με τον εκσυγχρονισμό των κοινωνιών μας χωρίς αποκλεισμούς, 

την πλήρη υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε 

την κλιματική ουδετερότητα και να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά μας έναν 

υγιέστερο πλανήτη.’ 

Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την 

Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα 

30/01/2019 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει και συμπληρώνει τις πολιτικές των 

κρατών μελών στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας 2 . Η στρατηγική 
‘Ευρώπη 2020’ για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θέτει 
στόχους για την ανύψωση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και για την αύξηση της απασχόλησης 
του πληθυσμού ηλικίας 20-64 σε 75%. Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας κατά 

 
1Βλ. αναλυτικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών. Σχέδιο Δράσης : Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. Βρυξέλλες, 
8.3.2018COM(2018) 97 final 
2 Βλ. ενδεικτικά Γ. Αμίτσης, Το συλλογικό διακύβευμα της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων - Αναπτυξιακά 
διδάγματα από την Κοινωνική Ευρώπη, 2014. 
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της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και της ατζέντας για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν τις προσπάθειες επίτευξης 
αυτών των στόχων. 
Μέσω του πακέτου κοινωνικών επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας προς τις κοινωνικές επενδύσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής. Η κοινωνική επένδυση αφορά την επένδυση σε 
ανθρώπους. Σημαίνει πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων και να τους υποστηρίζουν να 
συμμετέχουν πλήρως στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή. Οι βασικοί 
τομείς πολιτικής περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την ποιοτική φροντίδα των 
παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, την κατάρτιση, τη βοήθεια αναζήτησης 
εργασίας και την αποκατάσταση3. 
Η αειφόρος ανάπτυξη ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του 

Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις4. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωμένη σε ανάπτυξη που να καλύπτει τις 

ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών σε φυσικούς πόρους 

και, ταυτόχρονα, να προσφέρει κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία, 

ενώ διασφαλίζει και την οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, οι πολιτικές για τα ‘Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης’ 

και ο μακρόπνοος χαρακτήρας, συμβαδίζουν. Ο μακρόπνοος χαρακτήρας 

περιγράφει την πρακτική λήψης αποφάσεων που έχουν μακροπρόθεσμους 

στόχους ή συνέπειες. Οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

στόχους απαιτούν έναν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Ωστόσο, οι 

τρέχουσες πρακτικές της αγοράς εστιάζονται συχνά σε υψηλές αποδόσεις σε 

βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, βασικό επίκεντρο της 

ατζέντας για τα χρηματοοικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης είναι να μειωθεί 

η αδικαιολόγητη πίεση για βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των 

χρηματοπιστωτικών και οικονομικών αποφάσεων, ιδίως μέσω της 

μεγαλύτερης διαφάνειας, ούτως ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι 

θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερα 

τεκμηριωμένες και περισσότερο υπεύθυνες επενδυτικές αποφάσεις στα 

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και του νέου κοινωνικού κράτους που θα 

μοχλεύσει η αγορά κεφαλαίου. 

 
 

 
3 Βλ. αναλυτικά, EU (2018):‘Draft sector note Towards Sustainable Development: Mainstreaming Environment and 

Climate Change into Development, SOCIAL PROTECTION pp 1-16 

4 Βλ., αναλυτικά μεταξύ άλλων, άρθρο 3.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τον ρόλο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στη διεθνή συνεργασία 

(άρθρο. 21 της ΣΕΕ). 
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2. Οι στόχοι του βιβλίου 

 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 80’ και ιδιαίτερα στην δεκαετία του 90’ 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς η θεωρητική, η εμπειρική και η έρευνα 

πεδίου για την αναγνώριση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής, της 

κοινωνικής και της αειφόρου πολιτικής διαχείρισης στην αποδοτικότητα των 

επενδύσεων των οικονομικά ενδιαφερόμενων φορέων. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές κοινωνικές και αειφόρες 

πληροφορίες θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς. Και τούτο επειδή αναγνωρίζεται ότι βοηθούν στη διαφάνεια 

των συναλλαγών, στην ανάδειξη της πραγματικής αξίας της επιχείρησης, την 

αποφυγή ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών 

(με τις αντίστοιχες επιπτώσεις), τη προσέλκυση νέων επενδυτών κ.λ.π.  

Η σημασία αυτών των πληροφοριών επισημαίνεται επίσης και από αρκετές 

έρευνες πεδίου οι οποίες έδειξαν την ευαισθησία της αξίας των αξιογράφων 

των επιχειρήσεων στη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

αειφόρων πληροφοριών. Αυτές οι έρευνες βασίζονται άλλοτε στη συγκρότηση 

και την ανάλυση ερωτηματολογίων που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις και 

οικονομικούς ενδιαφερομένους φορείς, και άλλοτε στην ανάλυση 

πολυκριτηριακών χρηματοοικονομικών μεθοδολογιών και προτύπων.  

Η προσπάθεια της ταξινόμησης της αξιολόγησης και της γνωστοποίησης 

από την αγορά κεφαλαίου του αειφόρου κίνδυνου και των αβέβαιων 

καταστάσεων που επικρατούν στην αγορά από την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή αειφόρων πολιτικών διαχείρισης, έχει 

αναπτυχθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια και έντονα τα τελευταία πέντε χρόνια 

μετά τη συνθήκη του Παρισίου για την Κλιματική Αλλαγή. Έχει πλέον 

προταθεί σε σχέδιο δράσης από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Εθνικούς 

θεσμούς. Ωστόσο, για να απαντήσουμε στο ερώτημα, κατά πόσο η εφαρμογή 

πολιτικών αειφόρου διαχείρισης με προσανατολισμό στην χρηματοοικονομική 

αποδοτικότητα είναι σε αντίθεση ή σε αρμονία με την κοινή περιβαλλοντική, 

κοινωνική και οικονομική αξία, πρέπει να προχωρήσουμε τη θεώρηση μας 

βαθύτερα, σε μια ‘οριζόντια-ολιστική’ απεικόνιση της αγοράς κεφαλαίου. 

 

‘ […] η δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου 

να υπάρξει μια λύση στην κλιματική αλλαγή η οποία θα βασίζεται στις αγορές. 

Μια αγορά που θα λειτουργεί σωστά θα ενσωματώνει στις τιμές τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και θα ανταμείβει τις 

επιχειρήσεις που τους μετριάζουν. Καθώς οι επιπτώσεις της γίνονται πιο 
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συχνές και η δημόσια πολιτική πιο ενεργητική, η κλιματική αλλαγή αποτελεί 

πλέον έναν ουσιώδη κίνδυνο για τον οποίο δεν υπάρχει ορθή δημοσιοποίηση’  

Mark Carney (Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας) και Michael Bloomberg5 

(πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών 

θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή) 

 

Όπως θα αναλύσουμε στα κεφάλαια του βιβλίου, οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν δημόσιες και εθελοντικές πολιτικές αειφόρου διαχείρισης 

προσπαθούν να επιτύχουν κοινή περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 

αξία. Αυτό, επιτυγχάνεται μέσα από μια συμφωνία με τους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς, με την επιθυμία να επιτευχθεί η περιβαλλοντική, 

κοινωνική και οικονομική αποστολή της επιχείρησης και να διατηρηθεί η 

οικονομική βιωσιμότητα των χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών 

οργανισμών που συνεργάζονται. Ακόμη, οι ‘αειφόροι’, οι ‘πράσινοι’ και οι 

‘ηθικοί’ επιχειρηματίες πρέπει να εκπαιδευτούν και να αλληλοεπιδρούν με ένα 

ταραχώδες και δυναμικό περιβάλλον που τους αναγκάζει να αναζητήσουν την 

οικονομική βιωσιμότητα και ρευστότητα, συχνά μέσα από το πλέγμα των 

λιγοστών ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών πόρων. Η απαραίτητη 

συνθήκη για να αλληλοεπιδράσουν με αμοιβαία ωφέλεια οι βασικοί φορείς της 

κεφαλαιαγοράς και το μικροοικονομικό σύστημα των επιχειρήσεων και να 

συμβάλουν στην επίτευξη σκοπών και στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, είναι 

να υλοποιηθούν οριζόντιες-ολιστικές αειφόρες πολιτικές διαχείρισης. Οι 

πολιτικές αυτές πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που 

εμπεριέχονται σε κάθε αγορά κεφαλαίου και να υποστηρίξουν την 

ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στην κεφαλαιαγορά με 

όρους παράλληλης χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας.  

 

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, προστατεύοντας το 

περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Στην 

πορεία υπάρχουν σαφώς κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες. Υλικοί κίνδυνοι που 

σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και κίνδυνοι που 

συνδέονται με τη διαδικασία μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών 

εκπομπών άνθρακα. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν κόστη, ζημίες και δυσλειτουργίες. Με την προσεκτική και 

έγκαιρη μετάβαση θα προκύψουν όμως και ευκαιρίες που συνδέονται με τη 

 
5 Βλ. αναλυτικά στο δημοσιευμα της TheGuardian, 14.12.2016, διαθέσιμο στη διεύθυνση 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/14/bloomberg-carney-profit-from-climate-change-right-
information-investors-deliver-solutions 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/14/bloomberg-carney-profit-from-climate-change-right-information-investors-deliver-solutions
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/14/bloomberg-carney-profit-from-climate-change-right-information-investors-deliver-solutions
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δημιουργία νέων ανανεώσιμων ενεργειακών και καινοτόμων προϊόντων, με 

επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, με νέες υποδομές και με νέες θέσεις 

εργασίας. 

 

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ομιλία 11/06/2019 

 «Η Αειφόρος ανάπτυξη και η κλιματική κρίση» Επετειακή εκδήλωση του 

Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η επενδυτική κοινότητα και το σύνολο της 

κεφαλαιαγοράς είναι γενικά έντονα αντίθετοι στα θεωρητικά επιχειρήματα που 

δεν μπορούν να μεταφραστούν σε δράση, κατά τρόπο ευδιάκριτο και απλό, 

και επομένως φαίνονται να στερούνται πρακτικής συσχέτισης. Το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και η επενδυτική κοινότητα δεν θα παραμείνουν 

απλά παθητικός θεατής σε αυτό το ‘παιχνίδι’ των Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών 

και Εθνικών πολιτικών για τα χρηματοοικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης. 

Εάν δεν πειστούν για την πρακτική σημαντικότητα του εγχειρήματος που 

επιδιώκει την ενσωμάτωση της αειφορίας στην αγορά κεφαλαίων, και 

ενεργήσει στα ανακριβή ‘σήματα’ σαν ήταν σωστά, χωρίς περαιτέρω έρευνα, 

πιθανών να δημιουργήσει ανατροφοδότηση των εσφαλμένων ‘σημάτων’ στο 

σύστημα της αγοράς κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα αυτής της αστοχίας, θα 

αποθαρρύνει ενεργά τη διαδικασία εσωτερικοποίησης της αειφορίας στην 

αγορά κεφαλαίου και εν’ τέλει θα λειτουργήσει ουσιαστικά σαν φρένο στη 

μετάβαση προς την αειφορία. 

 

Είτε είμαστε άνθρωποι είτε φυτά είτε αστρική σκόνη,  

όλοι μαζί χορεύουμε στη μελωδία  

ενός αόρατου ερμηνευτή  

Αλβέρτος Αϊνστάιν 

 

 

Σήμερα, οι Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και Εθνικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές συνθήκες ‘συγχρονίζονται’, και η αειφόρος ανάπτυξη ‘χορεύει’ και 

συνδέεται πολλαπλώς με τις δημόσιες πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, με 

τη σύγχρονη στρατηγική των επιχειρήσεων και τους χρηματοπιστωτικούς και 

επενδυτικούς φορείς, κυρίως υπό τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, την 
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πράσινη συμφωνία και τη δίκαια μετάβαση. Τέτοιοι στόχοι όμως, συνδέονται 

με κίνητρα που καθορίζουν τις βασικές διεργασίες του περιβάλλοντος, των 

κοινωνικών και των αειφόρων πολιτικών, καθώς επίσης και τις ρυθμιστικές 

νομοθετικές και κανονιστικές πολιτικές, όπου ο βασικός στόχος που τίθεται 

είναι η εξυπηρέτηση του κοινωνικού ή γενικού συμφέροντος και της 

διατήρησης των φυσικών πόρων και όχι οι στενά επιχειρηματικές και 

χρηματοπιστωτικές σκοπιμότητες της ορθόδοξης οικονομικής σκέψης για τη 

μεγιστοποίηση των κερδών6. Είναι γεγονός σήμερα, ότι οι επιχειρήσεις 

συστηματικά επιδιώκουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και 

προσαρμόζονται αντίστοιχα τόσο στις νέες συνθήκες προσφοράς πόρων, όσο 

και στις νέες συνθήκες καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης που 

διαμορφώνονται και συνδέονται με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αειφόρες 

παραμέτρους. Κατά συνέπεια, η περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνική ευθύνη 

και η αειφόρος ανάπτυξη αναπόφευκτα συσχετίζονται με εντεινόμενο ρυθμό 

με την επιχειρηματική στρατηγική και το χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό 

σύστημα και βαθμιαία γίνονται οργανικό μέρος στη διαμόρφωση της αξίας 

των εταιρειών στην αγορά κεφαλαίων. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν λογικά, προς 

συζήτηση ερωτήματα συμβατότητας της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

αγοράς κεφαλαίων-του βασικού ρυθμιστή των κεφαλαιουχικών αγαθών- με 

την περιβαλλοντική, κοινωνική και αειφόρο διάσταση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και των χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών φορέων καθώς και 

με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης δημόσιας πολιτικής για την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

 

Τα ερωτήματα που εύλογα τίθενται είναι: Πόσο είναι το κόστος σε σημερινές 

και μελλοντικές τιμές του κράτους ή της επιχείρησης της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, το κόστος της κλιματικής αλλαγής, και το κόστος των 

κοινωνικών υπεύθυνων πολιτικών; Πώς το κράτος ή η επιχείρηση θα κερδίσει 

από το συγκριτικό ανταγωνιστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλεονέκτημα, 

την περιβαλλοντική καινοτομία, και την κοινωνική υπευθυνότητα; Πώς θα 

εκπαιδευτούν τα μελλοντικά στελέχη της αγοράς στις περιβαλλοντικές 

πολιτικές, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την αειφόρο ανάπτυξη; Πώς θα 

αλλάξει η καταναλωτική και επενδυτική κουλτούρα προς τους στόχους της 

αειφορίας; Πόσο θα πληρώσει το χρηματοπιστωτικό και το επενδυτικό 

σύστημα τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αειφόρο κίνδυνο ή θα κερδίσει 

υπεραξίες από την περιβαλλοντική, κοινωνική και αειφόρο ευκαιρία; Ποιος θα 

ταξινομήσει, θα αξιολογήσει, και θα λογοδοτήσει για την περιβαλλοντική, 

 
6 Βλ. ενδεικτικά Αμίτσης Γ. Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Μνημονίων - 

Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, 2016. 
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κοινωνική και αειφόρο αποδοτικότητα και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

αειφόρα όρια; Και το κυριότερο, ποιά χρηματοοικονομικά μεθοδολογικά 

εργαλεία και χρηματοοικονομικά υποδείγματα (μοντέλα) θα χρησιμοποιήσουμε 

για να αξιολογήσουμε την συσχέτιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής ή 

αειφόρου αποδοτικότητας των επιχειρήσεων με την αξία των αξιογράφων που 

διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίων. Και τέλος, πώς θα μοχλεύσουμε 

τις επιχειρήσεις, τους χρηματοπιστωτικούς φορείς και τους επενδυτές να 

επενδύσουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη συμφωνία, ώστε να 

έχουμε μια δίκαια μετάβαση δίχως να επηρεάσουμε την αποτελεσματική 

λειτουργεία της αγορά κεφαλαίων. 

Ν’ αγαπάς την ευθύνη 

να λες εγώ, εγώ μονάχος μου 

θα σώσω τον κόσμο. 

Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. 

 Νίκος Καζαντζάκης, 

 

Αυτή είναι πλέον μία κρίσιμη ευθύνη, μια ατομική και συλλογική ευθύνη, για 

την αειφόρο ανάπτυξη και την επίδραση της στις λειτουργίες και τις 

προτεραιότητες του νέου Κοινωνικού Κράτους7, που επιβάλλουν πλέον μία 

συνολική παρέμβαση του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών 

για την αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών προκλήσεων8.  

 

 

3. Η διάρθρωση της ύλης 

 

Εν’ κατακλείδι, η πρωτοτυπία του επιστημονικού συγγράμματος που 

καλείστε να μελετήσετε, έγκειται στη μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθείται, διότι πρωτίστως αναλύει και συστηματοποιεί την Διεθνή, 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική βιβλιογραφία καθώς και την εφαρμογή των 

θεσμικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών του θέματος που αναλύει. Έπειτα 

επιδιώκει να προσφέρει στον αναγνώστη και στους Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς 

 
7 Βλ. σχετικά Αμίτσης Γ. «Το μοντέλο του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους ως μοχλός ενός νέου υποδείγματος 
βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα», Εισήγηση στην Ημερίδα “Η Μάχη κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού”, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αθήνα, 2.5.2018. 

8 Βλ. ενδεικτικά Σούλης Σ., Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική, Παπαζήση Αθήνα 2016. 
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και Εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής για την 

περιβαλλοντική, κοινωνική ή αειφόρο διαχείριση στην αγορά κεφαλαίου, την 

ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα ‘Χρηματοοικονομικά της 

Αειφόρου Ανάπτυξης’. 

Αναλυτικά με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο αλλά και κατανοητό στον 

αναγνώστη στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης πολιτικές διαχείρισης που 

αλληλοεπιδρούν στην αειφόρο ανάπτυξη, και την αγορά κεφαλαίου. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές 

πολιτικές καθώς και οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, η πράσινη συμφωνία 

και η δίκαια μετάβαση και πως αλληλοεπιδρούν στις πολιτικές των 

Χρηματοοικονομικών της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύει 

την Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική θεωρητική και εμπειρική έρευνα’. 

Αξιολογεί και ταξινομεί τα αποτελέσματα και προτείνει έναν πρωτότυπο 

ορισμό για την ‘Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου’ και περιγράφει ένα θεωρητικό 

ολιστικό πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών της Αειφόρου Ανάπτυξης υπό 

συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο διαπιστώνει πώς έχει αντιδράσει, ποιες είναι οι αστοχίες και οι 

τάσεις, και τι πρέπει να αλλάξει στο τραπεζικό, στο ασφαλιστικό και στο 

επενδυτικό σύστημα σχετικά με τις θεσμικές και ιδιωτικές πολιτικές των 

χρηματοοικονομικών της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πέμπτο κεφάλαιο στα 

πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης παρουσιάζει, αναλύει τα προβλήματα και 

προτείνει λύσεις για τα αειφόρα εργαλεία ‘ταξινόμησης, αξιολόγησης και 

γνωστοποίησης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

αειφόρων δεδομένων’. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύει τις επιδράσεις και τα 

‘αειφόρα σήματα’ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αειφόρων πολιτικών 

στη λειτουργία των επιχειρήσεων και πώς υποβάλλονται και αξιολογούνται τα 

‘αειφόρα σήματα’ από την αγορά κεφαλαίου. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο 

προτείνει πρωτότυπες χρηματοοικονομικές μεθοδολογίες, και σχεδιάζει 

‘πρότυπα χρηματοοικονομικά υποδείγματα’ ταξινόμησης, αξιολόγησης και 

μόχλευσης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής ή αειφόρου πολιτικής διαχείρισης 

σε μια αειφόρο αγορά κεφαλαίου.  

 

Η οικοδόμηση του κόσμου του μέλλοντος  

είναι στα δικά μας χέρια. 

 Το αύριο είναι τώρα.  

Eleanor Roosevelt 
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Ο Αναστάσιος Σεπετής, PhD., MSc και BA, διδάσκει και είναι μέλος της 

Ερευνητικής Μονάδας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης, είναι επιστημονικός Συνεργάτης του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Έχει αναλάβει έρευνα και 

διδασκαλία από το 2003 σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα σε τομείς που 

σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής 

Πολιτικής και της Κοινωνικής Προστασίας σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και 

συγκριτικές πολιτικές μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, υγείας, κοινωνικής 

ασφάλισης, κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, έχει 

απασχοληθεί ως Πρόεδρος και Διοικητής Νοσοκομείων και Κοινωνικών 

Οργανισμών, ως Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων και σύμβουλος 

επιχειρήσεων, ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα για την Αειφόρο Διαχείριση, τα Χρηματοοικονομικά της 

Αειφόρου Ανάπτυξης, την Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση, την 

Κοινωνική Προστασία, το Μάνατζμεντ και τα Χρηματοοικονομικά της 

Υγειονομικής Περίθαλψης, την Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου, την Αειφόρο και 

Κοινωνική Επένδυση, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Αειφόρο 

Απασχόληση και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Είναι πιστοποιημένος 

επιθεωρητής από την IEMA για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (ISO 14001, ISO 9001), καθώς και πιστοποιημένος 

επιθεωρητής από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού και 

Κοινωνικού Κινδύνου (UNEP FI- ESRA).  
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“Roaring 20’s” 

 

Γιώργος Κουμπάρος,  

Επιχειρηματίας,Αντιπροέδρος ΣΕΔ 

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Ed Yardeni εξέφρασε την άποψή ότι την πανδημία 

του COVID-19 θα ακολουθήσει μια νέα εποχή "Roaring 20's".  Αυτό που λέει 

είναι ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακολούθησε η πανδημία της 

Ισπανικής Γρίπης του 1918, η οποία μόλυνε περίπου 500 εκατομμύρια 

ανθρώπους και σκότωσε έως και 50 εκατομμύρια.  Την πανδημία της 

ισπανικής γρίπης ακολούθησαν τα “Roaring 20’s”. 

H δεκαετία του 2020 ξεκίνησε με μια νέα πανδημία, αλλά υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ώστε να δούμε μια επανάληψη της δεκαετίας του 1920 

την τρέχουσα δεκαετία.  Κατ’ αρχήν, της Ισπανικής γρίπης είχε προηγηθεί ο 

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος που εκτός από τις δικές του απώλειες (περίπου 

20 εκατομμύρια), άφησε συντρίμμια τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 1,8 δισεκατομμύρια τότε, αυτό 

σήμαινε ποσοστό μόλυνσης 28% και ποσοστό θανάτου σχεδόν 3% από την 

ισπανική γρίπη. Και τα δύο στατιστικά μεγέθη είναι, προς το παρόν, αρκετά 

χαμηλότερα για την πανδημία COVID-19. Σήμερα, ο παγκόσμιος πληθυσμός 

είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021 που γράφτηκε αυτό το 

κείμενο, είχαμε περάσει τα 87 εκατομμύρια περιπτώσεις μόλυνσης και 

πλησιάζαμε τους 1.900.000 θανάτους.  Αναλογικά βέβαια, η τρέχουσα 

πανδημία COVID-19 έφερε μεγαλύτερη ανάσχεση δραστηριοτήτων από την 

προ πανδημίας εποχή με την αντίστοιχη της ισπανικής γρίπης. 

Ο Yardeni υποστηρίζει ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει τα νέα “Roaring 

Twenties” όπως έγινε και το 1920.  Ενώ έχει δίκιο ότι η τεχνολογία θα 

συνεχίσει να εξελίσσεται και να επηρεάζει την κοινωνία με πολλούς τρόπους. 

υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των επιπτώσεων της τεχνολογίας 

στη δεκαετία του 1920 και σήμερα.  Την δεκαετία του 1920, η άνοδος του 
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αυτοματισμού και η ανάπτυξη του αυτοκινήτου είχαν τεράστιες επιπτώσεις 

ειδικά σε οικονομίες που μετατοπίστηκαν από τη γεωργία στη μεταποίηση. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση, δημιουργώντας 

περισσότερες θέσεις εργασίας που απαιτούνται για την παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών και ταυτόχρονα προσέφεραν εισόδημα στους εργαζόμενους 

για να καταναλώσουν τα παραγόμενα αγαθά και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες.  Αντίθετα, η χρήση της τεχνολογίας σήμερα μειώνει τη ζήτηση για 

σωματική εργασία αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Σήμερα, 

η τεχνολογία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά καταστέλλει 

τους μισθούς για πολλούς εργάτες, και τις χειρωνακτικές  θέσεις εργασίας, 

επιφέροντας αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις αναπτυγμένες χώρες.  Όταν 

η τεχνολογία αυξάνει την παραγωγικότητα και την παραγωγή ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνει τη ζήτηση είναι πολύ αποτελεσματική στην οικονομία.  Ωστόσο, όταν 

η τεχνολογία βελτιώνει την αποδοτικότητα και ταυτόχρονα μειώνει το κόστος 

εργασίας και κατ’ επέκταση το εισόδημα του εργάτη, δεν είναι τόσο 

αποτελεσματική. 

Μια άλλη διαφορά είναι το επίπεδο του χρέους. Μία από τις θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ισχυρών ποσοστών οικονομικής ανάπτυξης 

είναι τα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης. Τη δεκαετία του 1920, οι καταναλωτές 

είχαν πολύ λίγα, αν όχι μηδενικά χρέη. Το δημόσιο χρέος παγκοσμίως ήταν 

επίσης πολύ χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό επέτρεψε 

περαιτέρω ενίσχυση στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και γενική 

ευημερία.  Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν 

περίπου 30% το 1920, ενώ σήμερα ξεπερνά το 350% πράγμα που δεν ευνοεί 

μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης.  Είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο επίπεδο οι 

ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους μειώνουν τους πόρους για αποταμίευση, 

κατανάλωση και επενδύσεις. 

Από την άλλη μεριά βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ότι όταν τελειώσει 

η τρέχουσα πανδημία ο κόσμος θα θέλει να «επανέλθει» σε κανονικούς 

ρυθμούς.  Αυτό θα γίνει σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά δεν θα είναι εφικτό 

για όλους, γιατί υπήρξαν βαριές απώλειες σε παραγωγή και εισόδημα.  

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μείωση της παραγωγής αγαθών και προσφοράς 

υπηρεσιών, αν δεν αποκατασταθεί σύντομα, μπορεί να ξυπνήσει τον 

πληθωρισμό στον οποίο μάλιστα προσβλέπουν για κάποια ανακούφιση στο 

πρόβλημα του συσσωρευμένου χρέους, μια τακτική που ενέχει ταυτόχρονα 

και κινδύνους.  Αυτή η «επαναφορά στην κανονικότητα» όχι μόνο δεν θα είναι 

για όλους, αλλά κάποιοι τομείς και κάποιες δραστηριότητες  που υπέστησαν 

αλλαγές ίσως να μην επανέλθουν στο πρότερο καθεστώς. Η τηλεργασία και η 

τηλεσύσκεψη είναι δύο πράγματα που μάλλον θα μείνουν.  Ο τρόπος που 

αντιμετωπίζουμε την υγεία και το περιβάλλον μάλλον μπαίνουν σε φάση 
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μακροπρόθεσμων ριζικών αλλαγών.  Αυτές οι αλλαγές θα είναι πρόβλημα για 

κάποιους, αλλά ευκαιρία για κάποιους άλλους. 

Με την συνεχιζόμενη πολιτική μηδενικών επιτοκίων από τις κεντρικές 

τράπεζες ένα πάρτι στις αγορές δεν είναι διόλου απίθανο μετά την COVID-19 

πανδημία.  Μάλλον όμως δεν θα είναι για όλους, όπως δεν είναι και αυτό που 

βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Από το 2014, τo SPX υπολείπεται αρκετά των 

FAANG stocks (Facebook, Apple, Amazon, Netfilx, Google-Alphabet), ενώ 

τοRussel υστερεί ακόμα περισσότερο.  Οι επιλογές θα παίξουν σημαίνοντα 

ρόλο και ίσως η τεχνολογία να μην είναι το φαβορί που φαντάζεται ο Ed 

Yardeni. 
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Η επανάσταση που φέρνει το ψηφιακό χρήμα των Κεντρικών 

Τραπεζών 

 

                                            Βασίλης Παζόπουλος 

 

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, το έχει αποκαλύψει εδώ και ένα 

χρόνο: «Με το νέο ψηφιακό ευρώ θα εξαλείψουμε το κόστος και θα 

παραμερίσουμε τους μεσάζοντες». Ποιοι είναι οι μεσάζοντες μεταξύ 

Κεντρικών Τραπεζών και πολιτών που απόφυγε να κατονομάσει; Οι τράπεζες!   

Για μισό λεπτό. Αφού και σήμερα οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται 

ηλεκτρονικά. Είτε με εμβάσματα σε τραπεζικά καταστήματα, είτε από τον 

υπολογιστή τους μέσω του e-banking, είτε με την χρεωστική ή πιστωτική 

κάρτα. Ποια είναι η διαφορά του νέου ψηφιακού νομίσματος (Central Bank 

Digital Currency ή CBDC) με το παλιό;  

Με την έλευση του νέου ψηφιακού νομίσματος, το smartphone τους θα 

περιέχει ένα εύκολο στην χρήση του e-banking. Από εκεί θα πληρώνουμε και 

θα πληρωνόμαστε. Κατευθείαν, χωρίς να παρεμβάλλεται τράπεζα. Θα 

σκανάρουμε με το κινητό τους το QR-Code του προϊόντος στο κατάστημα και 

θα αφαιρούνται αυτόματα τα χρήματα από τον λογαριασμό τους. Δεν θα 

πηγαίνουμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Δεν θα χρειάζονται τα μετρητά και 

οι κάρτες. Ο εργοδότης ή ο πελάτης θα τους πληρώνει στο πορτοφόλι του 

κινητού τους.  

Το νέου τύπου ψηφιακό νόμισμα, θα διευκολύνει τις Κεντρικές Τράπεζες. 

Καταρχάς, θα γίνουν πιο αποδοτικά τα συστήματα πληρωμών. Σήμερα, όταν 

πληρώνεις με κάρτα τους Πειραιώς σε POS τους Εθνικής, δίνεις νομισματικές 

μονάδες, όχι ευρώ. Κατόπιν, όποτε κρίνουν πρόσφορο, οι τράπεζες 

συμψηφίζουν το υπόλοιπο μεταξύ τους. Με το εξελιγμένο σύστημα 

πληρωμών, η εκκαθάριση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Δεύτερον, θα εντάξει στο τραπεζικό σύστημα όσους δυσκολεύονται να έχουν 

πρόσβαση σε τράπεζες. Σε κάποιες περιοχές πρέπει να κάνεις ολόκληρο 

ταξίδι να βρεις ΑΤΜ και να τους πρόσβαση σε μετρητά. Με τα CBDCs δεν 
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χρειάζεται. Αρκεί να διαθέτεις ένα smartphone και να τους πρόσβαση στο 

Internet.  

Το τρίτο αφορά την νομισματική κυριαρχία, με την Κίνα να έχει πάρει σαφές 

προβάδισμα στην κούρσα. Για παράδειγμα οι κάτοικοι της Αργεντινής, από τη 

στιγμή που η αγοραστική δύναμη του εθνικού τους νομίσματος υποτιμάται 

συνέχεια, προτιμούν να συναλλάσσονται με δολάρια. Το πρόβλημα είναι πως 

επειδή το προμηθεύονται στην μαύρη αγορά, πληρώνουν πολύ παραπάνω 

από την επίσημη ισοτιμία.  

Αν τους το κινέζικο Yuan γίνει ψηφιακό, θα μπορούν να το αποκτήσουν 

άμεσα, χωρίς ενδιάμεσους. Πολύ πιο φτηνά, γιατί θα παρακάμπτουν την 

μαύρη αγορά. Τους οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με Yuan, δεν θα 

χρειάζονται να υποβάλλονται τους καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία του 

απαρχαιωμένου SWIFT. Πρόκειται για ένα καίριο πλήγμα κατά του δολαρίου 

ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.  

Στα χαρτονομίσματα ιδιοκτήτης είναι όποιος το κατέχει στα χέρια του. Τους 

πλέον μιλάμε για ψηφιακά δεδομένα. Όποιος ελέγχει το κέντρο δεδομένων 

κατέχει μια ιδιαίτερα προνομιακή θέση. Ακόμα περισσότερο όταν ο ιδιοκτήτης 

των δεδομένων, είναι ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης του νομίσματος. Γιατί; Επειδή 

έχει την δυνατότητα να τροποποιεί τα δεδομένα!  

Το κυρίαρχο ζήτημα που τίθεται, αφορά την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. 

Με τα CBDCs καθίσταται εφικτό για μια Κεντρική Τράπεζα να παρακολουθεί 

την ακριβή τοποθεσία κάθε μονάδας του νομίσματος. Πρόκειται για νια 

τεκτονική αλλαγή με σημαντικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, ανάλογα την 

οπτική και την περίπτωση.  

Μια από τους πιθανές εκβάσεις είναι η απώλεια τους ιδιωτικότητας των 

συναλλαγών. Τους οι συναλλαγές θα καταγράφονται. Όχι μόνο όποιον το 

κατέχει, αλλά και όλους όσους το έχουν χρησιμοποιήσει. Κι όχι μόνο αυτό. Αν 

σήμερα πληρώσεις με κάρτα, καταγράφει το όνομα σου, το κατάστημα, την 

ώρα και το ποσό που ξόδεψες. Με το νέο ψηφιακό χρήμα η Κεντρική Τράπεζα 

θα μαθαίνει και τι ακριβώς ψώνισες.  

Ο Μεγάλος Αδελφός δεν είναι αναγκαστικά κακός, καθώς θα διευκολύνει τον 

εντοπισμό εγκληματικής δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις ληστείας, η 

παρακολούθηση καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επιτυχημένη νομιμοποίηση 

εσόδων. Θα είναι απλό να αντιστραφεί αμέσως μια συναλλαγή και να 

επιστραφούν χρήματα στο θύμα. Ειδικά σε χώρες με αυξημένη 

εγκληματικότητα, ίσως αποβεί σωτήριο.  

Το νέο ψηφιακό χρήμα θα διευκολύνει τους πολίτες στον υπολογισμό και την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ για την κυβέρνηση καθίσταται πιο 
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εύκολη η είσπραξή τους. 

Η φοροδιαφυγή θα μειωθεί δραστικά, δεδομένου ότι θα είναι αδύνατη η 

αποφυγή έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων. Ο φόρος εισοδήματος, όπως 

και το ΦΠΑ, θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται αυτόματα στα ταμεία του 

κράτους.  

Συνεπώς, δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχουν εφοριακοί και λογιστές. 

Σίγουρα όχι στο σημερινό τους μέγεθος. Και βέβαια δεν θα είναι μόνοι κλάδοι 

που θα πληγούν. Τίθεται ένα τεράστιο θέμα, όσο αφορά την συρρίκνωση των 

επαγγελμάτων. Θα μπορεί να αντέξει το οικονομικό σύστημα ένα τέτοιου 

μεγέθους σοκ; Από ότι φαίνεται, ήρθε η ώρα για το παγκόσμιο βασικό 

εισόδημα, τους υποστηρίζει πλέον ανοικτά το ΔΝΤ.   

Το επικίνδυνο σενάριο θέλει το νόμισμα να μετατρέπεται σε πλατφόρμα 

επιτήρησης, καθώς προσφέρει τους κυβερνήσεις τον απόλυτο έλεγχο. Μια 

αυταρχική εξουσία θα μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να αποκλείσει από το 

σύστημα μια ολόκληρη κατηγορία πολιτών: αντικαθεστωτικούς, γκέι, 

ισλαμιστές, χριστιανούς. Θα μπορούν να τους κατάσχουν άμεσα τα χρήματα. 

Αν μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου μετρητά, ο αποκλεισμός από το σύστημα 

θα είναι πλήρης. Δεν θα μπορούν να αγοράσουν ούτε ψωμί.  

Χωρίς μετρητά, μια Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επιβάλει αρνητικά επιτόκια 

τους τάξης του -10% ή capital controls χωρίς παραθυράκια. Οι καταθέτες δεν 

έχουν τρόπο να προφυλαχθούν. Μην έχοντας την δυνατότητα να τα 

αποσύρουν από το σύστημα, η μόνη τους διέξοδος είναι να τα επενδύσουν ή 

να τα καταναλώσουν. Τους τα πού; Μα φυσικά εκεί που επιθυμούν οι αρχές.   

Τα χρήματα υπάρχουν μόνο ως νούμερα στην οθόνη του κινητού. Υποτίθεται 

πως οι Κεντρικές Τράπεζες στοχεύουν στη συμπλήρωση μετρητών και όχι 

στην αντικατάστασή τους. Τους τίποτα δεν θα τους εμποδίσει να το κάνουν. 

Θα επικαλεστούν την φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα, με μετάδοση 

μικροβίων. Οποιοδήποτε ειλικρινή ή προσχηματικό λόγο. Ο χρυσός, το ασήμι 

και το bitcoin είναι οι μόνες νομισματικές αξίες όπου έχουμε την απόλυτη 

κυριότητα. 

Η καθολική υιοθέτηση των CBDCs αναμένεται σε 4 χρόνια. Θα χρειαστούν 

περίπου δύο χρόνια για την ανάπτυξη και την πειραματική φάση. Κατόπιν, 

υπολογίζουν άλλα δύο χρόνια για να εξοικειωθεί ο κόσμος με την χρήση τους.  

Ο Βασίλης Παζόπουλος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδικότητα τις 

ανεπτυγμένες αγορές και τα κρυπτονομίσματα. Συγγραφέας των βιβλίων 

«Επενδυτές χωρίς Σύνορα» και «Επενδυτικό εγχειρίδιο του Bitcoin» και 

αρθρογράφος στο euor2day.gr 
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(https://www.euro2day.gr/news/world/article/2057574/pshfiakh-

epanastash-kai-apo-tis-kentrikes-trapezes.html) 
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Πόσο πιθανή είναι μια ακόμη θετική χρονιά και πως μπορούμε 

ν' αποφύγουμε τα λάθη 

 

Ιωάννης Κανταρτζής  
Ειδίκευση σε παράγωγα προϊόντα και online συναλλαγές 

 “Δεν υπάρχει κακός καιρός - μόνο λάθος ρούχα”  

Μια προφανής ερώτηση στα χείλη όλων μας, και δη στις αρχές κάθε χρονιάς, 

είναι οι προοπτικές των χρηματιστηριακών αγορών (μεταξύ άλλων). 

Πηγαίνοντας γι' αυτό το σκοπό λίγο πίσω στο χρόνο, ακόμα και κατά την 

πρόσφατη Covid εποχή στις αρχές του 2020, παρατηρούμε οτι οι 

χρηματιστηριακές αγορές υπεραποδίδουν οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής, 

έχοντας σημειώσει (ξανά) νέα υψηλά στη συντριπτική τους πλειοφηψία. 

Ο λόγος είναι απλός - η μηχανή πίσω απο αυτές τις αποδόσεις είναι οι ίδιες οι 

εταιρείες. Κι εδώ είναι περισσότερο απο οπουδήποτε αλλού αληθές το 

γεγονός οτι περισσότερο ρίσκο συνάδει με μεγαλύτερη απόδοση. Όχι κάθε 

χρόνο, σίγουρα - αλλά σε βάθος χρόνου, οπωσδήποτε. Οι αποδόσεις, όμως, 

που διακινδυνεύει ο οποιοσδήποτε σε μορφή πρόβλεψης, βασίζονται στις 

περασμένες αποδόσεις οι οποίες έχουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα  - είναι 

ήδη παρελθόν.  

Συχνά λάθη  

Εάν επικεντρωθούμε στο παρόν, θα διαπιστώσουμε οτι η πλειοψηφία των 

επενδυτών στη διάρκεια του 2020 υπέπεσε σε τουλάχιστον ένα ή και 

περισσότερα από τα κλασσικά λάθη. Το πρώτο ήταν να πανικοβληθεί στην 
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αρχή της πρωτοφανούς πτώσης σε όλα τα asset classes, παρασυρόμενος 

από τη γενική εικόνα και σίγουρα το διάχυτο πανικό.  

Οι επενδυτές, ως γνωστόν, υπερβάλλουν τόσο στις ρευστοποιήσεις, ωσαν 

μια εταιρεία να είναι δυνατόν να απωλέσει το 80% των εσόδων της μέσα σε 6 

μήνες λόγω του ιου και αυτό να αποτυπωθεί στο ταμπλό σε λίγες εβδομάδες, 

όσο και στις αγορές τους.  

Το δεύτερο λάθος ήταν οτι οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις μετοχές 

‘growth’, ξεφορτώνοντας για τα καλά από τα χαρτοφυλάκιά τους τις μετοχές 

‘value’, οδηγώντας έτσι τις μεν σε υπεραγορασμένα επίπεδα και 

παραμελώντας τις δε, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες.  

Καθώς η αγορά έχει πάντα τον τελικό λόγο, και με τη βοήθεια της 

ανακάλυψης και διάθεσης του εμβολίου, οι υπομονετικοί αμοίφθηκαν απο την 

κυκλικότητα του τέλους του χρόνου που εν τέλει έφερε τις δεικτοβαρείς και 

'value' μετοχές στο προσκήνιο, υπεραποδίδοντας.  

Εν ολίγοις, ο επενδυτής που επέδειξε υπομονή και αντιστάθηκε και στους δυο 

πειρασμούς, βγήκε κερδισμένος.  

Το δυσκολότερο μέρος - το μέλλον  

Η κρίση και ο πανικός με τις ευκαιρίες που αυτή έφερε, είχε και τα θετικά οτι οι 

εταιρείες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν και να παραδώσουν αγαθά και 

υπηρεσίες τις οποίες σε άλλες περιπτώσεις θα τους κόστιζε το 10πλάσιο σε 

χρόνο. Αυτό σημαίνει οτι υπάρχει πληθώρα εταιρειών οι οποίες κατάφεραν ν' 

αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους ακόμα και με μειωμένες πωλήσεις.  

Με άλλα λόγια, στην πλειονότητά τους, μόλις ανακτήσουν τα επίπεδα 

πωλήσεων του 2019, θα κερδίσουν ακόμη περισσότερα - άρα και ακόμη 

καλύτερα νέα για τους επίδοξους επενδυτές. Αυτό εννοούμε με τον όρο 

'λειτουργική μόχλευση' με βάση την οποία έχει αυξηθεί το καθαρό κέρδος για 

κάθε μονάδα πώλησης. Αυτό θα είναι ορατό στα αποτελέσματα των εταιρειών 

για αρκετά χρόνια αλλά περισσότερο στο τρέχον 2021. 

Το αμέσως επόμενο πρόβλημα που θα κληθούν αυτήν τη φορά να λύσουν οι 

κεντρικές τράπεζες απανταχού είναι αυτό του πληθωρισμού. Ίσως όχι για το 

άμεσο 2021, αλλά πιθανόν για το εγγύς 2024. Γιατί για πόσο ακόμα θα 

αντέξουν να τυπώνουν πληθωριστικό, δωρεάν χρήμα; Σχεδόν το 

μοναδικό προϊόν το οποίο δεν γράφει νέα υψηλά είναι το αμερικάνικο 

δολάριο. Ο κοινός παρονομαστής είναι ξεκάθαρος για όλο αυτό το ράλι στα 

υπόλοιπα asset classes - μια επική πλημμύρα από χαρτονομίσματα μας 

περιμένει το 2021.  
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Απλώς παρακολουθείστε την ανακοίνωση πριν απο λίγες εβδομάδες 

του Jerome Powell στην αυγή της απόφασης της ΕΚΤ να δώσει μια μικρή 

ώθηση στο δικό της πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, όπου τόνισε πως 

είναι έτοιμοι να τυπώσουν ακόμη περισσότερο χρήμα εάν κριθεί αναγκαίο. 

 Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως τα μελλοντικά σχέδια όσον αφορά στο 

επίπεδο επιτοκίων και την ποσοτική χαλάρωση εξαρτώνται από την 

εκπλήρωση των στόχων περί ανεργίας και πληθωρισμού.  

Εάν η FED αποτύχει στο να φέρει τον πληθωρισμό στο επιθυμητό επίπεδο 

του 2% - κάτι στο οποίο είναι καταδικασμένη ν' αποτύχει μιας και αυτή είναι η 

πραγματικότητα της τελευταίας δεκαετίας με την ZIRP πολιτική μηδενικών 

επιτοκίων που ακολουθεί - τότε η παροχή ρευστότητας στο σύστημα είναι 

μονόδρομος. Αυτά τα νέα είναι μουσική στ' αυτιά της Wall Street, ένας 

πακτωλός φθηνού ή δωρεάν χρήματος. Δεν τους ενδιαφέρει για τον μεσο-

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του να τυπώνεις υπερβολικά, να δανείζεσαι 

υπερβολικά ή να ξοδεύεις υπερβολικά.   

Πως προστατεύομαι, λοιπόν, από τις αναπόφευκτες διακυμάνσεις; 

 Ένα απο τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο φιλόδοξος επενδυτής/trader 

είναι και ο δυαδικός χαρακτήρας του στοιχήματος. Κι εδώ το πρόβλημα είναι 

διττό - και στη λέξη “δυαδικός” και στη λέξη “στοίχημα”.  

Ευτυχώς υπάρει λύση. Γιατί εδώ και αρκετές δεκαετίες, τα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία που ονομάζονται “παράγωγα προϊόντα” δίνουν σε κάποιον τη 

δυνατότητα να διαχειριστεί το ρίσκο και τις διακυμάνσεις του χαρτοφυλακίου 

του πολύ πιο αποτελεσματικά, απεμπολώντας τον δυαδικό χαρακτήρα των 

παραδοσιακών επενδύσεων, δηλαδή της δυνατότητας μόνο αγοραστικών 

(long) θέσεων ή θέσεων ανοικτής πώλησης (short). 

 Τα παράγωγα προϊόντα, δηλαδή τα options και futures και οι συνδυασμοί 

των, επιτρέπουν τη δημιουργία αποδόσεων όχι μόνο σε ανοδικές ή πτωτικές 

αγορές, αλλά και σε πλάγιες κινήσεις των αγορών, με χαμηλή ή υψηλή 

μεταβλητότητα, κινήσεις σ' ένα μόνο εύρος τιμών, μεταξύ άλλων.  

Είναι πολύ ευκολότερο να προβλέψεις (εάν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καν σαν δόκιμος όρος στα χρηματιστήρια) προς τα πού ΔΕΝ θα κατευθυνθεί 

ένας υποκείμενος τίτλος παρά προς το πού θα κατευθυνθεί.  

Με αυτό λύνεται το πρόβλημα της δυαδικότητας.  

Το δεύτερο πρόβλημα είναι οτι όσοι βρίσκονται στο χώρο έχοντας στο μυαλό 

τους τον στοιχηματισμό, είναι καταδικασμένοι στην αποτυχία σε 

μεσοπρόθεσμο διάστημα.  
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Εν ολίγοις, το χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε επενδυτή χτίζεται στη βάση μιας 

στοιχειώδους διαφοροποίησης (τοποθέτηση σε διαφορετικούς κλάδους, 

νομίσματα και asset classes) και στη χρήση προϊόντων που μας επιτρέπουν 

τη δημιουργία περαιτέρω υπεραξίας έναντι των υπόλοιπων επενδυτών 

(δηλαδή με τη χρήση των παραγώγων). 

Οι καιροί που έρχονται θα είναι πιο απαιτητικοί στη βάση δημιουργίας 

υπεραξίας. Εξάλλου το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για τυχόν 

υπεραποδόσεις, είναι η υπέρμετρη μεταβλητότητα στο μεσοδιάστημα. Και 

αυτό τακτοποιείται με τη χρήση των εν λόγω προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γιάννης Κανταρτζής είναι οικονομολόγος κι επαγγελματίας επενδυτής, 

εστιάζοντας στη χρήση των παραγώγων προϊόντων ενώ προσφέρει σεμινάρια και 

mentoring σε αυτά τα προϊόντα. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και Λονδίνο ενώ εκδίδει το 

περιοδικό TRADERS' στην ισπανική γλώσσα. www.ikantartzis.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikantartzis.com/?fbclid=IwAR0eN8z1tV8h-797vx6LOkkGMZKtrztsdOOXZ7J_nHl7rPOJwF1SckpDOok
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Το Εξωγήινο 2020 – Σκέψεις & Μετοχικές Επιλογές 2021 του 
Δημήτρη Κουτσουμπού 
 

Το 2020 ήταν μια εξωγήινη χρονιά. Εύχομαι 

εσείς και όσοι αγαπάτε να είστε υγιείς, και η νέα 
χρονιά να επιτρέψει την επιστροφή στην 
κανονικότητα. 
Στο εξωτερικό, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 
προ κορονοϊού επίπεδα, ενώ στην Ελλάδα τα 
πλησιάζουμε. Οι τιμές, ειδικά σε διαστήματα 
μικρότερα του έτους, αποτελούν μια πλάνη. Τι λέτε; Αν το χαρτοφυλάκιό σας 
έπεσε -40% μέχρι το Μάρτη, σημαίνει πως είστε κάκιστος επενδυτής, ή πως 
κάνατε τραγικές επιλογές; Αν μετέπειτα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, σημαίνει 
πως τσιμπήσατε τα ανεπανάληπτα κελεπούρια και πως είστε “Μέγας”; 
 
Η “πλανεύτρα” αγορά 
Θέλω με αφορμή αυτό το άρθρο να τονίσω και υπενθυμίσω σε όλους μας 
πως τίποτα από τα δύο δεν ισχύει απαραίτητα. Αυτό που ειλικρινά μετρά είναι 
να εστιάσουμε στο τι συμβαίνει στις εταιρείες που κατέχουμε. Αν π.χ. 
η Aegean (ΑΡΑΙΓ) χρεοκοπήσει, ή υποστεί συντριπτικό dilution, είτε με τις 
τιμές πάνω, είτε με τις τιμές κατω, ο μακροχρόνιος επενδυτής δύσκολα θα δει 
φως στο τέλος. Αν η εταιρεία τα καταφέρει, και έπειτα επιστρέψει στην 
πρότερη κερδοφορία δίχως σημαντικό dilution, κάποια κέρδη θα προκύψουν. 
Περισσότερα μάλιστα, για όσο χαμηλότερα έχει αγοραστεί. 
 
Το να χαίρεται κανείς με την άνοδο της μετοχής, ή να λυπάται με την 
πτώση, είναι ανόητο. Η υψηλότερη τιμή είναι αποθαρρυντική για την 
επένδυση, ενώ η χαμηλότερη τιμή ενθαρρυντική. Όμως, το κυρίως 
ενθαρρυντικό είναι καλύτερες προοπτικές και εξέλιξη των μεγεθών, και 
αντίστοιχα, το κυρίως αποθαρρυντικό, γεγονότα που αμφισβητούν τη 
βιωσιμότητα. 
Η τιμή και η αξία (intrinsic value) σε βάθος χρόνου συμφωνούν, αλλά σε 
βραχύτερα διαστήματα ενδέχεται να διαφέρουν. Όσο, λοιπόν, η αγορά κάνει 
“τραμπάλα”, να μετράμε τους εαυτούς μας μέσω της ειλικρινούς προσπάθειας 
εκτίμησης της δίκαιης τιμής, εξετάζοντας το κατά πόσο οι επιχειρηματικές 
εξελίξεις και οι επιδόσεις των εταιρειών συμφωνούν με όσα είχαμε 
προϋπολογίσει, και όχι με βάση το τι κάνουν οι τιμές. 
 
 
Η “σφαγή” του retail 
 
Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι εννοώ, ας φέρω ένα προσωπικό 
παράδειγμα. Στην Αγγλία, ένα από τα βασικά μου στοιχήματα 
ήταν αδάνειστες και οριακά κερδοφόρες εταιρείες του retail. Αγοραζόμενες 
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αντί πινακίου φακής, είτε θα χρεοκοπούσαν αν τα μεγέθη τους περνούσαν 
προς το κόκκινο, ή θα υπόσχονταν φοβερές αποδόσεις λόγω της χαμηλής 
τιμής αγοράς τους. 
 

Μια μίξη λανθασμένων επιλογών και ατυχίας (πανδημίας), έφερε 
πραγματικές ζημιές. Ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των μετοχών, η αύξηση 
των πιθανοτήτων χρεοκοπίας και τα αναιμικότερα αποτελέσματα, συνέστησαν 
επιδείνωση της δίκαιης τιμής. Πως να το κάνουμε, αν είχα ένα μαγαζί που 
πριν τα κουτσο-έβγαζε, μα τώρα γεννά ζημιές, η αξία του έχει επηρεαστεί, 
έως μηδενιστεί αν δεν τα καταφέρει. Δε χρειάζεται να δω τη πτώση αυτών των 
μετοχών έως και 90% για να το καταλάβω. Έχω αποδεχτεί, λοιπόν, την ήττα, 
εκεί που κρίνω τις ζημιές μη αναστρέψιμες. Τις αναγνωρίζω ως τέτοιες, όχι 
βάσει του μεγέθους της πτώσης, αλλά λόγω των πραγματικών επιπτώσεων 
που έχουν καταστήσει την επιχειρηματική αναστροφή απίθανη. Δείτε το 
χαρακτηριστικό απόσπασμα από άρθρο μου τον Απρίλη του 2020: 
 Αυτές οι επιλογές έχουν υποχωρήσει σημαντικά, και έχουν πλήξει το 
χαρτοφυλάκιο, με τρόπο που εκτιμώ πως οι ζημιές σε ένα του μέρος, να είναι 

μη αναστρέψιμες. Για παράδειγμα, η Laura Ashley οδηγήθηκε σε καθεστώς 
πτώχευσης, ενώ η Safestyle προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε 
τέτοιου τύπου γεγονότα εκτιμώ πως έπεται και συνέχεια. 

Αυτό που έχει βοηθήσει πολύ είναι η ύπαρξη ρευστότητας, για τη σημασία της 
οποίας μιλούσα στο ξεκίνημα του έτους. Αυτή προτιμάται να διοχετεύεται στις 
αμυντικότερες επιλογές (Royal Mail, BT Group, κ.α.), παρά στις 
επιθετικότερες. Απλά οι τελευταίες έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ που με πολύ 
μικρή ενίσχυση σε κάποιες από αυτές τις θέσεις, οι υποσχόμενες αποδόσεις 
είναι πολύ μεγάλες. Αυτό γίνεται επιλεκτικά σε μια ομάδα από αυτές και με 
πολύ προσεκτικό τρόπο. 

Χαρακτηριστικό και επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιων αγορών αποτέλεσε η N 
Brown (BWNG), ή οποία εξαπλασιάστηκε από τα χαμηλά της και πλέον έχει 
ήδη ρευστοποιηθεί. Αποτυχημένο, ο γίγαντας των mall, Intu Propeties, που 
έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 
 
Το Αγγλικό Χαρτοφυλάκιο 

 
Το αγγλικό χαρτοφυλάκιο σε χρηματιστηριακή αποτίμηση πλησιάζει 
να καλύψει πλήρως τις μεγάλες ζημιές. Δε σημαίνει, όμως, πως 

σήμερα είμαι καλύτερος επενδυτής, ή πως κατά το Μάρτη ήμουν “για τα 
μπάζα”. Εκτιμώ πως απλά η αγορά μέχρι τότε υπερέβαλε αρνητικά, ενώ τώρα 
ίσως, κάπου κάπου, βιάζεται αδιάκριτα να αποτιμήσει θετικά. 
 
Τουλάχιστον, είμαι ευγνώμων που μου έχει δοθεί η δυνατότητα να 
αναδιατάξω τις συμμετοχές, με ένα τρόπο που με ικανοποιεί. Σκέφτομαι να 
παρουσιάσω τις πέντε μεγαλύτερές μου θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως 

https://www.investorblog.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b1-4-b%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
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μέσω ενός βίντεο. Ήδη έχω αναφέρει εδώ τη BT Group (BT.A), που 
εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη μου θέση. Η Royal Mail (RMG), που 
την ακολουθούσε κατά πόδας στο χαρτοφυλάκιο, έχει ρευστοποιηθεί πλήρως 
μετά τη μεγάλη της άνοδο. 

 
Φάρος της αξιολόγησης πάντα πρέπει να είναι η εξεύρεση της αλήθειας, 
ανεξάρτητα από το αν ταπεινώνει ή γεμίζει με περηφάνεια τον επενδυτή. 
Λίγες σειρές παραπάνω γράφω πως η χαμένη μάχη στο retail είναι μια μίξη 
ατυχίας και λανθασμένων επιλογών. Δεν αναφέρω την κακή τύχη για να 
δικαιολογηθώ, και ούτε θέλω να εστιάσω σε αυτή, γιατί όση και αν είναι η 
συνεισφορά της, δεν είναι αυτή που ορίζω. Επιλέγω να εστιάσω, αντ’ αυτού, 
σε όσα νομίζω έπραξα καλώς και όσα κακώς, για δική μου και δική σας 
μάθηση. 
 
Ας ξεκινήσουμε από τα καλά: Παρότι πίστευα πως οι επιλογές που βρήκα 
στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ήταν απείρως πιο συμφέρουσες σε σχέση με 
τις ελληνικές μετοχές, επένδυσα με μετρημένο τρόπο. Και αυτό γιατί μέσα στα 
χρόνια έχω μάθει τη σημασία του να κάνεις πιλοτικά, αυτό με το οποίο 
καταπιάνεσαι για πρώτη φορά. Έπειτα, παρόλο που ένιωθα μεγάλη πίστη 
στις turn-around προοπτικές του retail και ήμουν ερωτευμένος με αυτή την 
επενδυτική ιδέα, φρόντισα η συμμετοχή αυτών των επιλογών να μη 
ξεπερνά κάποιο όριο εντός του Αγγλικού χαρτοφυλακίου. Ενώ, δηλαδή, μου 
άρεσαν περισσότερο οι μετοχές του retail σε σχέση με άλλες, πίεσα τον εαυτό 
μου να συμπεριλάβω διαφορετικούς κλάδους. 
 
Η απόφαση για πιλοτικές τοποθετήσεις στην Αγλλία με έσωσε σαν 
επενδυτή, και η απόφαση για λελογισμένη έκθεση του retail εντός του 
Αγγλικού χαρτοφυλακίου, το έσωσε από μεγάλες μη αναστρέψιμες ζημιές. 
 
Ας συνεχίσουμε με τα άσχημα: Αυτό που υποβάθμισα, και τώρα 
συνειδητοποίησα για τα καλά, είναι το μειονέκτημα των “capital-
light” εταιρειών (με μικρές απαιτήσεις σε κεφάλαια). Αρχικά, φαίνεται πως 
διαθέτουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί πετυχαίνουν μεγάλη απόδοση επί 
των κεφαλαίων τους και έτσι μπορούν να αναπτύσσονται ταχύτατα και χωρίς 
κόστος. Έτσι, η πραγματική τους αξία δικαιολογημένα είναι μεγαλύτερη από 
αυτή που δείχνουν τα ίδια κεφάλαια. 
Το μεγάλο μειονέκτημα είναι πως αν γυρίσουν σε ζημιές, έστω και μικρές, δεν 
υπάρχει λίπος να κάψουν. Εταιρείες με βαριές επενδύσεις, όπως 
ο Μυτιληναίος (ΜΥΤΙΛ), ή η Flexopack (ΦΛΕΞΟ), είναι καταδικασμένες σε 
αποδόσεις επί των κεφαλαίων χαμηλότερες του 10%, ποσοστό που δε 
σνομπάρω καθόλου. Εκεί, όταν τα πράγματα χαλάσουν, τα πάγια τους δίνουν 
λίπος να αντέξουν ακόμα και αν έχουν κάποιο δανεισμό. Αυτό που έμαθα με 
τις “capital-light” εταιρείες είναι πως έτσι και χάσουν τα κέρδη τους, αφού δεν 

https://seekingalpha.com/article/4354361-bt-group-oasis-of-value
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υπάρχει τίποτα ενσώματο να τις κρατήσει, είναι πιθανό να οδηγηθούν 
σύντομα στη χρεοκοπία ακόμα και αν προηγουμένως ήταν αδάνειστες. 
 
Ταυτόχρονα, βίωσα και τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου 

Βασιλείου. Στην Ελλάδα, οι εταιρείες είναι οικογενειακές και καλά 
εδραιωμένες. Στη δυσκολία, ο βασικός μέτοχος θα κάνει τα πάντα, σε σημείο 
κατάχρησης, για να σώσει την εταιρεία, που ενίοτε περιλαμβάνουν 
διασυνδέσεις με το τραπεζικό ή πολιτικό σύστημα. Για αυτό συναντάμε μέχρι 
“κουφάρια” να επιβιώνουν για χρόνια, παρότι καταγράφουν ζημιές, με την 
εξυγίανσή τους να παίρνει διαστάσεις πολυετούς σίριαλ. 
 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εταιρείες είναι πολυμετοχικές, και συνήθως δεν 
υπάρχει κάποιος μέτοχος που να καίγεται, ή να “έχει καρδιά” για την εταιρεία. 
Επίσης, η οικονομία είναι ρευστή και καπιταλιστική, ενώ ο πτωχευτικός 
κώδικας είναι πιο άμεσος και έτσι όλα γίνονται “μπαμπ μπαμ”: “Κύριε, 
ξέμεινες από ρευστότητα και δεν έχεις πάγια να εγγυηθείς; Ήρθε η ώρα οι 
πιστωτές να πάρουν το τιμόνι!”. Έχω σοκαριστεί με το πόσο γρήγορα οι 
εταιρείες οδηγούνται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, με τους μετόχους και 
τη διοίκηση απλά να παραδίδουν τα κλειδιά. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα για το 
πόσο επιφυλακτικός οφείλω να είμαι στο μέλλον για “ελαφριές” εταιρείες, 
ακόμα και όταν είναι αδάνειστες, ακόμα και όταν είναι κερδοφόρες. Αυτό δε 
σημαίνει ό,τι θα τις αποφεύγω, αλλά σημαίνει πως πάντα πρέπει να είμαι 
έτοιμος για το σενάριο μιας κατάρρευσης αν τα κέρδη εξαφανιστούν. 
 
To… “Ελληνο-Κυπριακό” Χαρτοφυλάκιο 

 
Το περίεργο είναι πως στην Ελλάδα, από την οποία επιθυμούσα πέρσι να 
δραπετεύσω, το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται πιο ψηλά από ποτέ, βοηθούμενο, 
από τις αγορές στα χαμηλά, εταιρειών όπως τα Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ), 
και την προέλαση εταιρειών πληροφορικής που κατέχω από παλαιότερα. Για 
τον ίδιο λόγο, η διάρθρωσή του έχει πλήρως μεταμορφωθεί. 
 
Τα Πλαστικά Θράκης έχουν πλέον ρευστοποιηθεί πλήρως, το ίδιο και 
ο Καράτζης (ΚΑΡΤΖ) από περσι, λόγω της δημόσιας πρότασης. Αντίθετα, 
θέσεις σε εταιρείες πληροφορικής όπως η Entersoft (ΕΝΤΕΡ), η Epsilon 
Net (ΕΠΣΙΛ) και η Ideal (ΙΝΤΕΚ), λόγω των κερδών έχουν μεγαλώσει, 
δημιουργώντας μεγάλα διλήμματα για την πώλησή τους ή μη. Όπως εξηγώ 
στο παρακάτω βίντεο, είναι δύσκολο να εκτιμήσεις την αξία τους, καθώς αυτή 
έγκειται στη μελλοντική τους εξέλιξη. 
 

https://www.facebook.com/Investorblog.gr/videos/916982368710689/ 
 

https://www.facebook.com/Investorblog.gr/videos/916982368710689/


85 
 

Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, τη στιγμή που αγοράζονται φθηνά. Λίγα ή 
πολλά, κέρδη υπόσχονται στο κάτω-κάτω. Μα τώρα που ακριβαίνουν, και 
έρχεται η εποχή του θέρους; Κάλλιο δέκα και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει; 
Συνήθως, όταν δυσκολεύομαι να αποφασίσω, ακολουθώ τη Σολομώντεια 

λύση, ρευστοποιώντας μερικώς. Όμως ειδικά για αυτές τις μικρές εταιρείες 
πληροφορικής, με διαδρομές ανάπτυξης εμπρός τους, απροσδιόριστες σε 
μάκρος, πρέπει να το σκεφτώ διπλά. 
 
Η απόδοσή του ελληνικού χαρτοφυλακίου (περιλαμβανομένων κυπριακών 
μετοχών) έφτασε το +18% μέσα στο 2020. Την ίδια περίοδο ο Γενικός 
Δείκτης έχασε το -11,75% της αξίας του, επηρεασμένος από τις τράπεζες. 
Βέβαια, το 2019 που ο ΓΔ ανέβηκε σημαντικά (+49%), το χαρτοφυλάκιο είχε 
αναιμικότερες αποδόσεις (+14%), λόγω της μη έκθεσης σε τράπεζες και της 
πολύ υψηλής ρευστότητας. Με δόση αυτοκριτικής, θα έλεγα πως το 2019 το 
παράκανα με τη ρευστότητα, αλλά δυσκολευόμουν να βρω επιλογές σε τιμές 
που να νιώθω ασφαλής. Ευτυχώς, φέτος νομίζω πως έχω εντοπίσει κάποιες 
εναλλακτικές, ώστε να μπορώ να παραμένω επενδεδυμένος. Για το ελληνικό 
χαρτοφυλάκιο, €1 επενδεδυμένο στο τέλος του 2008, έχει αυξηθεί στα €3.1 
σήμερα (17/1/20). 
Πριν από περίπου δύο μήνες προσέθεσα νέες επιλογές και σκόπευα να 
γράψω ένα γρήγορο άρθρο για πέντε από αυτές(ΕΧΑΕ, Motor Oil, Κρι-Κρι, 
Καρέλια, Alpha Αστικά Ακίνητα). Οι Motor Oil (ΜΟΗ) και ΕΧΑΕ, που μόνο 
μικρές θέσεις πρόλαβα να πάρω κοντά στα απόλυτα χαμηλά, ανατιμήθηκαν 
τόσο γρήγορα, που έπαψα να τις θεωρώ μεγάλες ευκαιρίες αγοράς για να 
τους αφιερώσω κάποιο άρθρο, και έχουν ρευστοποιηθεί πλήρως. Την Motor 
Oil την αγόρασα όταν υποχώρησε κάτω από τα €8, έτοιμος να συνεχίσω τις 
αγορές χαμηλότερα. Να σημειώσω πως παλαιότερα, τον Απρίλη, και σε 
υψηλότερες τιμές ήμουν αρνητικός, έχοντας γράψει τα εξής με τη μετοχή στα 
€13: 
 
…η αγορά κωφεύει σε αναμενόμενες εξελίξεις, που δεν είναι δύσκολο να δει 
κανείς. Θα έλεγα να επισκεφτείτε ένα από τα παλαιότερα άρθρα μου για τη 
Motor Oil (ΜΟΗ), που μπορεί να σας φανεί επίκαιρο. Φυσικά έχουν περάσει 
τα χρόνια, αλλά η κατάσταση που περιγράφεται μπορεί να σας φανεί διδακτική 
και χρήσιμη σήμερα. 

Είμαι πιο αισιόδοξος για Κρι Κρι (ΚΡΙ), Alpha Αστικά 
Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ), Καρέλια (ΚΑΡΕΛ), που αποτελούν τις νέες θέσεις τις 
οποίες διακράτω. Σε αυτές έχει προστεθεί η “Χ”. Δεν σας την αποκαλύπτω 
ακόμα, γιατί σκοπεύω να της αφιερώσω άρθρο, και να τη ψάξω καλύτερα. 
 
Οι 5 μεγαλύτερες μου θέσεις αυτή τη στιγμή σε Χρηματιστήριο Αθηνών και 
ΧΑΚ με σειρά μεγέθους είναι οι εξής: ΚΕΟ, Καρέλιας, Alpha Αστικά Ακίνητα, 
Ξενοδοχεία Λόρδος (ΛΟΞΕ), Blue Island (ΜΠΛΕ). 

https://www.investorblog.gr/motor-oil-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-value-trap/
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Οι εταιρείες πληροφορικής ή αυτές που σχετίζονται με αυτή δεν φαίνονται 
παραπάνω γιατί αποτελούν μικρότερες θέσεις, αλλά συνολικά συνιστούν το 
31% της αξίας του μετοχικού μέρους, αν σε αυτές περιληφθεί και η Intracom. 
Η ρευστότητα του χαρτοφυλακίου είναι υψηλή στο 42%, έτσι το μετοχικό 

μέρος είναι 58%. 
 
Όπως θα παρατηρείτε από την υψηλή συμμετοχή σε ακίνητη περιουσία 
(Λόρδος, ΑΣΤΑΚ) επιλέγω άμυνα. Ως ασπίδα, πέρα από την ίδια τη φύση των 
ακινήτων, λειτουργεί και το ότι οι μετοχές αυτές διαπραγματεύονται με μεγάλη 
έκπτωση επί της αξίας της περιουσίας που εσωκλείουν. 

Θα το επαναλάβω για άλλη μια χρονιά, δεν πιστεύω πως οι τρέχουσες τιμές 
για τις περισσότερες ελληνικές μετοχές υπόσχονται μεγάλες μελλοντικές 
αποδόσεις. Κανείς, βέβαια, θα παρατηρήσει πως το 2020 έκλεισε με υψηλή 
απόδοση για το χαρτοφυλάκιο παρά την πεπεφρασμένη απαισιοδοξία μου και 
τότε. Αυτό οφείλεται κατά βάση στις ευκαιρίες αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, όταν οι τιμές υποχώρησαν. Ελπίζω να έχει καταστεί σαφές, πως οι 
χαμηλές τιμές δημιουργούν τις μελλοντικές αποδόσεις. Αν το 
χρηματιστήριο τρέξει σήμερα, αφαιρεί αποδόσεις από το μέλλον. Τόσο απλό! 
Μόνο η άνοδος των πραγματικών κερδών των εταιρειών, δημιουργεί τις 
πραγματικές, διατηρήσιμες αποδόσεις. 
 
Δηλαδή, εξακολουθώ να είμαι περισσότερο αισιόδοξος για τις αγγλικές παρά 
τις ελληνικές μετοχές που κατέχω. Παρακαλώ, ευχηθείτε μου αυτή τη φορά να 
μην “ξανά φάω τα μούτρα μου”. 

Η Αμερική 
 
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κατά βάση είμαι 
επενδεδυμένος σε κάποιες κυκλικές, όπως η Smart Sand (SND) (άρθρο) και 
ή Canfor Pulp (CFX.TO), πληρώνοντας παράλληλα δικαιώματα πώλησης σε 
υπερτιμημένες μετοχές ως αντιστάθμισμα-ασφάλιστρο. Παρακολουθώ 
αποσβολωμένος φαινόμενα που δε θα έχουν καλό τέλος, όπως περιέγραψα 
στο άρθρο, “Ο Επενδυτής του Tube”. 
 
Σας νοιάζει τι θα κάνουν οι μετοχές το 2021; 
Η βασική, λοιπόν, ιδέα που ήθελα να περάσω αυτή τη χρονιά είναι να 
διαχωρίστε το τι κάνουν οι τιμές, από το τι συμβαίνει στην πραγματική αξία 
των εταιρειών που κατέχετε. Νομίζω πως υιοθετόντας αυτή τη φιλοσοφία, και 
εκτιμώντας με σύνεση την αξία, χτίζετε βαριά άγκυρα ώστε τα “ρεύματα” των 
αγορών να μη σας φοβίζουν και απειλούν. Δε χρειάζεται καθόλου να 
πασχίζετε να προβλέψετε το τι θα κάνουν τα χρηματιστήρια την επόμενη 
μέρα. Απλά ρωτήστε: “Τι κέρδη θα παράξει η εταιρεία μου τα επόμενα 10 
χρόνια; Τι πιθανότητες έχει να περάσει τον κάβο;”. Αυτό είναι όλο! 

https://seekingalpha.com/article/4319823-smart-sand-smart-cyclical-pick-great-upside
https://www.investorblog.gr/%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-tube/
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Μη ξεχάσετε να διαβάσετε το τελευταίο μου άρθρο στο Seeking Alpha που 
αφορά τη μετοχή της Tesla (TSLA). Επίσης σας ευχαριστώ μέσα από την 
καρδιά μου που σπάσαμε τους 1,000 συνδρομητές στο κανάλι στο Youtube! 
https://www.investorblog.gr/ 

 
Καλή Χρονιά! 

 
Δημήτρης Κουτσουμπός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν συστάσεις για οποιαδήποτε χρηματιστηριακή 
συναλλαγή. Οι υπολογισμοί είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας και 

ενδέχεται να περιλαμβάνουν αστοχίες ή λάθη. Συνιστούν προσωπικές απόψεις 
που παρουσιάζονται για συζήτηση μεταξύ επενδυτών. 

 

 

 

 

https://seekingalpha.com/article/4399110-3-scenarios-for-teslas-value
https://www.youtube.com/user/Investorblog
https://www.investorblog.gr/
https://www.investorblog.gr/wp-content/uploads/2016/09/koutsoubos.png
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Το τρένο ξεκίνησε, όποιος βλέπει τον προορισμό ας 
επιβιβαστεί - Τα καλύτερα έρχονται...  

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

To πιο διασκεδαστικό «στοίχημα» που έχω  βάλει, είναι το φετινό με ένα πολύ 
καλό φίλο πραγματικά ενημερωμένο επενδυτή και αφορούσε τη μετοχή της 
ΔΕΗ  και μια άλλη εταιρεία του FTSE.  Εγώ πήρα τη ΔΕΗ και ο φίλος την 
άλλη, ο χρονικός ορίζοντας δεν έχει κλείσει, αλλά ήδη είναι κερδισμένο από 
μένα αφού ήδη η «πολύπαθη»  είναι έκτοτε τρεις φορές πάνω. Του πρότεινα 
cash out,  αλλά δεν θέλει... 

Ο πανικός του πρώτου τριμήνου που αποτύπωσε μια πραγματικά ασύμμετρη 
απειλή, ήταν φυσιολογικός. Κανείς δεν ήξερε την πραγματική αρχή της 
κρίσης, τη διάρκειά της και φυσικά το... τέλος της, που ακόμα δεν είμαστε σε 
θέση να υπολογίσουμε. Οι αγορές προεξόφλησαν μάλλον τη βαθύτερη ύφεση 
εν καιρώ ειρήνης με κατάρρευση των αξιών προσπαθώντας να αξιολογήσουν 
το τελικό κόστος.  

Η δική μας αγορά που στην ουσία δεν είχε ορθοποδήσει μετά την δεκαετή 
κρίση, λόγω και του ευρέος προβλήματος του τραπεζικού συστήματος, 
άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης πρωτίστως από τη ΔΕΗ. Τι χρειαζόταν 
ένας κολοσσός με τα χρόνια προβλήματα που κουβαλούσε και με πολύ 
μεγάλες ζημιές στο bottom line?. Έναν ικανό manager, ένα business plan 
πενταετίας τουλάχιστον και συγκεκριμένες ενέργειες απεμπλοκής από παλιές 
τεχνολογίες για να συναντήσει τη νέα «πράσινη» εποχή από καινούργιο 
βατήρα. Και φυσικά πολιτική βούληση. 

Ε, αυτό ακριβώς χρειάζεται και ολόκληρη η χώρα. Διασφάλιση 
δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, μείωση της φορολογίας 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προώθηση των αποκρατικοποιήσεων , 
επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στροφή στην πράσινη 
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ανάπτυξη, ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των χρημάτων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

Η αλήθεια είναι ότι η ανταπόκριση της επιστήμης και της ανθρωπότητας σ 
αυτή την παγκόσμια ανάγκη υπήρξε ταχύτατη  στο υγειονομικό επίπεδο. 
Αλλά και στο οικονομικό πλαίσιο,  οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές 
αρχές έδρασαν γρήγορα και αποτελεσματικά. Παρά τη βουτιά της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά 30%, δεν υπήρξε μια κανονική χρηματοοικονομική 
κρίση. Το πλήγμα στην απασχόληση ήταν ήπιο σε σχέση με τη σοβαρότητα 
του σοκ, η Ελλάδα δε κατατάσσεται τρίτη σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση 
εισοδήματος ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.,σύμφωνα με έρευνα της 
Eurostat. 

Ο δρόμος είναι μακρύς για το Ελληνικό Χρηματιστήριο που πρέπει να 
επιστρέψει ως υγιής μοχλός άντλησης κεφαλαίων, να εκσυγχρονιστεί, να 
προσθέσει τρόπους προσέλκυσης νέων επενδυτών και  εισαγωγή νέων 
εταιριών στο Χρηματιστήριο, όπως επίσης και να δημιουργήσει  νέα προϊόντα 
ώστε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να αποκτήσει βάθος και ρευστότητα. 

Προφανώς, όπως απέδειξε το τελευταίο δίμηνο η αγορά μας, κάποιοι δεν 
είδαν απλά «φως και μπήκαν». Διαπίστωσαν ότι οι προοπτικές ανάπτυξης 
της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές παρά τις  αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες  επιπτώσεις και ότι υπάρχει  απτή πρόοδος σε  διάφορους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών της φορολογικής διοίκησης και της 
μάχης κατά της διαφθοράς. 

Επιβιβάστηκαν στο τρένο, με σκοπό ένα ταξίδι που δεν είναι θα είναι κοντινό, 
εκτός αν εμείς οι ίδιοι τους αναγκάσουμε με τις αβελτηρίες μας να κατέβουν. 
Αλλά φαίνεται πως το 2021 το τρένο θα αναπτύξει ταχύτητα. Επιβιβαστείτε 
λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται! 

 

Αποποίηση Ευθύνης 
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων 
προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται 
αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως τέτοιες. 

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στο LiberalMarkets 

ΑΓΟΡΕΣ  
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, 09:00 

https://www.liberal.gr/liberalMarkets/ 

https://www.liberal.gr/market
https://www.liberal.gr/liberalMarkets/
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                                Εκθετικές εξελίξεις 

                 Επιβίωση και ανάπτυξη σε εκθετικούς καιρούς  

 

                   Παντελής Λάμπρου, Συνιδρυτής & CEO P&I 
    Products & Investments | Business Management Consulting 
 

Μια ενδιαφέρουσα άσκηση για παρέες παιδιών και γονέων: 
Ένα νούφαρο διπλασιάζεται σε μέγεθος κάθε μέρα. Την τριακοστή ημέρα, 
έχει καλύψει ολόκληρη τη λίμνη. Ποια ημέρα το νούφαρο θα καλύπτει τη μισή 
λίμνη; (η απάντηση στο τέλος του άρθρου). Είναι κάτι ανάμεσα σε μαθηματικά 
και σπαζοκεφαλιά. Σε κάθε περίπτωση, είναι η πρώτη επαφή των παιδιών με 
την εκθετική αύξηση. 
Ένα άλλο αντίστοιχο πρόβλημα, σε ποιο μάκρο επίπεδο:  
Ένα βήμα ενός ανθρώπου έχει μήκος ένα μέτρο. Με τριάντα βήματα θα 
διανυθεί απόσταση 30 μέτρων. Σωστά; Με τριάντα εκθετικά βήματα, ποια 
απόσταση θα διανυθεί (κάθε φορά διπλασιάζουμε την απόσταση); Απάντηση: 
η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να κυκλώσει τη γη 26 φορές (η 
τεκμηρίωση στο τέλος του άρθρου).  

Οι εκθετικές εξελίξεις, πέρα από την ραγδαία αύξηση που είδαμε 
προηγουμένως, εμπεριέχουν και ένα 
επιπλέον πολύ ενδιαφέρον - και 
ίσως επικίνδυνο - στοιχείο. Στο 
διπλανό διάγραμμα παρατηρούμε 
την γραμμική και την εκθετική 
εξέλιξη. Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι 
τα 10 πρώτα σημεία “κερδίζει” η 
γραμμική εξέλιξη. Στη συνέχεια οι 
διαφορές μεγεθύνονται υπερβολικά 
υπέρ της εκθετικής (η τεκμηρίωση 
στο τέλος του άρθρου).  
Στα πρώτα βήματα της εκθετικής 
εξέλιξης, τα πάντα δείχνουν ότι είναι υπό έλεγχο. Τίποτα το σπουδαίο και 
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ενδιαφέρον. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τίποτα δεν προδιαθέτει αυτό 
που θα συμβεί. Και προφανώς κανείς δεν προετοιμάζεται - κανείς δεν θέλει 
να σταματήσει η ορχήστρα να παίζει, όταν όλοι διασκεδάζουν και είναι 
χαρούμενοι. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η πρόσφατη παγκόσμια 
χρηματοοικονομική κρίση του 2007. Κανείς δεν εκτίμησε αυτό που θα 
συνέβαινε. Όλοι ήταν “θωρακισμένοι” …  
Μήπως όμως αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος; Με τα καλά του αλλά και τις 
σχετιζόμενες προκλήσεις του;  
 
Αλλά γιατί ο κόσμος μας εξελίσσετε εκθετικά;  
 
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση τον Νόμο του 
Moore, αναπτύσσονται εκθετικά. Η κατάσταση ενισχύεται και από την Τεχνική 
Νοημοσύνη …  
Η μόχλευση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού και πιστωτικού 
συστήματος με τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και το “εύκολο και 
φτηνό” χρήμα, σε συνδυασμό με τη διεθνοποίηση των αγορών, την ελευθερία 
διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, μετακίνησης προσώπων και 
μεταφοράς κεφαλαίων αποτελούν δύο επιπλέον πολλαπλασιαστές.  
Στην κρίση του 2007, κανείς δεν είδε την εκθετική δυναμική, την υπερβολική 
μόχλευση και τα ελλείμματα στους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου. Κανείς 
δεν είδε ότι η επιμόλυνση ενός τμήματος του οικονομικού συστήματος θα 
μεταδοθεί ταχύτατα, αφού όλοι οι συμμετέχοντες στις διεθνείς αγορές είναι 
ισχυρά συνδεδεμένοι μεταξύ τους.  
Και τώρα το ενδιαφέρον και κρίσιμο ερώτημα: αφού έτσι “λειτουργεί ο 
σύγχρονος κόσμος”, πώς ο άνθρωπος που από τη φύση του είναι πολύ 
“τοπικός και γραμμικός” - ίδιος τόπος, ίδια τροφή, ίδια εργαλεία, μικρές και 
αργές αλλαγές από γενιά σε γενιά - μπορεί να επιβιώσει;  
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Έξυπνες λύσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις 
 
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει και να εξελιχθεί εκθετικά, είναι 
αδύνατο. Μπορεί όμως αυτό του το “έλλειμμα” να το παρακάμψει και να 

αξιοποιήσει άλλα χαρακτηριστικά 
της φύσης του.  
Για να βρει το σωστό δρόμο σε ένα 
περίπλοκο λαβύρινθο, δεν είναι 
υποχρεωτικό να τεστάρει όλες τις 
διαδρομές. Μπορεί να παρακάμψει 
το λαμβύρυνθο! Να χρησιμοποιήσει 
την πλάγια σκέψη (lateral 
thinking) που ακολουθεί 
«διαφορετικό» δρόμο, εξερευνά μη 
αναμενόμενες κατευθύνσεις, συχνά παραλείπει βήματα και παράγει 
πολλαπλές λύσεις.  
Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ευρεστικές προσεγγίσεις 
(heuristics) για γρήγορες λύσεις, σε 
περίπλοκα προβλήματα με ελλιπή 
πληροφόρηση.  
Για παράδειγμα στο ερώτημα: ποιο 
δώρο θα διαλέξετε; το ένα έχει 
ετικέτα με τιμή 100 ευρώ και το άλλο 
200 ευρώ. Όλοι σχεδόν θα επιλέξουν αυτό με τα 200 ευρώ. Είναι μια 
απόφαση που λαμβάνεται με περιορισμένα δεδομένα. Αλλά είναι μια 
απόφαση.  
Πόσοι μπορούν να υπολογίσουν το γινόμενο 17 Χ 24, χωρίς μολύβι και χαρτί; 
Ελάχιστοι. Όλοι όμως μπορούν γρήγορα να απαντήσουν στην άσκηση: μία 
ρακέτα και ένα μπαλάκι κοστίζουν 11 ευρώ. Η ρακέτα κοστίζει 10 ευρώ 
περισσότερο από το μπαλάκι. Πόσο κοστίζει το μπαλάκι; Οι περισσότεροι 
απαντούν λάθος, αλλά απαντούν (βλ. τέλος του άρθρου). Η πρώτη 
περίπτωση αναφέρεται σε αυτό που λέγεται αργή σκέψη και η δεύτερη στη 
γρήγορη σκέψη (slow and fast thinking).  
Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται εκθετικά, δεν υπάρχει εναλλακτική, παρά να 
αγκαλιάσεις τις γρήγορες αλλαγές και να χρησιμοποιήσεις εργαλεία και 
προσεγγίσεις πέρα από αυτά του ορθολογισμού. Συνεχής προσαρμογή, 
δοκιμή και λάθος, συνεργασία. Ζω και εργάζομαι τοπικά, με το βλέμμα 
στραμμένο στον παγκόσμιο καταναλωτή και επενδυτή. Και βέβαια, σταθερό 
αγκυροβόλιο οι αξίες της προσωπικότητας, εργατικότητας, ακεραιότητας και 
δημιουργικότητας. 
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ΥΓ 

- Το περιεχόμενο του παρόντος αποτελεί μέρος της αρθρογραφίας που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Exponential Era” της P&I σε συνεργασία με το 

banks.com.gr και τον Όμιλο ethosMEDIA S.A. Η πανδημία που όλοι βιώνουμε, 

αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για την πρωτοβουλία Exponential Era ! 

 

Απαντήσεις 

• Λίμνη & νούφαρο: σε 29 ημέρες τη μισή λίμνη και σε 30 ολόκληρη.  

• Εκθετικά βήματα: διπλασιάζοντας κάτι 10 φορές προκύπτει το χίλια, 20 φορές το 1 

εκατομμύριο και 30 φορές το ένα δισεκατομμύριο. Άρα: 2^30 = 1.073.741.824 μέτρα 

/ 40.077.000 μέτρα (περίμετρος γης) = 26,84.  

• Η γραμμική εξέλιξη αναπαριστά την ακολουθία: 1,2,3,4 … 19,20. Τα αποτελέσματα 

της εκθετικής συνάρτησης: 1,25^(1,2,3 …20) είναι: 1,25, 1,56, 1,95, 2,44 … 69,39, 

86,74.  

• Ρακέτα και μπαλάκι: 10,50 και 0,50 ευρώ αντίστοιχα. 
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Kri-Kri Milk Industry SA: Unravelling the case of a Greek 

Growth-Value Play 

 

Theodoros Sotirellos 

Value, Growth, Long-Term Horizon, Dividend Investing 

 

Introduction 

 

After the ECB announced an emergency bond buying program of €750 billion 

to support the European market that has been struggling to cope from the 

covid-19 pandemic there were some signs of relief among European 

countries that have been hit more from the pandemic. 

There is no doubt that such a response is vital for the recovery of the 

European economy. Although we have seen an abrupt rebound globally the 

last 6 months especially into cyclical industries that were hit the most from the 

pandemic (i.e. Airlines, Automakers Retail, Hotels, Casinos) there is still a lot 

to be done in order to return in the pre covid-19 levels.  

Since then we have seen a lot of foreign money flowing into European 

equities. Many institutional investors and pension funds have been raising 

their exposure to European assets as they are in the hunt for companies with 

excess cash reserves and strong balance sheets. 

In our case, when looking markets from a growth but also value perspective I 

could say that it is the most difficult time to proceed with businesses valuation 

and get good approximations for intrinsic value. There is no clear picture on 

the pandemic for the next months and even from 2021 onwards.  

Bearing that in mind the only vivid projection about companies’ earnings for 

the next quarters is that they will most likely decline. Thinks look discouraging 

for fundamentals. 

Another aspect that concerns mainly dividend investors is that a lot of 

companies will omit or decrease their dividend payments. In that aspect the 

ECB has already asked the European banks to halt dividend payments until 
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January 2021. There is no doubt that other European companies will make 

similar decisions to protect their cash reserves. 

In such unprecedented times the best strategy for investors is to stick with 

defensive plays such as utilities and gold. Also, investors should go long 

companies that have shown resilience on bad years and have successfully 

overcome crises and negative abrupt changes in the industry landscape. 

Speaking of such a play I am going to analyze a European company I believe 

belongs to that category of companies that can overcome bad years and 

continue to grow even when pandemics hit because of their strong balance 

sheets, their business growth model and their products necessity. 

                                    Kri-Kri Profile 

The company belongs to the packaged foods industry and is a yogurt and ice-

cream producer based in Greece. Its factory is located on Northern Greece, 

in Serres. The company has been established since 1954. The founder Mr. 

George Tsinavos started the company back then by opening a small candy 

store and now the company has the second larger market share in the Greek 

yogurt and ice cream market. 

The company exports more than 45% of its products to more than 23 

countries around Europe, Balkans, and the Middle East. A list of the countries 

follows. 

United Kingdom / Belgium / Bulgaria / France / Germany / Denmark / Ireland / 

Italy / Cyprus / Netherlands / Malta / Poland / Serbia / Romania / Slovakia / 

Skopje / Slovenia / Czech Republic / Albania / Iraq / Montenegro /Hong Kong. 

Source: 

Bing Map Power BI. 
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Greek Yogurt Market Insights 

From 2012 to 2016 the Greek yogurt market grew at a CAGR (compounding 

annual growth rate) of 6.5% according to Fact.MR. Only in 2019 the Greek 

yogurt market reached a value of US$ 5.8 billion. The Y-o-Y growth for 2019 

was close to 7.5% and there are projections that the uptrend would continue 

in 2020.  

 

 

The most important identified driver behind this Greek yogurt expansion is the 

recognition of its high nutritional level benefit that consumers have adopted 

and accepted. 

Certain developments that have to do with the production line of yogurt and 

with automation in the production of the product have influenced positive this 

expansion.  

A key factor influencing Kri-Kri’s expansion is the modern factory close to the 

center of Serres. The premises are composed of two separate factories. The 

one producing dairy products with the use of fresh Greek milk and a daily 

capacity of 200 tons. The other factory produces the ice cream products and 

has an annual production capacity of 9.500 tons.  

Trends such as fusion of flavours, dried and powdered form, gluten free 

varieties and with low fat have been undertaken by the Greek manufacturers 

to satisfy customer needs following a healthier nutrition culture. 

Kri-Kri has adopted those practices and expanded its product categories and 

varieties. The company strategy is divided into two separate strategies. The 

private label product and the branded product label strategy. 
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The market size of the global private label product is close to $58 billion while 

the European market size approximates $18 billion. Kri-Kri has been 

penetrating the private label product market in yogurts and looking for new 

opportunities in Europe. 

However, they also have performed high sales in countries that they have 

launched their branded products with the frozen yogurt being their flagship for 

that first try. There is still a lot of space in the branded product market to be 

exploited and Kri-Kri is in a good position. 

                                          Financials 

The company reported a net profit after tax of €15.2 million for the fiscal year 

of 2019 against €10.1million for 2018 showing a 33.5% increase in earnings. 

With a stable past 5 years earnings growth of around 29%. 

EBITDA increased by 18% (€21.1 million from €17.3 million). Profit margin 

remained strong for the years of 2018-2019 in the range of (34-38%).  

ROA and ROE as of March 31, 2020, where 14.4% and 24.3% respectively. 

Interestingly, a ROICE of 20.8% and Net Margin of 13.0% have been 

achieved for 2019. 

On the debt the company management remained its small exposure with a 

net debt of €1.3 million as of 31/12/19.  

Considering the company’s debt financial ratios not significant changes have 

been seen with Debt/Equity at 18.5% and Debt/Capital at 15.6% as of 

31/12/19. Moreover, a quick ratio of 1.41 and a current ratio of 2.20 show 

resilience and viability for the future.        

Considering dividends, it should be mentioned that historically the company 

has omitted dividends only in one occasion in the past and has been paying 

dividends since 2010. With a dividend yield of 2.7% and a 41% of its profits 

paid as dividends for 2019 the company has stable cash flows to continue 

paying growing dividends. Anticipating an earnings growth of 15% for the next 

year, dividend growth for the next years is certain. 

                                        Valuation 

To begin with it would be good to classify Kri-Kri stock based on Peter Lynch 

categorization model as written in his book “One up on Wall Street”.  

The analyzed company belongs to the category of a fast grower. The 

companies in this category are characterized by aggressive annual growth of 

20 to 25 percent. They mostly are of small market cap and make substantial 

profits.  
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Nevertheless, these companies do not necessarily belong to fast growing 

industries. They just pursue a successful expanding market share strategy. In 

fact, the dairy products industry is a slow growing industry. 

However, Kri-Kri has shown significant increase in market share both in 

Greece and the rest of Europe. Also, aggressive growth and strong gross 

profit margins for the last 10 years have been achieved. Those characteristics 

makes it a candidate of the “fast grower’s” category. Those companies bear 

risk but if they sustain their growth, they could become a 10 and 30 bagger 

story.  

A simple valuation model is going to be used which is based on three 

components: past value, earnings value and return on invested capital. 

Firstly, we are going to calculate the Book value of Kri-Kri by dividing 

shareholders equity with the number of shares outstanding. (66.10/33.07 

million euro) = 1.99 euro. This is the accounting value of the company’s stock. 

By combining the ROIC, growth as a component of value and CAPE we are 

going to calculate the intrinsic value of the stock.  

Kri-Kri past earnings per share 10yrs - Average = 0.19 €   

YEAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EPS in 
(€) 

0.08 0.07 0.16 0.15 0.11 0.12 0.19 0.22 0.31 0.45 

Source: Morningstar 

Now I am going to use the average earnings of the past 10 years (0.19€) as a 

basis for the estimation of future earnings. 

Considering that the past ten years we had the GFC and that Greece in 2015 

had capital controls it is a very good estimate to take the average earnings of 

these years as basis for our calculation as the outliers of these years will be 

fully considered. 

With a highly conservative projection of an annual 2% growth rate for the 

global dairy industry on Kri-Kri’s annual earnings for the next 20 years we get 

the following table: 

Kri-Kri future earnings per share 20yrs - Basis = 0.19 € - (2% growth) 

YEAR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

EPS in 
(€) 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 

YEAR 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

EPS in 
(€) 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 
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Source: Author calculations 

 

 

 

 

ROIC 

To calculate ROIC we have: 

Kri-Kri (millions) 2019 

Average 10 yr. net 
income 

€ 
6,117,897 

Short Term Debt 
€ 

20,544,006 

Long Term Debt 
€ 

20,688,150 

Stockholders’ Equity 
€ 

66,106,420 

ROIC 9.4% 

Source: Author calculations 

From the calculations of Kri-Kri’s ROIC we can understand that the company 

is expected to compound its capital at a 9.4% in the future. Given that we 

calculated a total capital (equity, long and short-term debt) of €107.3 million, 

we can expect profits of around €10 million per year. (9.4% of €107.3million) 

and consequently earnings growth of 9.4% per year.  

This is substantially higher from the annual average global diary products 

conservative view of a 2% growth assumed previously. But as the company 

has shown it can sustain to grow its profits at considerably higher annual 

rates. 

Finally, to find the intrinsic value for the stock we should assign a discount 

rate that we believe suits the companies future returns and discount its future 

cash flows to the present. In our case if we assume a 10% discount rate then 

we have the following table: 

Intrinsic Value of Kri-Kri based on a 10% discount rate and 20 years 

YEAR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

EPS 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

PV 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 

YEAR 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
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EPS 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 

PV 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 

SUM of PV’S - INTRISIC STOCK VALUE 
PRICE = € 2.04 

Source: Author calculations 

We can see that the book value (€1.99) is very close to the intrinsic value we 

just calculated.  

                                        Conclusion 

I believe that Kri-Kri has some very strong characteristics that support its 

growth aspect. Its low debt exposure and the growth prospects in the 

European market but also outside Europe, supports that the stock could 

become a 10 bagger the next 3 to 5 years. When investing in such 

businesses it is very important to understand for how long they could sustain 

the growth in profits and market share. 

Although the dairy industry is not growing very fast (expected annual growth 

at 2%), Kri-Kri has accelerating its growth at a faster pace than the industry 

and this indicates efficient and effective management from the top-level 

managers but also good products. This is depicted on Kri-Kris’s stock price 

which has outperformed consistently the Athens General Composite index 

since 2009 and has rewarded massively its shareholders. 

Source: 

Financial Times 

If we assume that no big changes in the industry will be made the next 10 

years and that the company exploits the opportunities to grow and expand at 

its current pace, then definitely profitable years are ahead. 

Disclosure: I am/we are long Kri-Kri. I wrote this article myself, and it 
expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other 
than from Seeking Alpha). I have no business relationship with any company 
whose stock is mentioned in this article. 
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This is an investment thesis and is intended for informational purposes. 
Investors are kindly requested to do additional research before investing. 

  

 

https://seekingalpha.com/user/49960199/instablogs 
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Το 2021 είναι τελείως  διαφορετικό σε σχέση  με το 2020 

 

Βασίλης Κοκοτής. Επενδυτής, μέλος του ΣΕΔ (nikdan) 

 

Το 2021 είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το 2020. 

Και οι δύο χρονιές ξεκίνησαν  με αισιοδοξία! 

Η μεγάλη διαφορά όμως είναι πως το 2021,  τουλάχιστον  στην αρχή, η 

συμμετοχή του επενδυτικού κοινού δείχνει να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση 

με έναν χρόνο πριν, στοιχείο που μάλλον δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό 

για τη συνέχεια. 

Επιπλέον, μπορεί ο γενικός δείκτης να είναι χαμηλότερα από τις αρχές του 

2020, αυτό όμως κατά βάση οφείλεται  στις τράπεζες. 

Αρκετές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι σε επίπεδα 900 μονάδων και 

σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και ακόμα πιο πάνω. 

Για όσους παρακολουθούν θεμελιώδη, δύο είναι πάντα τα βασικά ερωτήματα : 

Το ένα είναι αν τα μεγέθη μιας εταιρείας είναι καλά ή άσχημα. Το δεύτερο είναι 

αν αυτά τα μεγέθη είναι διατηρήσιμα ή αν σύντομα υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι θα αλλάξουν, είτε είναι καλά, είτε είναι άσχημα. 

Από εκεί και  πέρα, πάντα έχει σημασία η κάθε λεπτομέρεια. Ποια εταιρεία 

ορκωτών  ελεγκτών υπογράφει τις καταστάσεις, τι φήμη έχουν οι βασικοί  

μέτοχοι και άλλα. 

Προσωπικά εδώ και χρόνια προσπαθώ να δίνω την δική μου ερμηνεία στα 

νούμερα των οικονομικών καταστάσεων. Και δεν εννοώ να ακολουθώ τις 

τυπικές βασικές αρχές, αλλά να προσαρμόζω και να προσπαθώ να 

ερμηνεύσω τα νούμερα 

με σκοπό να βγάλω κάποιο πιο ουσιαστικό συμπέρασμα, έστω και αν είναι 

υποκειμενικό. Το αποτέλεσμα της  προσπάθειας αυτής είναι ανάμεικτο. Άλλες 

φορές η  τύχη μου χαμογελάει, άλλες μου γυρίζει  την πλάτη. Μια τέτοια 

προσπάθεια θα κάνω  και τώρα. 

Αυτή τη στιγμή στην  αγορά  υπάρχουν εταιρείες με πολύ απαιτητική 

κεφαλαιοποίηση, εταιρείες λογικά αποτιμημημένες  ίσως ελάχιστες μέτριες 
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ευκαιρίες. Με βάση πάντα  την δική μου υποκειμενική ερμηνεία ας δούμε 

μερικές περιπτώσεις  άξιες  αναφοράς : 

 

ΔΕΗ : Εταιρεία που ασχολούμαι μαζί της πάνω  από 2,5 χρόνια. Για όσους 

έχει  τύχει να διαβάσουν  κάποια  ανάρτηση μου και αλλού, είμαστε στα μέσα 

Ιανουαρίου  2021 και σε λίγο καιρό  η εταιρεία θα ανακοινώσει αποτελέσματα 

4ου τριμήνου 2020.  

Στο τρίμηνο αυτό θα δούμε μια μεγάλη  διαφορά σε σχέση με 

τα τελευταία τρίμηνα. Το ενδιαφέρον πλέον δεν θα είναι στα ebitda (κέρδη 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) που θα δείξει η εταιρεία, όπως ήταν 

μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται απότομα σε άλλα 

στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων.  Ρευστότητα , μόχλευση, ΔΕΔΔΗΕ θα 

είναι πλέον αυτά που θα έρθουν στην επιφάνεια και που θα μας 

απασχολήσουν 

τα επόμενα τρίμηνα. Τα ebitda θα πάνε αρκετά πιο κάτω στην λίστα 

παρακολούθησης για αρκετά από τα επόμενα τρίμηνα. 

 

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ :  Μία από τις πιο ικανές   διοικήσεις σε ολόκληρο το 

χρηματιστήριο. Ο όμιλος έχει 1,6 δις € ίδια  κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι η 

λογιστική αξία της μετοχής είναι κοντά στα 11,20€. Ο όμιλος όμως έχει 

περίπου 440 εκ € άυλα στοιχεία και υπεραξίες στο πάγιο  ενεργητικό. Αυτό 

που έχει κάνει ο όμιλος είναι απόλυτα νόμιμο  και ορθό. Με βάση την δική μου 

εικόνα όμως, θολώνει αρκετά  την κατάσταση. Εάν θέλουμε  να κάνουμε πιο 

συντηρητικό υπολογισμό  λοιπόν, και  αφαιρέσουμε το νούμερο αυτό ισόποσα 

από το πάγιο ενεργητικό και τα ίδια κεφάλαια, τότε τα 

συνολικά ίδια  κεφάλαια πέφτουν κοντά στα  1,16 δις € και η λογιστική αξία 

της μετοχής στα 8,11 €. Τώρα η τιμή της μετοχής  είναι κοντά στα 12,5€. Ίσως 
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η μετοχή πλέον όχι μόνο να μην είναι φθηνή,  αλλά να είναι από λογικά 

αποτιμημένη μέχρι και κάτι παραπάνω. Βέβαια για ένα ολοκληρωμένο 

συμπέρασμα χρειάζονται και άλλα στοιχεία όπως η απόδοση  ιδίων 

κεφαλαίων, η μόχλευση και άλλα. Ακόμα και για τον Μυτιληναίο όμως άυλα 

και υπεραξίες που πλησιάζουν  το μισό δις ευρώ μοιάζουν υπερβολικά. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙ – ΚΡΙ : Η εταιρεία τόσο το 2018 όσο  κ το 2019 εμφάνισε πολύ  μεγάλη 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Το  2019 πλησιασε το 23%, νούμερο εξαιρετικό 

αλλά δύσκολα διατηρήσιμο. Το μικτό  κέρδος ήταν 38,9% το 2018 και  34,6% 

το 2019.Το 2020 δείχνει πως θα είναι στα επίπεδα, ίσως και οριακά 

χαμηλότερα. Στο 9μηνο  του 2020 έχει αύξηση πωλήσεων της τάξης   του 

10,5%,  αύξηση   κερδών προ φόρων 7,1%, αύξηση  κερδών μετά φόρων 

12,7%. 

Ειδικά στο 3ο τρίμηνο η κερδοφορία είναι σταθερή, παρά την  αύξηση 

πωλήσεων. Θεωρητικά από ένα σημείο και μετά τα κέρδη της εταιρείας 

πρέπει να ανεβαίνουν (ποσοστιαία) πάνω από τα αντίστοιχα ποσοστά 

αύξησης των πωλήσεων. Μεγάλο μέρος της διαφοράς καθαρής κερδοφορίας 

οφείλεται αποκλειστικά και 

μονό στην μείωση της φορολογίας. Η εταιρεία για να αυξήσει τις πωλήσεις 

ρίχνει τα ποσοστά κέρδους. Το γεγονός ότι  η εταιρεία παρουσιάζει μέτρια 

εικόνα στα υπόλοιπα πελατών - προμηθευτών είναι μάλλον αναμενόμενο, 



105 
 

δεδομένου πως έκανε άνοιγμα στα super market, τα οποία παραδοσιακά 

πληρώνουν αργά. 

Η μετοχή διαπραγματεύεται  2,93 φορές στη λογιστική της αξία, η οποία είναι 

2,24€  περίπου. Η μόχλευση είναι αρκετά μικρή. Τις καταστάσεις υπογράφει η 

ΣΟΛ, πράγμα που σημαίνει πως τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας είναι 

αξιόπιστα (αν βέβαια έβαζε υπογραφή κάποια μικρή εταιρεία ορκωτών 

ελεγκτών ίσως να υπήρχαν σκέψεις μήπως κάποια λειτουργικά έξοδα έχουν 

μεταφερθεί σε λογαριασμούς παγίων). Συμπέρασμα, με βάση την δική μου 

υποκειμενική ερμηνεία. Τα προηγούμενα χρόνια η αλματώδη αύξηση  των 

κερδών έφερε και ανάλογα 

αποτελέσματα  στην πορεία της μετοχής. Στην φάση αυτή όμως η απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων έχει ανεβεί σε νούμερα 

δύσκολα διατηρήσιμα. Τα περιθώρια κέρδους σταδιακά πιέζονται. Τα νούμερα 

είναι εξαιρετικά αλλά πολύ δύσκολα διατηρήσιμα. Τέλος η μετοχή είναι ήδη 

πολύ πάνω από την λογιστική της αξία. 

Η ξέφρενη πορεία της μετοχής δεν βασίστηκε  στο ότι η μετοχή ήταν αρκετά 

κάτω από την λογιστική της αξία, αλλά  στην τρομερή αύξηση της 

κερδοφορίας και της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, όποτε σε μια μείωση 

κερδών η λογιστική αξία δεν θα είναι ανάχωμα στις πιέσεις που θα δεχθεί  η 

μετοχή, αφού ήδη είναι πολύ πάνω από αυτή. Στις επιχειρήσεις βέβαια όλα 

είναι πιθανά. Όμως η συγκεκριμένη εταιρεία στην φάση αυτή, ίσως να ξύνει 

ταβάνι στα κέρδη της και στην απόδοση  της.  

Με  βάση την δική μου εικόνα, στα επίπεδα αυτά οι επενδυτές έχουν την 

ευκαιρία να πουλήσουν σε πολύ καλές τιμές. 
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BYTE COMPUTER : Αν  είχα μετοχές και μπορούσα να πάω στην Γενική 

Συνέλευση, θα έκανα μερικές ερωτήσεις στην διοίκηση. Η εταιρεία 

παρουσιάζει σταθερά μεγάλα υπόλοιπα πελατών, κοντά στα 11 εκ € νούμερο 

σχετικά μεγάλο για τα δεδομένα της. Αυτά αφορούν υπόλοιπα Δημοσίου ή η 

λοιπών πελατών ; Γιατί το νούμερο είναι τόσο μεγάλο ; Η  εταιρεία τώρα 

τελευταία παίρνει σχετικά μικρές προβλέψεις.  Το  2019 πήρε μόλις 128 χιλ  € 

προβλέψεις. Εάν  τα υπόλοιπα πελατών που είδαμε πιο πάνω δεν αφορούν 

σε μεγάλο βαθμό τον δημόσιο τομέα, τότε μήπως η εταιρεία  μεταφέρει 

επισφάλειες ως υπόλοιπα πελατών για να μην γράψει  την ζημιά αυτή ; 

Επιπλέον,  η εταιρεία αλλάζει συνέχεια ορκωτούς λογιστές. Το 2017 

υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις μια εταιρεία ορκωτών λογιστών που 

λέγεται  HLB HELLAS. Στην συνέχεια αλλάζουν, και τις οικονομικές 

καταστάσεις υπογράφει μια άλλη εταιρεία ορκωτών λογιστών, η KMC 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ. Μετά αλλάζει πάλι και τις οικονομικές καταστάσεις 

υπογράφει η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Γιατί τόσο συχνές αλλαγές ορκωτών 

λογιστών;  Πως  δικαιολογείται αυτό; Και όλες αυτές οι εταιρείες είναι σχετικά 

μικρές εταιρείες ορκωτών λογιστών. 

2-3 σκόρπιες σκέψεις. Την  εταιρεία όμως δεν την παρακολουθώ τακτικά, 

όσοι την παρακολουθούν ίσως να έχουν απαντήσεις στις σκέψεις αυτές. 

 

 

 

 

ΟΠΑΠ : Εδώ δεν θέλω να μιλήσω για τα ήδη  γνωστά προβλήματα με τα 

κλειστά πρακτορεία. Θέλω να τονίσω   δύο άλλα θέματα,  την αλλαγή στην 

έμμεση φορολογία μαζί με το σενάριο για την επέκταση της άδειας για το 

επίγειο στοίχημα και   το σχέδιο επανεπένδυσης   μερισμάτων. Το 2020 θα 
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είναι ειδική χρόνια για όλες σχεδόν τις εταιρείες και ο ΟΠΑΠ δεν είναι 

εξαίρεση.  

Στην φετινή χρήση οι προβλέψεις κάνουν λόγο  για κερδοφορία κοντά στα 

100 εκ €. Η μετοχή με βάση αυτά τα στοιχεία δεν είναι φθηνή. Αυτό που έχει 

ενδιαφέρον στον ΟΠΑΠ είναι το εξής : το 2019 ήταν η πρώτη χρήση μετά από 

πολλά χρόνια που η κερδοφορία έδειξε να αυξάνεται έντονα. Το 2020 σίγουρα 

θα έχει χαμηλότερα  μεγέθη, όμως όταν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, 

έχει τις προοπτικές να δείξει ξανά  την κερδοφορία του 2019 και ίσως και 

αρκετά καλύτερη. Δεν  θα έχει αυξηθεί οανταγωνισμός ούτε θα έχει υπάρξει 

κάποια βασική αλλαγή στην αγορά στοιχηματισμου. Το 2019 έδειξε  πως είναι 

η αρχή της αντίστροφης  της πορείας που είχε τα τελευταία χρόνια η 

κερδοφορία. Μία παρένθεση  λόγω του ιού, απλά 

καθυστερεί την αύξηση της κερδοφορίας, τίποτα  παραπάνω μάλλον. Μέχρι 

τώρα, τα προηγούμενα χρόνια ο ΟΠΑΠ έδινε  μεγάλα μερίσματα και πολλοί 

πίστευαν πως είχε μεγάλα κέρδη. Ίσχυε  το αντίθετο όμως. Το  ότι έδινε 

σχεδόν όλα τα κέρδη ως μέρισμα δεν σημαίνει πως είχε μεγάλα κέρδη 

δηλαδή. Όταν  κοιτάζουμε μόνο την μερισματική απόδοση κάνουμε το εξής 

λάθος : νομίζουμε πως το μέρισμα είναι ένα μέρος από τα κέρδη. Αυτό όμως 

δεν είναι απόλυτα σωστό. Για την χρήση του 2018 τα κέρδη ανά μετοχή είναι 

0,45€ αλλά το μέρισμα 0,70€. Έδωσε  δηλαδή μέρος και από τα αποθεματικά. 

Η αγορά αξιολογεί την μετοχή πρώτα για τα κέρδη της όμως και  μετά για το 

μέρισμα. Άλλες  εταιρείες μπορεί να δίνουν μέρισμα που αντιστοιχεί σε 

απόδοση 4%, μοιράζουν όμως μέρος των κερδών τους. Για παράδειγμα άλλο 

είναι να έχεις κέρδη 0,45€ και να δίνεις μέρισμα 0,70€ (πράγμα που δεν είναι 

διατηρήσιμο  βέβαια) και άλλο να δίνεις μέρισμα 0,70€ αλλά τα κέρδη ανά 

μετοχή να είναι 1,5€. Και στις δύο περιπτώσεις το μέρισμα είναι  το ίδιο. Το  

πιο πιθανό είναι όμως η αγορά  να αποτιμά πολύ καλύτερα την δεύτερη  

εταιρεία  με το 1,5€ κέρδος ανά  

μετοχή. 

Ο ΟΠΑΠ επιλέγει να μοιράζει μέρος των ιδίων κεφαλαίων του γιατί τα 

προηγούμενα χρόνια απασχολούσε πολλά ίδια κεφάλαια. Όταν  το κόστος 

δανεισμού ξεκίνησε να υποχωρεί, ήταν  λάθος να απασχολεί τόσα πολλά ίδια 

κεφαλαία.  

Παράδειγμα : απασχολεί 1.000 € ίδια κεφαλαία και έχει κέρδη 100€ απόδοση  

ιδίων κεφαλαίων 10%. Αν  επιστρέψει  400€ στους μετόχους και τα 

αντικαταστήσει  με δάνεια με 

επιτόκιο  3% θα έχει: ίδια κεφάλαια 600€ και  κέρδη 88€                   (100€ - 

12€ τόκοι δανείων) απόδοση ιδίων κεφαλαίων 14,7%. 

Με  τόσο χαμηλό κόστος δανεισμού η εταιρεία είχε  την πολυτέλεια να 

επιστρέψει  κεφάλαια στους μετόχους, αντικαθιστώντας τα με δάνεια και  αυτό 



108 
 

με μια πολύ μικρή επιβάρυνση  από τόκους.  Η κερδοφορία της δηλαδή 

μειώθηκε ελάχιστα λόγω  των τόκων των δανείων. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να 

συνεχιστεί  για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ένα  νούμερο το οποίο 

θεωρείται νούμερο  ασφαλείας, είναι η εταιρεία να έχει ίδια κεφάλαια 30%-

40% των συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων, νούμερο  που ο ΟΠΑΠ έχει 

πλέον πλησιάσει. Αυτό  σημαίνει ότι από εδώ και  πέρα δεν θα μπορεί να 

επιστρέφει για πολύ ακόμα μέρος των  ιδίων κεφαλαίων, ή  μήπως όχι;;;;  

Πάμε  χώρα στο θέμα της πρότασης  που έκανε η διοίκηση για τη δυνατότητα 

να επανεπενδύσει κάθε μέτοχος το μέρισμα  σε νέες μετοχές  ΟΠΑΠ. Αυτό 

σταδιακά θα φέρει αύξηση ρευστότητας. Το  θέμα όμως είναι πως ο ΟΠΑΠ 

δεν έχει ανάγκη από ρευστότητα. Δεν  σχεδιάζει κάποια επένδυση που να 

χρειάζεται  τόσα πολλά κεφάλαια,  αλλά ακόμα και αν χρειάζεται κεφάλαια 

μπορεί να τα βρει εύκολα μέσω  δανεισμού! Η πρόταση αυτή της διοίκησης 

δεν έχει στόχο την αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας, αλλά την αύξηση 

του ποσοστού του βασικού μετόχου. Η  απόφαση αυτή της διοίκησης ήρθε 

την ώρα που η κερδοφορία της εταιρείας 

δείχνει να αυξάνεται με κάλους  ρυθμούς, μάλλον όχι τυχαία. 

Στη νοοτροπία του μέσου  επενδυτή οι μετοχές αυτές που θα προκύψουν από 

την επανεπένδυση του μερίσματος θεωρούνται ως μετοχές που έχουν 

αποκτηθεί δωρεάν. Του  είναι πολύ πιο εύκολο να τις πουλήσει δηλαδή, 

ακόμα και σε τιμή χαμηλότερη απ´ ότι θα ήταν το μέρισμα. επιπλέον με βάση 

το πρόσφατα στοιχεία  ελάχιστοι μέτοχοι διάλεξαν την επανεπένδυση. 

Διαβάζω  σε πολλά άρθρα πως ο ΟΠΑΠ δίνει μεγάλα  μερίσματα όπως η 

πρόσφατη επιστροφή 1€/μετοχή γιατί οι βασικοί μέτοχοι  με τα κεφάλαια αυτά 

που 

θα πάρουν, θέλουν να αποπληρώσουν δάνεια. Αυτό είναι τελείως λάθος, το 

αντίθετο γίνεται! Ο βασικός μέτοχος έχει δεσμευτεί πως θα επιλέγει την 

επανεπένδυση για ολόκληρο το ποσοστό που έχει. 

Το τελευταίο διάστημα δεν έχει πάρει σχεδόν καθόλου μετρητά, αφού  διάλεξε 

την επανεπένδυση. Με  απλά λόγια ο βασικός μέτοχος πήρε νέες μετοχές και 

καθόλου μετρητά, και  όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι μέτοχοι πήραν μετρητά και 

σχεδόν καθόλου μετοχές. Ώρες ώρες  απορώ πως τόσα άρθρα που διαβάζω 

δεν το έχουν πάρει είδηση αυτό. Με  την επανεπένδυση η εταιρεία θα μπορεί 

να μοιράζει πάλι μέρος από τα ίδια κεφάλαια της,  χωρίς να μειώνονται τα ίδια 

κεφάλαια όμως! Θα έχουμε  δηλαδή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μείωση 

ταυτόχρονα. Αύξηση  υπέρ του βασικού μετόχου  και μείωση για τους 

μετόχους μειοψηφίας. 

Έστω  ότι η εταιρεία έχει  100€ κέρδος και τα δίνει ως μέρισμα. Ο βασικός 

μέτοχος μαζί με λίγους μετόχους που επιλέγουν την επανεπένδυση παίρνουν 

μετοχές αξίας 50€. Έχουμε δηλαδή έκδοση νέων μετόχων  και αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. 
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Οι υπόλοιποι μέτοχοι παίρνουν 50€ μετρητά. Ενώ λοιπόν αρχικά η εταιρεία θα 

μοίραζε 100€, εκταμιεύτηκαν  μόνο 50€. Έστω  ότι επιλέγει να μοιράσει  και 

αλλά 100  € από τα ίδια κεφάλαια ως έκτακτο μέρισμα. Ο βασικός μέτοχος και  

λίγοι ακόμα μέτοχοι πάλι παίρνουν την αναλογία τους σε μετοχές αξίας  50€. 

Οι  υπόλοιποι μέτοχοι επιλεγούν τα μετρητά και παίρνουν 50€, εκταμίευση 

50€. Συνολικά λοιπόν η εταιρεία μοίρασε 200€ ως μέρισμα και έκτακτο 

μέρισμα.  Εκταμιεύθηκαν  όμως μόνο 100€.  Η ρευστότητα δεν χάλασε 

δηλαδή ούτε η συνολική διανομή ξεπέρασε τα καθαρά κέρδη μετά φόρων. 

Ταυτόχρονα με την επανεπένδυση του μερίσματος αυξήθηκε το ποσοστό του 

βασικού μετόχου και των λόγων ακόμα που επέλεξαν την επανεπένδυση. 

Μπορεί όλο το παραπάνω να ακούστηκε λίγο κουραστικό αλλά δεν μπορούσα 

να το γράψω με πιο απλά λόγια χωρίς να αλλοιώνω όμως την βασική ιδέα. 

Από εκεί και πέρα ο ΟΠΑΠ μέχρι τώρα είχε βαριά έμμεση φορολογία της 

τάξης του 30% στα συνολικά  του έσοδα  (και δεν εννοώ φόρο εισοδήματος). 

Από τις 12 Οκτωβρίου   2020 όμως η  έμμεση  αυτή φορολογία έχει πέσει στο 

5%. Η σύμβαση  για το επίγειο στοίχημα λήγει  το 2030. Το πιο πιθανό 

σενάριο είναι να επεκταθεί μέχρι  το 2037-2040 με αντάλλαγμα  να μείνει η 

έμμεση  φορολογία   αρκετά ψηλά. Μοιάζει με περίπτωση win-win για την 

εταιρεία… 

 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ :  Σύντομα η εταιρεία ανακοινώνει αποτελέσματα για 

την  χρήση του 2020,  με δεδομένο  πως  στο 9μηνο του 2020  βγάζει ζημιές 

μετά φόρων κοντά στα 28 εκ €. 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι πλέον κοντά στα 102 εκ € , από 130 εκ € 

στο 6μηνο του 2020. Η λογιστική αξία της μετοχής είναι  1,43€ από 1,82€ στο 

6μηνο του 2020 και  από 4,6€ στο τέλος του 2019. Τα άυλα και η υπεραξία 

που η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της είναι περίπου 80 εκ €. Αν  αυτό το 

νούμερο το αφαιρέσουμε  ισόποσα από τα πάγιο ενεργητικό και τα ίδια 

κεφάλαια, τότε τα καθαρά ίδια κεφάλαια είναι μόλις 22 εκ €. Το καθαρό ταμείο 
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είναι 143 εκ €, από 197 στο 6μηνο του 2020. Η εταιρεία έχει σοβαρό θέμα 

ιδίων κεφαλαίων και όχι ρευστότητας. Βέβαια  δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία, 

(ενεργητικό, παθητικό κτλ) αλλά από τα λίγα συνοπτικά στοιχεία αυτή την 

εικόνα έχω εγώ. Με τόσα λίγα ίδια κεφαλαία και  δεδομένο πως και το 4ο 

τρίμηνο του 2020 θα γράψει ζημιές, πράγμα που σημαίνει πως τα ίδια 

κεφάλαια θα μειωθούν ακόμα πιο πολύ. Μια ΑΜΚ της τάξεως  των 180 εκ €  

σημαίνει πως στη νέα μετοχική  σύνθεση το 50% ή κάπου εκεί κοντά θα 

ανήκει στο κράτος και το 

άλλο 50% σε ιδιωτες, μικρους κ μεγαλους.σφαιρικη εκτίμηση αν μια ΑΜΚ  

γινόταν εδώ κοντά και πάντα με βάση τα πολύ  συνοπτικά στοιχεία που 

έβγαλε η εταιρεία. Με βάση αυτά, και  με δεδομένο πως η κεφαλαιοποίηση 

της εταιρείας είναι τώρα (20/01/2021) στα 345 εκ €, νομίζω πως το επενδυτικό 

είναι πολύ αισιόδοξο. Πολύ  παραπάνω απ´ ότι δικαιολογούν τα νούμερα. 

Επιπλέον   το ότι δεν ξέρουμε λεπτομερείς για την ΑΜΚ με τη συμμετοχή του 

κράτους κάνει την εικόνα ακόμα πιο θολή! 

 

 

Σκόρπιες  σκέψεις όλα τα παραπάνω! Και  πάντα με βάση την δική μου 

υποκειμενική ερμηνεία. Όποτε  μην τα παίρνετε και τοις μετρητοίς! Άλλωστε 

στις αγορές όλοι μαθητευόμενοι  είμαστε… 
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Το μέλλον της Ελλάδος:  

Μεταρρυθμίσεις & Επενδύσεις 

 

Του Χρήστου Κουπελίδη 

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων.  

Co-founder-COO της Products & Investment I Business Management 

Consulting.  

Το 2021 βρίσκει την ελληνική οικονομία ένα σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το 

«βέβαιο» είναι, ότι ένα χρόνο μετά την πανδημία, η Ελλάδα πέτυχε να 

διαχειριστεί, την υγειονομική κρίση και συγχρόνως προσπαθεί να διασφαλίσει 

για τα επόμενα χρόνια χρηματοδότηση για ανάπτυξη μέσα από ευρωπαϊκούς 

πόρους. Το «αβέβαιο» είναι, πως θα αντιδράσει η ελληνική οικονομία μετά την 

πανδημία και ποιες θα είναι οι οικονομικές - κοινωνικές συνέπειες αυτής.  

Οι οικονομικές προβλέψεις, δεν μας κάνουν να είμαστε ιδιαιτέρα αισιόδοξοι. 

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2020 το ΑΕΠ της χώρας θα 

συρρικνωθεί κατά -10,5%, οι πραγματικές επενδύσεις κατά -14,5%, το 

πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα θα διευρυνθεί στο -7,2% (+3,6% το 

2019) και το δημόσιο χρέος θα πλησιάσει στο 209% του ΑΕΠ. Για το 2021 η  

Κυβέρνηση να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ περίπου 4,5% ενώ o 

OOΣΑ μόνο 0,9% και πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου -3,9% του 

ΑΕΠ.  

Αντιμέτωποι με αυτή την δύσκολη συγκυρία, καλούμαστε να σχεδιάσουμε μια 

αποτελεσματική πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση. Να διαμορφώσουμε 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να προχωρήσουμε σε τολμηρές 

μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Για τον 
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σκοπό αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του 

τόπου και συγχρόνως να προσελκύσουμε σημαντικού ύψους ξένα κεφάλαια, 

τα οποία θα τα εντάξουμε σε ένα πειστικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό σχέδιο 

ισχυρής ανάπτυξης.  

Το θετικό είναι ότι η  νέα χρονιά μας βρίσκει αναμφίβολα με δύο νέα ισχυρά 

«όπλα» και αυτά δεν είναι άλλα, από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-

2027, το οποίο οι κοινοτικοί πόροι μαζί με την εθνική συμμετοχή, αναμένεται 

να ανέλθουν σε περίπου 24 δισ. ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης  με 31,9 δισ. 

ευρώ, χρηματοδοτώντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που μπορεί να 

αλλάξουν την εικόνα της Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, το νέο σχέδιο ΕΣΠΑ προβλέπει την κατανομή των πόρων 

στους ακόλουθους τομείς: Για την ανταγωνιστική οικονομία και την ψηφιακή 

μετάβαση θα δεσμευτούν πόροι σε ποσοστό 20,3%. Για το περιβάλλον, σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, και στην πολιτική προστασία θα δεσμευτούν πόροι σε 

ποσοστό 26,1%. Οι μεταφορές και τα ευρυζωνικά δίκτυα θα δεσμεύσουν 

πόρους της τάξης του 15,3% με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός 

ασφαλούς συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας, στην 

εξασφάλιση προσβασιμότητας, στην καλύτερη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, 

των λιμένων και των αεροδρομίων της Ελλάδας. Η απασχόληση, η 

εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία  (συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών υγείας και παιδείας), ίσες ευκαιρίες, ισότιμη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνια ανέργων), κοινωνική 

σύγκλιση, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και  κατάρτιση, 

δεσμεύουν το 31,9%, Τέλος το 5,4% δεσμεύεται για την ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής 

ανάπτυξης, με έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στην πολιτιστική 

κληρονομιά και τον τουρισμό. 

Βασικό εργαλείο, σε αυτήν τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε για τη ριζική 

μεταστροφή της εθνικής οικονομίας, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης με το 

«Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης», το οποίο  αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει 

σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας συμπράξεις 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων 

επενδύσεων. Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την 

πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στο Δημόσιο. 

Συγχρηματοδοτήσεις, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να 

συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. Το σχέδιο 

βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Πράσινο και Ψηφιακό μετασχηματισμό, 

Απασχόληση (μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας) και Ιδιωτικές επενδύσεις 
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Σε αυτούς θα κατευθυνθούν πόροι ύψους 31,9 δισ. ευρώ, χρηματοδοτώντας 

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που μπορούν να αλλάξουν την οικονομία. 

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις. 

Τα παραπάνω σημαντικά ποσά, τα όποια θα εισρεύσουν στη χώρα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, θα δώσουν μια 

σημαντική ώθηση στην οικονομία. Μέλημα των κυβερνώντων πρέπει να είναι 

η αναστροφή του «παραδοσιακού μοντέλου» της μη αποτελεσματικής 

διαχειρίσεις των κοινοτικών πόρων. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

παραγωγής έργων, μη έγκαιρη ωρίμανση έργων, ελλιπής  προγραμματισμός 

στις δράσεις, επιπρόσθετη ελληνική γραφειοκρατία στην ήδη υπάρχουσα της 

Ευρώπης, αλλά και έλλειψη ενός  μακροχρόνιου σχεδιασμού, δεν έχουν λόγο 

ύπαρξης στην σημερινή συγκυρία.  

Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει χρόνια και σύνθετα προβλήματα με 

βασικότερο αυτό της  «αποτελεσματικότητας». Στον δημόσιο τομέα η εικόνα 

είναι διαχρονικά απογοητευτική. Τεχνολογικό έλλειμμα, αδυναμία μέτρησης της 

παραγωγικότητας, έλλειψη κινήτρων και χαμηλό ενδιαφέρον για το 

αποτέλεσμα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα αναποτελεσματικότητας, το 

οποίο δεν ταιριάζει με την εικόνα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Στην 

ιδιωτική οικονομία το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας 

μεγάλου αριθμού επιχειρήσεών μας στο διεθνώς περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις 

μας, σε όλα τα μεγέθη (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) είναι πολύ μικρότερες σε 

μέγεθος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι η επιχειρηματική ικανότητα και 

δημιουργικότητα των ανθρώπων μας δεν αποδίδει, αφού πολλές επιχειρήσεις 

μας δεν έχουν το μέγεθος να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και να γίνουν 

ανταγωνιστικές εκτός των συνόρων.  

Η Ελλάδα δυστυχώς υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό των ανταγωνιστών της, σε 

παραγωγικές επενδύσεις, στους  δείκτες  ανταγωνιστικότητας καθώς και  της 

ορθολογικής λειτουργίας του κράτους. Για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες 

αυτές, πρέπει να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές αλλαγές, δίνοντας έμφαση 

στις παραγωγικές επενδύσεις και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που 

είτε υποαπασχολείται στην Ελλάδα, είτε βρίσκεται εκτός συνόρων. Αναγκαία 

προϋπόθεση είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν 

όταν δεν περιορίζονται απλά και μόνο στην αλλαγή των νόμων, αλλά 

προχωρούν στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών υλοποίησης των 

αλλαγών.  

Το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να βασίζεται στην λογική ότι μετακινούμαστε 

από τις δαπάνες στις επενδύσεις. Έχει κλείσει τον κύκλο του, το μοντέλο 
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των υψηλών καταναλωτικών δαπανών, της εσωστρέφειας, των κρατικοδίαιτων 

επιχειρήσεων και  του γραφειοκρατικού μεγάλου - σπάταλου δημόσιου τομέα. 

Έχει έρθει η ώρα, ως χώρα συνολικά, να απαντήσουμε σε τρία βασικά 

ερωτήματα. Πως θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα εισρέοντα κεφάλαια 

αποτελεσματικά, όχι μόνο για να στηρίξουμε την οικονομία, αλλά και πως θα 

την μετασχηματίσουμε; Πως θα εξασφαλίσουμε ότι οι νέες επενδύσεις θα 

έχουν θετικές επιπτώσεις για τις μελλοντικές γενιές, κοιτώντας στο αύριο και 

όχι το χθες; Πως θα πετύχουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία θα κάνει 

την οικονομία μας ανταγωνιστική; 

Το ένα νέο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο, θα πρέπει να έχει ως να 

βασικούς άξονες: την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την υψηλή 

ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό 

και ενεργειακό μετασχηματισμό, την υποκατάσταση των εισαγωγών, την 

περιφερειακή ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τα 

ακίνητα, και την ελαφρά βιομηχανία. Σημαντικοί αναπτυξιακοί πυλώνες και 

αρωγοί σε αυτή τη  προσπάθεια θα πρέπει να είναι οι ιδιωτικές, ξένες και 

δημόσιες επενδύσεις. Ιδιαίτερη δε έμφαση, πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την 

αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια σχολεία, 

φυλακές. 

Το 2021 η ελληνική οικονομία επιβάλλεται να ακολουθήσει μια πορεία δομικού 

μετασχηματισμού. Αυτό απαιτεί τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο 

την ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, πέρα από τις αλλαγές για καλύτερη λειτουργία του δημόσιου 

τομέα  και μείωση του λειτουργικού κόστους.  

 

Είναι σαφές ότι, για να περάσουμε σύντομα σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, 

απαιτούνται ισχυρές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Οι 

συνθήκες είναι ιδανικές για να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία! 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓ. Μέρος του παρόντος έχει αναπτυχθεί σε αντίστοιχα άρθρα στο culpanews.gr 
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Η εργασία επιμελήθηκε από: 

Σωτηρίου Φωτεινή, Φοιτήτρια - ΕΚΠΑ οικονομικών επιστημών 
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Εισαγωγή: 

Το χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το 1876 και αρχικά εγκαταστάθηκε στο 

Μέγαρο του Βασιλείου Μελά. Σήμερα, στεγάζεται στη Λεωφόρο Αθηνών. 

Πρωταρχικός σκοπός του από την αρχή της ίδρυσής του έως και σήμερα είναι 

η ανάπτυξη των εισηγμένων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Ο 

Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) επιλύνει προβλήματα 

των εισηγμένων εταιρειών, τις χρηματοδοτεί και διευρύνει τις επιλογές των 

επενδυτών. Στην προσπάθεια της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

μεταξύ άλλων πραγματοποίησε περισσότερες από 17 ιδιωτικοποιήσεις.  

Πλεονεκτήματα: 

Οι εταιρείες οι οποίες εντάσσονται στο χρηματιστήριο μεταξύ των άλλων 

έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Αναγνώριση, η οποία συνεπάγεται σε ευκολότερες συμφωνίες και 

συνεργασίες 

• Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης 

• Διεύρυνση των πηγών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της 

• Βελτίωση της Κεφαλαιακής της διάρθρωσης 

Ιστορία: 

Συνοπτικά η ιστορία παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα  
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Θυγατρικές:           

Οι θυγατρικές της εταιρείας είναι  

• ATHEX CLEAR, η οποία είναι εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών 

χρηματιστηρίου Αθηνών  

• ATHEXCSD, η οποία είναι εταιρεία όπου αφορά το Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων 
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Διοικητικό συμβούλιο: 

 
  Ονοματεπώνυμο Θέση 

1. Γιώργος Χαντζηνικολάου  Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

2. Αλέξιος Πιλάβιος  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 

3. Σωκράτης Λαζαρίδης  Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

4. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. Κωνσταντίνος Βασιλείου  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Γεώργιος Δουκίδης  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

7. Ιωάννης Εμίρης Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Πολυξένη Καζόλη  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

9. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

10. Ιωάννης Κυριακόπουλος  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

11. Αδαμαντίνη Λάζαρη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

13. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Οργανωτική Δομή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.athexgroup.gr/george-handjinicolaou
https://www.athexgroup.gr/alexios-pilavios
https://www.athexgroup.gr/management-team-socrates-lazaridis
https://www.athexgroup.gr/helex-bod-alexandros-antonopoulos
https://www.athexgroup.gr/konstantinos-vassiliou
https://www.athexgroup.gr/george-doukidis
https://www.athexgroup.gr/ioannis-emiris
https://www.athexgroup.gr/polyxeni-kazoli
https://www.athexgroup.gr/helex-bod-sofia-kounenaki-efraimoglou
https://www.athexgroup.gr/management-team-ioannis-kyriakopoulos
https://www.athexgroup.gr/helex-bod-adamantini-lazari
https://www.athexgroup.gr/spyridoula-papagiannidou
https://www.athexgroup.gr/nikolaos-chryssochoidis
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Υπηρεσίες: 

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 

• Υπηρεσίες τεχνολογίας ATHEX 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Στατιστικά προϊόντα 

Προϊόντα: 

Τα προϊόντα τα οποία παρέχει είναι  

• Δείκτες 

• Μετοχές 

• Παράγωγα 

• Ομόλογα 

• Δ.Α.Κ 

Δείκτες: 

Με στόχο οι μετέχοντες της αγοράς να είναι πλήρως ενημερωμένοι για να 

αποφασίσουν πως θα κινηθούν επενδυτικά το χρηματιστήριο χρησιμοποιεί 

περισσότερους από 30 δείκτες με σημαντικότερους το Γενικό Δείκτη (ΓΔ), το 

FTSE/X.A Large Cap (FTSE), το FTSE/X.A. Mid Cap (FTSEM), το FTSE/X.A. 

Δείκτης Αγοράς (FTSEA), το FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριότητας Plus 

(FTSEGTI) και το FTSE/X.A. Θεμελιωδών Μεγεθών (FTSEMSFW). 

 

     

Μετοχή: 

Ο αριθμός των μετοχών στις 24/07/2020 ήταν 60.348.000 και το μετοχικό 

κεφάλαιο ανερχόταν στα 41.640.120€. Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία της 

μετοχής τα  τελευταία 5 έτη 
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Παράγωγα: 

Τα παράγωγα είναι προθεσμιακές συμβάσεις οι οποίες διαπραγματεύονται 

συνεχώς και μέσα από αυτά οι επενδυτές αντιλαμβάνονται μελλοντικές 

προσδοκίες. 

Ομόλογα: 

Τα ομόλογα τα χρησιμοποιεί ο Εκδότης του για να δανείζεται με τόκο. Στη 

λήξη του, θα καταβάλει στο δανειστή το αρχικό του κεφάλαιο. Υπάρχουν 2 

κατηγορίες ομολόγων: 

1. Εταιρικά ομόλογα 

2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 

  

Δ.Α.Κ: 

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) αφορούν μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων τα οποία τα εκδίδουν Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και ύστερα εισάγονται για διαπραγμάτευση στο 

χρηματιστήριο. Οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται τις ώρες 

διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου με τον ίδιο τρόπο όπου γίνονται οι 

μετοχές. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσης και ο βασικός 

στόχος είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη.  

 

Εταιρική διακυβέρνηση: 

Το χρηματιστήριο Αθηνών χρησιμοποιεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 

και συμβάλλει στον τρόπο επίτευξης των στόχων της εταιρείας και στη 
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συνεχής βελτίωσή της. Η εταιρική διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνει την 

πολιτική, τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις δομές, με την αρωγή των 

οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου καθώς επίσης επιβλέπει και 

διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του Ομίλου ως προς όφελος όλων. Ο Όμιλος 

υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διάφορες βελτιώσεις έχει 

δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μοντέλο το οποίο έχει ως σκοπό: 

• Σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων για όλους τους μετόχους 

• Διασφάλιση κατάλληλης σύνθεσης του Δ.Σ., η οποία πρέπει να πληροί 

τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αρμοδιοτήτων από τα μέλη της διοίκησης 

• Δημιουργία οργάνων διοίκησης ώστε να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμη 

εταιρική αξία με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη και 

βραχυπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης 

• Ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας 

κατά τη λήψη αποφάσεων 

• Ανάπτυξη συγκεκριμένων εταιρικών διαδικασιών οι οποίες δείχνουν τη 

διεξαγωγή της καθημερινής εργασίας κ τη διασφάλιση ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο να 

λειτουργεί σύμφωνα με τις θεωρίες διαχείρισης κινδύνων 

• Ικανοποίηση των αναγκών για την ορθή και έγκαιρη παροχή 

πληροφοριών στην επενδυτική κοινωνία κ σε όλο το γενικό σύνολο 

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης 

 

 

 

 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι συνώνυμο της κοινωνικής 

υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Η κοινωνική υπευθυνότητα γίνεται 

αντιληπτή σε μεγάλο βαθμό στο εργασιακό περιβάλλον όπου οι εταιρείες 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Άλλοι κλάδοι όπου ασκούνται πολιτικές ΕΚΕ είναι το περιβάλλον και 

η βιώσιμη διαχείρισή του, ο άνθρωπος και η παιδεία. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ 

εφαρμόζει πρακτικές Κοινωνικής Υπευθυνότητας και επιτυγχάνει για όλους το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα 
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συμβάλλουν οι μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος, την προσφορά στον άνθρωπο, στην παιδεία και στον 

πολιτισμό. Πιο αναλυτικά ο Όμιλος ΕΧΑΕ κινείται στα εξής: 

• Επένδυση στη γνώση. 

• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. 

• Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο κοινωνικά 

υπεύθυνο. 

• Προστασία του περιβάλλοντος. 

• Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Προσφορά σε ομάδες ανθρώπων κοινωνικά αποκλεισμένες. 

• Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού 

• Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού και των αξιών του 

Χρηματιστηρίου. 

• Πρόγραμμα ΕΚΕ Ομίλου 

• Ο Όμιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το 

περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία: 

ανακυκλώνω - σβήνω τα φώτα - σκέφτομαι πριν τυπώσω -  συμμετέχω -  

παρέχω - ενισχύω -  προσφέρω -  στηρίζω - ενισχύω - μαθαίνω - εκπαιδεύω -  

σχεδιάζω 

Τέλος, συμμετέχουν σε εθελοντικούς οργανισμούς και προωθούν το Ελληνικό 

Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στόχο την ανάδειξη της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο.   

Εσωτερικός έλεγχος: 

Μεταξύ άλλων κάποια βασικά καθήκοντα της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι τα εξής: 

• Τακτικός έλεγχος της απόδοσης κ της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συνεχής ενημέρωση των 

ανώτατων στελεχών για την πορεία των διαδικασιών. 

• Αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών  

• Η αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικής χρησιμοποίησης όλων των 

διαθέσιμων πόρων  

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

των θυγατρικών εταιρειών  
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Εξωτερικός έλεγχος: 

Τις οικονομικές καταστάσεις τις ελέγχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό 

οίκο και από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Οι εξωτερικοί ελεγκτές αναφέρουν 

στον ετήσιο έλεγχο τις αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

 

Οικονομικά αποτελέσματα 

Για το έτος 2019: 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €6,1 εκ.  

Γενικός Δείκτης: Αύξηση κατά 49,5%  

Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών: Αύξηση κατά 21,0% 

Μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς: Αύξηση κατά 4,9%  

Συνολικά έσοδα Ομίλου: 32,2 εκ.€ (25,6 εκ.€ το 2018) 

Σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών: 18,9 εκ.€ (18,2 

εκ.€ το 2018) 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA): 13,2 εκ.€ (7,4 εκ.€ το 2018) 

Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT): 9,5 εκ.€ (4,0 εκ.€ το 2018) 

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους: 6,1 εκ.€ (3,0 εκ.€ το 2018) 

Διαχείριση κινδύνου: 

Υπολογισμοί του μηχανισμού κινδύνου γίνονται σε δύο επίπεδα: 

1. Ανά λογαριασμό Εκκαθάρισης το οποίο διαχειρίζεται το ΕΜ 

2. Ανά υπολογαριασμό εκκαθάρισης για κάθε λογαριασμό 

 

Υπολογισμός κινδύνου ημέρας ανά λογαριασμό εκκαθάρισης για την 
παρακολούθηση των πιστωτικών ορίων: 

Ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπολογισμών κινδύνου του 
αντισυμβαλλομένου γίνεται διαδικασία υπολογισμού του μέγιστου κινδύνου το 
οποίο μπορεί να αναλάβει ένα Εκκαθαριστικό Μέλος, ανά Μέλος 
Διαπραγμάτευσης και Λογαριασμού Εκκαθάρισης για την επόμενη ενεργή 
ημέρα διαπραγμάτευσης ο οποίος εκφράζεται με τα πιστωτικά όρια 
συναλλαγών. 
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Γενική Συνέλευση 2020: 

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος ΕΧΑΕ σε συνεργασία με το ΣΕΔ 

διοργάνωσαν το ΄Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων΄. 

Φέτος, η Γενική Συνέλευση του Ομίλου ΕΧΑΕ πραγματοποιήθηκε στις 

29/05/2020 στα γραφεία της εταιρείας και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Την 

ετήσια γενική συνέλευση την παρακολούθησαν συνολικά 46 φοιτητές και 

φοιτήτριες καθώς επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΔ Χαράλαμπος Εγγλέζος και 

άλλα 5 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τέλος, οι φοιτητές συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο.  

 

 

 

 

Πηγές: 

WWW.Athexgroup.gr   

WWW.Sed.gr 

 

 

WWW.Athexgroup.gr%20%20
WWW.Sed.gr
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Μία εργασία από τους φοιτητές του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών: 

- Αϊντίνι Αλέξανδρος 

- Ασημακοπούλου Νάνσυ 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, 

με μακροχρόνια δέσμευση να υπηρετεί θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και 

ακεραιότητα. 

 

Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει 

παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες. Απασχολούμε περισσότερους 

από 5.500 εργαζομένους παγκοσμίως και έχουμε ετήσια παραγωγική 

δυναμικότητα που ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τσιμέντου 

και τσιμεντοειδών υλικών. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

 

Ανάπτυξη ως 
διεθνής και 

καθετοποιημένος 
παραγωγός 
τσιμέντου, 

συνδυάζοντας το 
επιχειρηματικό 
πνεύμα και τη 
λειτουργική 

αποτελεσματικότ
ητα με σεβασμό 
στον άνθρωπο, 

την κοινωνία και 
το περιβάλλον. 

 

Γεωγραφική 
Διαφοροποίησ

η 

εξαγορές και 
επενδύσεις σε 
νέες μονάδες 

παραγωγής, σε 
νέες 

ελκυστικές 
αγορές 

Καθετοποίηση 
δραστηριοτήτω

ν 

διεύρυνση της 
δράση και σε 

άλλους 
παραγωγικούς 

τομείς στην 
αλυσίδα 

προϊόντων 
τσιμέντου 

Συνεχής 
βελτίωση 

ανταγωνιστικ
ότητας 

Έμφαση στο 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

και την 
Εταιρική 

Κοινωνική 
Ευθύνη 

 Υψίστης Σημασίας 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Λόγω των προβαλλόμενων αξιών & της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των 

μελών, και λαμβάνοντας υπ’όψιν την συνεχής απόδοση, συμπεραίνουμε ότι 

κατά βάση η εταιρία Τιτάν απασχολεί Χαρισματικούς Ηγέτες. 

Διεξοδικότερα, στην εταιρία επικρατεί η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, οι 

επιδέξιοι χειρισμοί λόγου και ένα ισχυρό όραμα το οποίο μοιράζονται τα 

ανώτερα μέλη με την ομάδα τους, γεγονός που τεκμηριώνεται και μέσα από 

τις οργανωμένες Γενικές Συνελεύσεις. 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος  

Νέλλος Κανελλόπουλος 

Αντιπρόεδρος 

Σωκράτης Μπάλτζης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Ιωάννης Πανιάρας  

Άλλα Μέλη 

Νικόλαος Ανδρεάδης, Ευθύμιος Βιδάλης, Άγγελος 
Καλογεράκος, Νικόλαος Μπιράκης, Λουκάς Πετκίδης 
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OIKONOMIA, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 
 

Balance sheet (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

 

P n’ L   

 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Παρατηρούμε ότι η εταιρία σημείωσε Κέρδη Χρήσεως  €53.155.000. 
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Summarized Sheets 
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OIKONOMIA, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η Μηνιαία μεταβολή της μετοχής της εταιρίας Τιτάν στο Χρηματιστήριο. 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Παρατηρούμε ότι η εταιρία καταγράφει ένα αρκετά καλό δείκτη PE, γεγονός 

που εκδηλώνει την συνεχή της ανάπτυξη & την μακροπρόθεσμη της 

λειτουργία. 

Ταυτόχρονα, η εταιρία αποδίδει ένα αρκετά καλό μέρισμα στους μετόχους 

της. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Οι αρχές και οι αξίες όχι μόνο καθοδηγούν τους ανθρώπους του Ομίλου της, 

αλλά αντανακλώνται στις καθημερινές δραστηριότητές της. 

Επιδιώκεται η συνεχής διασφάλιση ότι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι συνεργάτες και 

οι προμηθευτές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατανοούν πλήρως τις βασικές αξίες και 

τον Κώδικα Δεοντολογίας.  

 

Ορισμένες αξίες: 

 

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

1. Φαϊό Τσιμέντο 

2. Λευκό Τσιμέντο 

 

 

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΥΘYΝΗ 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ανατολική Μεσόγειος  

Η ζήτηση τσιμέντου στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 

έτους παρά τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού που 

ελήφθησαν τον Μάρτιο. Στην Τουρκία σημειώθηκε αύξηση των εγχώριων 

πωλήσεων αλλά και των εξαγωγών, ενώ υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά 

τόπους στη χώρα, ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν σε κάθε 

περιοχή. 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου 

κατέγραψε αύξηση 21,3% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και 

διαμορφώθηκε στα €41,5 εκ. Καθώς το κόστος των στερεών καυσίμων ανά 

τον κόσμο κινείται πτωτικά και οι τιμές στην αγορά παραμένουν στάσιμες σε 

χαμηλά επίπεδα, τα λειτουργικά αποτελέσματα σχετικά βελτιώθηκαν 

καταγράφοντας ζημίες ύψους €0,4 εκ. έναντι ζημίων ύψους €5,2 εκ. κατά την 

ίδια περίοδο το 2019. 

 

Βραζιλία (Κοινοπραξία)  

Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας κινήθηκε ανοδικά κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2020. Έτσι, η Apodi, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος, 

κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών της σε εγχώριο 

νόμισμα, βελτιώνοντας παράλληλα την κερδοφορία της. 
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα και 

διαμορφώνει νέους στόχους, όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα 

με την πρωτοβουλία για την επιστημονική θέσπιση στόχων για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

Σκοπεύει να διευρύνει περαιτέρω το πλαίσιο μέτρησης εκπομπών στην 

αλυσίδα αξίας των προϊόντων και να ενισχύσει τη δέσμευσή της για την 

προστασία της βιοποικιλότητας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους κύριους 

συμ-μετόχους τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.  

Παρά την τρέχουσα κρίση κρατάει στο ακέραιο τη δέσμευση στους στόχους 

που έχει θέσει για την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην 

κοινωνία, καθώς και την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, θέματα 

ουσιώδη για εμάς και τους συμ-μετόχους της. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του ορκωτού 

ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για 

το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 

έκθεσης του 

ορκωτού ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού 

έτους που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών) 

4. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας 

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την 

άσκηση των 

καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 

2019 

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημητρίου 

Τσιτσιράγκου ως 

ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

8. Έγκριση ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα 

9. Παροχή εξουσιοδότησης 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, βρίσκεται σαφώς σε αχαρτογράφητα 

εδάφη: Σχετικά με τις εξελίξεις των αμέσως επόμενων μηνών στις αγορές, 

υπάρχει μειωμένη ορατότητα και αυξημένη αβεβαιότητα. 
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Εκτιμάει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τηε θα πληγεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν 

μπορεί να προβλεφθεί η έκταση και η διάρκεια της ενδεχόμενης πτώσης. 

Στην αγορά κατοικίας, ειδικότερα, αναμένεται κάμψη της ζήτησης λόγω της 

μείωσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας και της ανόδου 

της ανεργίας. Αντίστοιχα, υπάρχει κίνδυνος αναστολής ή ακύρωσης έργων 

στον τομέα των εμπορικών και επιχειρηματικών ακινήτων. 

Στον αντίποδα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και 

ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου: 

Οι κατασκευές θεωρούνται μία ασφαλής και αναγκαία δραστηριότητα. 

Ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις προσπάθειες των 

κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών για τον μετριασμό των 

επιπτώσεων στην οικονομία. Η επιτάχυνση των δημοσίων έργων έχει ήδη 

συμπεριληφθεί στα υπό συζήτηση σχέδια δράσης. Οι ομοσπονδιακές 

δαπάνες σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ ή η έναρξη μείζονος κλίμακας 

«ώριμων» έργων στην Ελλάδα ενδέχεται να λειτουργήσουν ως 

αντισταθμιστικοί παράγοντες στήριξης. 

Η πτωτική πορεία του κόστους ενέργειας ευνοεί τα αποτελέσματά της. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, προβαίνει στη λήψη έγκαιρων και στοχευμένων 

μέτρων σε τομείς που μπορεί να ελέγξει ή να επηρεάσει, με στόχο: 

-την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων και 

συνεργατών μας 

-την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας 

-την περικοπή των δαπανών και τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών 

ροών. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

ΤΙΤΑΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Κλάδος Τσιμέντο και Δομικά υλικά 

Ίδρυση 1902 

Ιδρυτής Νικόλαος Κανελλόπουλος 

Έδρα Βρυξέλλες, Ελλάδα 

Σημαντικά πρόσωπα Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου (Πρόεδρος) 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος (Διευθύνων 

Σύμβουλος) 

Προϊόντα τσιμέντο 

Έσοδα €13,3 εκατ. (2019) 

Καθαρά έσοδα €122,2 εκατ. (2019) 

Κύκλος Εργασιών €123,3 εκατ. (2019) 

Ιστότοπος https://www.titan-cement.com/el/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Νικόλαος_Κανελλόπουλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Βρυξέλλες
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ευστράτιος-Γεώργιος_Αράπογλου&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρόεδρος
https://el.wikipedia.org/wiki/Διευθύνων_Σύμβουλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Διευθύνων_Σύμβουλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσιμέντο
https://el.wikipedia.org/wiki/Καθαρά_έσοδα
https://www.titan-cement.com/el/
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                                        Γενική Συνέλευση  

Αθήνα 14 Μαΐου 2020 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με τη Γεν. Συνέλευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ξεκίνησε το κύριο μέρος του “Προγράμματος 
Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών 2020” που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 6η 
συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Γεν. Συνέλευση έγινε στην Κύπρο, την Πέμπτη 14/5/2020 και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Κεντρικοί 
ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Τάκης Αράπογλου ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης 
Κολακίδης και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. 

Ήταν η πρώτη Γεν. Συνέλευση που λάβαμε μέρος, στα πλαίσια του προγράμματος και την 
παρακολούθησαν 50 φοιτητές και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη 
Εγγλέζο, τον Αντιπρόεδρο Νίκο Οικονομόπουλο και την καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Κυριακή Κοσμίδου. 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν 
μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. 

Από τη Γεν. Συνέλευση ξεχωρίσαμε τις συνεχείς αναφορές του Προέδρου στην Εταιρική Διακυβέρνηση, 
δεδομένου ότι η εταιρεία ακολουθεί πλέον τον Βελγικό Κώδικα Ε.Δ., που είναι ένας από τους πιο 
αυστηρούς στον κόσμο, καθώς και τις αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος, όπου η εταιρεία 
έχει αποδείξει διαχρονικά την ευαισθησία της και έχει ένα από τα πιο οργανωμένα τμήματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.  

Θερμά συγχαρητήρια στην ιστορική εταιρεία, για την άψογη αναμετάδοση της Γεν. Συνέλευσης μέσω 
Webcasting, και για τη θερμή φιλοξενία, αφού μας επέτρεψε να την παρακολουθήσει τόσο μεγάλος 
αριθμός φοιτητών και φοιτητριών. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, παρά το γεγονός ότι άλλαξε έδρα, δείχνει για άλλη μια φορά την αγάπη και την 
αφοσίωση που έχουν τα ηγετικά στελέχη του στην Ελλάδα, την οποία δεν εγκαταλείπουν ποτέ. Τους 
ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία, η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και στο 
μέλλον, προς όφελος των φοιτητών, του Επενδυτικού Κοινού και της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 
γενικότερα. 

 

 

 

                                   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bjSFFAbXJgt-J2DBelDNAI4fekpkSJjkQr4LSSeQPpwY6g/viewform
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                                                     ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ WEBCASTING: 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

https://www.titan.gr/ 

https://www.kathimerini.gr/1036473/article/oikonomia/epixeirhseis/sta-133-

ekat-ta-kerdh-toy-titan-to-e3amhno 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AD

%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%

9D 

https://www.capital.gr/tag/titan 

https://www.newsit.gr/oikonomia/titan-antekse-dyo-pagkosmious-polemous-

kai-enan-emfylio-feygei-apo-tin-ellada-meta-apo-116-xronia-logo-

oikonomikis-apaksiosis/2640192/ 

https://www.pagenews.gr/2020/03/27/oikonomia/titan-apo-to-1902-statheri-

poreia-anaptyksis/ 

https://www.topics.gr/oikonomia/omilos-titan/ 

https://emea.gr/epicheiriseis/556893/titan-i-istoria-enos-omilou-pio-bros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.titan.gr/
https://www.kathimerini.gr/1036473/article/oikonomia/epixeirhseis/sta-133-ekat-ta-kerdh-toy-titan-to-e3amhno
https://www.kathimerini.gr/1036473/article/oikonomia/epixeirhseis/sta-133-ekat-ta-kerdh-toy-titan-to-e3amhno
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσιμέντα_ΤΙΤΑΝ
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσιμέντα_ΤΙΤΑΝ
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσιμέντα_ΤΙΤΑΝ
https://www.capital.gr/tag/titan
https://www.newsit.gr/oikonomia/titan-antekse-dyo-pagkosmious-polemous-kai-enan-emfylio-feygei-apo-tin-ellada-meta-apo-116-xronia-logo-oikonomikis-apaksiosis/2640192/
https://www.newsit.gr/oikonomia/titan-antekse-dyo-pagkosmious-polemous-kai-enan-emfylio-feygei-apo-tin-ellada-meta-apo-116-xronia-logo-oikonomikis-apaksiosis/2640192/
https://www.newsit.gr/oikonomia/titan-antekse-dyo-pagkosmious-polemous-kai-enan-emfylio-feygei-apo-tin-ellada-meta-apo-116-xronia-logo-oikonomikis-apaksiosis/2640192/
https://www.pagenews.gr/2020/03/27/oikonomia/titan-apo-to-1902-statheri-poreia-anaptyksis/
https://www.pagenews.gr/2020/03/27/oikonomia/titan-apo-to-1902-statheri-poreia-anaptyksis/
https://www.topics.gr/oikonomia/omilos-titan/
https://emea.gr/epicheiriseis/556893/titan-i-istoria-enos-omilou-pio-bros/
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                                      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

 

                      

 

 

 

1.Προφίλ Εταιρείας 

2.Ιστορική αναδρομή 

3.Οργανόγραμμα 

4.Διοικητικό Συμβούλιο  

5.Εταιρική Διακυβέρνυση 

6.Περιβαλλοντικά Ζητήματα 

7.Πορεία της Μετοχής 

8.Οικονομικά Στοιχεία 

9.COVID-19 

10.Γενική Συνέλευση 

11.Πηγές 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

Ιωάννα Ντίνη,ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική  

 

   Σταυρούλα Γεωργοπούλου, ΠΑΠΕΙ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής 

 

Μαρίνα Γαλιατσάτου, ΠΑΠΕΙ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
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                                                  JUMBO A.E. 

 

1.ΠΡΟΦΙΛ 

Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική 

Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» ιδρύθηκε το έτος 1986 με έδρα 

σήμερα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας). Είναι εισηγμένη 

από το έτος 1997 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 

7650/06/Β/86/04 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121653960000. Η Εταιρία έχει καταταγεί 

στην κατηγορία Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

1.1..Θυγατρικές Εταιρίες : 

JUMBO TRADING LTD  

Είναι Κυπριακή Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (limited Ltd). Ιδρύθηκε το έτος 

1991 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο ίδιο 

αντικείμενο με τη μητρική δηλαδή το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών 

ειδών. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 

αυτής. 

JUMBO EC.B. LTD 

Είναι θυγατρική εταιρία του Ομίλου στην Βουλγαρία. Συστάθηκε την 1η 

Σεπτεμβρίου 2005 ως Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Έδρα 

αυτής η Σόφια Βουλγαρίας (Bul. Bulgaria 51 Sofia 1404). Η Μητρική κατέχει 

το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.  

JUMBOEC.R. S.R.L  

Είναι θυγατρική εταιρία στη Ρουμανία, η οποία συστάθηκε την 9η Αυγούστου 

2006 ως Εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Βουκουρέστι. Η Μητρική 

κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 

ASPETΤO LTD  

Η θυγατρική εταιρία ASPETΤO LTD ιδρύθηκε την 21.8.2006 με έδρα την 

Λευκωσία Κύπρου. Η «JUMBO TRADING LTD» κατέχει το 100% των ψήφων 

της εταιρίας αυτής. 

WESTLOOK SRL  

Η εταιρία WESTLOOK SRL είναι θυγατρική της εταιρίας ΑSPETΤO LTD η 

οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι το 

Crevedia της κομητείας Dâmboviţa. H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 

16.10.2006. 



146 
 

GEOCAM HOLDINGS LIMITED  

Η εταιρία GEOCAM HOLDINGS LIMITED είναι θυγατρική της εταιρίας 

JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου. H εταιρία αυτή ιδρύθηκε 

στις 13.03.2015.  

GEOFORM LIMITED  

Η εταιρία GEOFORM LIMITED είναι θυγατρική της εταιρίας JUMBO 

TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα 

της είναι η Λευκωσία της Κύπρου. H εταιρία αυτή ιδρύθηκε στις 13.03.2015. 

2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Παρακάτω γίνεται συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων 

που πραγματοποιήθηκαν από την ίδρυση της εταιρίας έως το πρόσφατο 

παρελθόν. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ JUMBO A.E 

1986 Ίδρυση της Jumbo, με βασικό αντικείμενο την πώληση 

παιχνιδιών. Το πρώτο κατάστημα ανοίγει στην 

Γλυφάδα. 

1997 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

1998 Ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας με έκδοση 1.200.000 νέων κοινών 

ανώνυμων μετοχών. 

Εξαγορά ομοειδούς κυπριακής επιχείρησης με την 

επωνυμία «Jumbo Trading Ltd.» πρώην «Jumbo 

InvestmentsLtd.». 

1999 Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου σε EURO μέσω της 

τράπεζας Societe Generale Λονδίνου και άλλων 

τραπεζών, (δρχ. 5 δις). 

Ανοίγει το δέκατο πέμπτο κατάστημα στην Καλαμάτα. 

2000 Καταστροφική πυρκαγιά ξεσπά από άγνωστη αιτία στις 

αποθήκες και στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της 

εταιρίας, στο Αιγάλεω Αττικής (Λ. Θηβών 255). 

 Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2/10 
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μετοχές προς 1.500 δρχ. η μία με έκδοση 3.456.000 

νέων ονομαστικών μετοχών. Έσοδα έκδοσης (5,2 δις. 

δρχ.) 

Μετονομασία της Θυγατρικής στην Κύπρο σε «Jumbo 

Trading Ltd.». 

Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας από «ΜπέϊμπυΛαντ 

Παιχνίδια Α.Ε.» σε «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική 

Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «Jumbo». 

Εισαγωγή της Θυγατρικής στην Κύπρο στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.), 

τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ 

παλαιών μετοχών. Εκδόθηκαν 2.764.800 ομολογίες, 

ονομαστικής αξίας δρχ.1.450 και τιμή διάθεσης 

δρχ.1.450 δρχ. 4.008.960.000. Ανάδοχος Τράπεζα 

SocieteGenerale 

2004 Έκδοση Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ποσού € 45 

εκατ. ∆ιοργανωτές αυτού η «EFG TelesisFinance 

Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «BNP Paribas». Το δάνειο αυτό 

αποπληρώθηκε 07.12.2006 

Στις 9 Ιουλίου 2004 διαγράφηκαν από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι τίτλοι, σε συνέχεια της 

αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και την εξαγορά 

των υπολοίπων μετόχων από την JUMBO. 

2005 Την 1η Σεπτεμβρίου 2005, συστήνεται στη Βουλγαρία 

η θυγατρική εταιρία «JUMBO EC.B» με έδρα τη Σόφια, 

η οποία προβαίνει στην αγορά οικοπέδων και υπό 

κατασκευή ακινήτου για τη δημιουργία 

υπερκαταστήματος 15.000 τ.μ. 

Μετατροπή του Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2000 
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3.Ο

ΡΓΑ

ΝΟ

ΓΡΑ

ΜΜ

Α 

Το 

οργανόγραμμα μίας επιχείρησης αποτελεί το βασικότερο δομικό της εργαλείο 

και είναι ταυτόσημο με την έννοια της οργάνωσης. Με άλλα λόγια, το 

οργανόγραμμα ορίζει τη σειρά και την κατεύθυνση προς τελικούς στόχους, 

εξυπηρετώντας το όραμα, τους σκοπούς και τις ενέργειες της επιχείρησης. 

 

Πήγη: https://www.e-jumbo.gr/ 

4.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) μιας εταιρείας είναι ένα σώμα από εκλεγμένα ή 

διορισμένα μέλη που επιβλέπουν από κοινού τις δραστηριότητες της πρώτης. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Δ.Σ. που ισχύει σήμερα για την Jumbo A.E. 

Κατά την 31.12.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούταν 

από:  

Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής: 

 1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ,            

σε μετοχές & αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

2006 Απόφαση έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού 

Δανείου (ΜΟΔ).€ 42.432.150,00 

 Ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στη 

Ρουμανία «Jumbo EC.R» με έδρα στο Βουκουρέστι. 

2007 Εγκρίνεται η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (μη 

μετατρέψιμου) € 145.000.000, επταετούς διάρκειας. 

https://www.e-jumbo.gr/
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     Εκτελεστικό Μέλος.  

 2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό    

     Μέλος. 

 3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος.    

 4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου, Εκτελεστικό Μέλος. 

Β. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι:  

 1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου    

 2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Μέλος Επιτροπής   

     Ελέγχου  

 3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 

 

5.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρεία ακολουθεί τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως 

οριοθετούνται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς 

πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση όντας ένα σύνολο κανόνων, αρχών και 

μηχανισμών ελέγχου, σύμφωνα με τους οποίους οργανώνεται και διοικείται η 

Εταιρεία, έχει σκοπό την διαφάνεια απέναντι στους επενδυτές, ενώ 

ταυτόχρονα, διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας και όλων 

των συνδεδεμένων με τη λειτουργία της μερών. 

 

Η Εταιρεία ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπου 

αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για εισηγμένες 

(Μάρτιος 2011). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc  

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει παρόλα αυτά, ορισμένες Ειδικές Πρακτικές του 

Κώδικα, οι οποίες εξηγούνται ειδικότερα στην σελίδα της εταιρείας στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://corporate.e-jumbo.gr/  

6.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία έχοντας λάβει γνώση της σημασίας της προστασίας του 
περιβάλλοντος  προωθεί, βάσει των προβλεπόμενων  κατα τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της, «φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της». Η JUMBO συμμετέχει στα Συλλογικά 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Συσκευασιών, 
Μπαταριών και Ηλεκτρικών Συσκευών από την πρώτη ημέρα έναρξης των 
υποχρεώσεων της. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν έχουν τοποθετηθεί στα 
καταστήματα της Εταιρείας κάδοι των αντίστοιχων συστημάτων προκειμένου 

http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
http://corporate.e-jumbo.gr/
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να διευκολύνεται ο καταναλωτής στην ορθή  απόθεση των προς ανακύκλωση 
υλικών. 
 
Επιπροσθέτως, εφαρμόζει συστηματική συνεργασία με αδειοδοτημένες 

εταιρείες ανακύκλωσης χαρτιού, προκειμένου να συλλέγονται και να 
δεματοποιούνται τα υλικά συσκευασίας στα επιμέρους καταστήματα, 
κάνοντας έτσι ευκολότερη την διαδικασία ανακύκλωσης. Με στόχο την 
ενίσχυση της διαδικασίας, η Εταιρεία έχει επενδύσει σε σταθερή και κινητή 
υποδομή. 
 
Στο πλαίσιο της φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας των καταστημάτων 
της Εταιρείας, καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των σχετιζόμενων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Έχει θέσει μάλιστα τους παρακάτω  στόχους για το έτος 2020: 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
κατά το πρότυπο ISO 14001  

• Μείωση των καταναλώσεων ενέργειας κατά 5% 

• Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 2% 
 

7.ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μετοχής ΜΠΕΛΑ 

καθώς και η εξέλιξή της κατά την πάροδο του χρόνου.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμβολο της μετοχής στο 
XAXAXAXΧΑ: 

ΜΠΕΛΑ 

Αριθμός Μετοχών: 136.059.759 

Δείκτης ΧΑ: FTSE, FTSEA, FTSEI, ΓΔ, 
EPS50, ΔΠΟ, ΣΑΓΔ Νόμισμα: EUR 

Κλάδος ΧΑ: Παιχνίδια 
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Το γράφημα (1) απεικονίζει την πορεία της μετοχής BELLA από τον Ιούνιο του 

1997 έως τον πρόσφατο Ιούλιο του 2020. Από το 2005 έως και τον 

περασμένο Δεκέμβρη του 2019 η ελάχιστη τιμή κλεισίματος παρατηρήθηκε 

την 01/05/2012 σε τιμή ίση με 2,29. Μέγιστη παρατηρείται στις 19/12/2019 και 

συγκεκριμένα 19,24. 

 

Στο γράφημα (2) φαίνεται η πορεία της ΜΠΕΛΑ τους τελευταίους 12 μήνες. 

Συγκεκριμένα Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2020. Μεγαλύτερη τιμή παρατηρήθηκε 

24 Ιανουαρίου 2020 19,46 μονάδες και η μικρότερη στις  23 Μαρτίου 9,94 

μονάδες εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μετοχή ΜΠΕΛΑ σε σύγκριση με τον 

FTSEA του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από 18-7-2019 – 18-7-2020. Σε 

γενικές γραμμές κινούνται παρόμοια. 

 

 

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

➢ Αποθέματα:  

Τα Αποθέματα του Ομίλου κατά την 31.12.2019 ανήλθαν σε 272,32 

εκατ. ευρώ έναντι 289,95 εκατ. ευρώ κατά την 30.06.2019 και 

αντιπροσωπεύουν το 16,11% του Συνολικού Ενοποιημένου 

Ενεργητικού έναντι 19,21% κατά την 30.06.2019. Τα Αποθέματα της 

Εταιρείας ανήλθαν σε 231,43 εκατ. ευρώ έναντι 247,47 εκατ. ευρώ κατά 

την 30.06.2019 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού 

Ενεργητικού της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 19,36% έναντι 22,43% 

 

➢ Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις: 

 

Κατά την ίδια ημερομηνία, οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 

του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε 198,89 εκατ. ευρώ, ήτοι 

16,46% του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (Εταιρείας 25,29%) 

έναντι μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων ποσού 198,76 

εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας που ήταν την 30.06.2019. 

 

➢ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων: 

  

Κατά την ίδια ημερομηνία, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

μισθώσεων του Ομίλου ανήλθαν σε 98,22 εκατ. ευρώ, ήτοι 8,13% του 

Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρίας σε 80,25 εκατ. 

ευρώ, ήτοι 10,20% του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας.  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων: 
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Κατά την ίδια ημερομηνία, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

μισθώσεων του Ομίλου ανήλθαν σε 8,42 εκατ. ευρώ και της Εταιρίας σε 

6,58 εκατ. ευρώ. 

 

➢ Ίδια Κεφάλαια: 

 

Τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ποσού 1.208,28 εκατ. ευρώ έναντι 

ποσού 1.161,45 εκατ. ευρώ της 30.06.2019, αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό 71,48% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου. Τα Ίδια 

Κεφάλαια της Μητρικής ποσού 786,39 εκατ. ευρώ έναντι 789,07 εκατ. 

ευρώ της 30.06.2019 

 

➢ Δείκτες Καθαρού δανεισμού: 

  

Κατά την κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση τα ταμειακά διαθέσιμα και 

τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών 

υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το 

ποσό των 331,41 εκατ. ευρώ με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να 

καταστεί αρνητικός.  

 

➢ Την 30.06.2019 τα ταμειακά διαθέσιμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα 

του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων του, κατά το ποσό 

των 307,70 εκατ. ευρώ με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να είχε 

καταστεί αρνητικός. 

 

➢ Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης : 

Κατά την κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση (01.07.2019- 31.12.2019) 

το μικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,14% 

από 50,79% την προηγούμενη αντίστοιχη μη ελεγμένη περίοδο. Κατά 

την χρήση 01.07.2018 - 30.06.2019 το περιθώριο κέρδους για τον 

Όμιλο ήταν 52,19%. Αντίστοιχα για την Εταιρεία το περιθώριο μικτών 

κερδών διαμορφώθηκε στην κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση σε 

40,04% σε σχέση με την προηγούμενη μη ελεγμένη περίοδο 

01.07.2018 - 31.12.2018 που ήταν 39,59%. Κατά την χρήση 01.07.2018 

- 30.06.2019 το περιθώριο κέρδους για την Εταιρεία ήταν 41,50%. 

 

➢ Κέρδη μετά από φόρο εισοδήματος: 
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Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 113,49 

εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής μη ελεγμένης 

περιόδου που ήταν 98,74 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 14,94%. 

Τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε 61,08 

εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής μη ελεγμένης 

περιόδου που ήταν 52,57 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 16,19%. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 ROCE (Return on Capital Employed)- «Αποδοτικότητα συνολικών 

απασχολούμενων κεφαλαίων»:  

•για τον Όμιλο: κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση 7,90%, αντίστοιχη 

περσινή μη ελεγμένη περίοδο 7,88% και για την χρήση που έκλεισε στις 

30.06.2019 12,68% 

•για την Εταιρεία: κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση 5,93%, αντίστοιχη 

περσινή μη ελεγμένη περίοδο 5,68% και για την χρήση που έκλεισε στις 

30.06.2019 9,80%  

 

ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»:  

•για τον Όμιλο: κλειόμενη χρήση 9,58%, αντίστοιχη περσινή μη 

ελεγμένη περίοδο 9,15%, και για την χρήση που έκλεισε στις 

30.06.2019 14,67%  

•για την Εταιρεία: κλειόμενη χρήση 7,75%, αντίστοιχη περσινή μη 

ελεγμένη περίοδο 7,00% και για την χρήση που έκλεισε στις 30.06.2019 

12,01% 

 

9.COVID-19 

Στην παρούσα συγκυρία, σκοπός του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας  

είναι η διατήρηση της κρίσης υπό έλεγχο, στοχεύοντας πάντα στην επιβίωση 

του Ομίλου στο δύσκολο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και την 

διατήρηση των οσων έχουν επιτευχθεί ανά τα χρόνια λειτουργίας του Ομίλου, 

περιορίζοντας τις φιλοδοξίες για οικονομικές επιδόσεις. 

 

Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή και αναπάντεχη κρίση που 

διανύουμε, η διοίκηση πληροφόρησε τους μετόχους πως θα εφαρμοστεί η 

ίδια δοκιμασμένη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε σε αντίστοιχες μεγάλες 

κρίσεις στο παρελθόν.Πιο αναλυτικά: 

➢ Θα εξακολουθήσει να επενδύει με δυναμισμό αλλά παράλληλα με πολύ 

πιο προσεκτικά βήματα. 
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➢ Έχει ανακοινωθεί η άμεση έναρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην 

Κύπρο και αμέσως μετά ,στις αρχές του 2021, το ίδιο θα 

πραγματοποιηθεί και στην Ρουμανία.  

 

➢ Ο Όμιλος συνεχίζει τις προετοιμασίες για την λειτουργία νέων 

καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία στις αρχές του 2021. 

 

 

 

 

 

10.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Mε αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 84% περίπου του μετοχικού 

κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων 

του Ομίλου JUMBO. 

 

• H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή ποσού € 0,062 (μικτό) ανά μετοχή 

(136.059.759 μετοχές) για την υποδωδεκάμηνη χρήση από 1η Ιουλίου 2019 

έως και 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ επικύρωσε και την απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης της 21.01.2020 σύμφωνα με την οποία είχε διανείμει 

ποσό € 0,22 ανά μετοχή τον Ιανουάριο του 2020. 

 

Με αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος JUMBO υλοποίησε τη δέσμευση της 

διοίκησης για διανομή συνολικά ποσού 0,2820 Ευρώ ανά μετοχή που 

αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που 

έληξε την 30η Ιουνίου 2019, προσαυξημένο κατά +20%. 

 

Δικαιούχοι του μερίσματος € 0,062 (μικτό) είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που 

είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 2.6.2020 (ημερομηνία 

προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι 

Δευτέρα 1.6.2020 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Τρίτη 

9.6.2020. 

 

Σχετικά με  την πορεία του Ομίλου για την οικονομική χρήση που λήγει τον 

Δεκέμβριο 2020, η διοίκηση της εταιρείας,έχει πληροφορήσει τους μετόχους 

ότι ύστερα από την δίμηνη παύση λειτουργείας των καταστημάτων, λίγες 
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μέρες πριν την έναρξη της περιόδου του Πάσχα και κατόπιν, το 2020 πρέπει 

να θεωρείται μια «χαμένη χρονιά» καθώς το ποσοστό τζίρου που χάθηκε δεν 

είναι δυνατόν να αναπληρωθεί στο σύνολο τους επόμενους μήνες. 

Εν κατακλείδι, η Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης είχε αρκετά τεχνικά 

προβλήματα, τα οποία εν τέλη λύθηκαν.Θα ήταν δυνατή όμως η αποφυγή 

τους, εάν είχε γίνει σχετικός έλεγχος πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .  
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2020 

ΒΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  vickyvtk98@gmail.com                  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΑΚΗΣ 

spathakispan@gmail.com 

 

ΣΕΔ 

30/7/2020 

2020 

ΒΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

vickyvtk98@gmail.com                  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΑΚΗΣ  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικης, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

spathakispan@gmail.com 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
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Business Description  

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι μια κορυφαία ελληνική 

Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και 

εμπορίας φυσικού αερίου. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001, ενώ έκτοτε αποτελεί την μεγαλύτερη 

επιχείρηση παραγωγής και τη βασικότερη εταιρία διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε εγχώριο επίπεδο. Με κύκλο εργασιών € 4,7 δισεκατομμύρια, 

σύνολο ενεργητικού € 14,1 δισεκατομμύρια για το έτος 2018 και 

απασχολώντας έμμεσα ή άμεσα περίπου 16.750 εργαζόμενους,  έχει την 

δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περισσοτέρους από  6,9 

εκατομμύρια πελάτες σε όλη την χώρα.  

Ειδικότερα, η ΔΕΗ έχει συνολικά στην κατοχή της εγκατεστημένη ισχύ 12,2 

GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ 

συγχρόνως έχει επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και σε  

εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα 

και τα νησιά. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως έγκειται στην κυριότητά της 

ΔΕΗ το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή 

Βάση €3δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επιπλέον, όπως καταδεικνύεται διαθέτει ένα καλά 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, αναφορικά με τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες, εφόσον ανέπτυξε πέραν των παραδοσιακών εταιρικών 

διεργασιών της και ένα διευρυμένο αστικό Δίκτυο Οπτικών Ινών που το μήκος 

του ανέρχεται σε 162 χιλιόμετρα. 

Τέλος, το καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας της απελευθερωμένης ενεργειακής 

αγοράς, καθώς και ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός θέτουν νέους όρους 

και προϋποθέσεις μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με την 

ανάπτυξη και την επέκταση των εμπορικών και εταιρικών δραστηριοτήτων της 
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ΔΕΗ  σε διεπιχειρησιακό και σε λειτουργικό επίπεδο, να κρίνεται απαραίτητη 

για την αποτελεσματικότερη εστίαση στην αγορά τόσο σε επίπεδο 

χονδρεμπορίου όσο και λιανικού εμπορίου, αλλά και λόγω της αδήριτης 

ανάγκης για προσαρμογή στις νέες θεσμικές απαιτήσεις. Παράλληλα, μέσω 

του σχεδιασμού, σε οργανωτικό επίπεδο, μιας νέας αποτελεσματικής 

στρατηγικής επιδιώκεται η συνεχής προώθηση των πωλήσεων και η 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στους 

καταναλωτές της ΔΕΗ. 

Corporate Governance 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων, βάσει των 

οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Ανώνυμη Εταιρία, ώστε να 

διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων 

συνδέονται με την εταιρία. Η τήρηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

αποτελεί πρωταρχική δέσμευση και προτεραιότητα για τη ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα 

αν αναλογιστεί κανείς τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει για την ελληνική 

οικονομία και την κοινωνία. 

Η ΔΕΗ όπως διαφαίνεται έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει έμπρακτα τις αρχές 

και τις μεθόδους της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Με θεμελιώδη επιδίωξη της, 

να αποτελεί η  επίτευξη της διαφάνειας στην επικοινωνία και τη συνεργασία 

με τους μετόχους της, τα εταιρικά στελέχη, τους υπαλλήλους, τους 

επιχειρηματικούς συνεργάτες, τους εργολάβους και τους προμηθευτές, 

καθώς και την άμεση και αδιάληπτη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Έτσι, 

η ΔΕΗ καταβάλλοντας διαρκή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια 

στις προσδοκίες των πελατών και της πολιτείας,  θέτει σε εφαρμογή τον νόμο 

και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τον ενεργειακό τομέα, καθώς και όσα 

ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
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Ωστόσο, η αποτελεσματική και αποδοτική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν 

συνιστάται στην υλοποίηση ενός προκαθορισμένου προγράμματος, αλλά σε 

μια ενδελεχή προσπάθεια προσαρμογής και ενσωμάτωσης του εταιρικού 

οργανισμού στις εκάστοτε προτεινόμενες διεθνείς πρακτικές σε συνδυασμό με 

τις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας. Η αρμόζουσα εταιρική 

δομή και οι ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική 

αναγνώριση και φήμη. 

Με τα κύρια μέρη του κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον όποιο η ΔΕΗ έχει 

συντάξει και εφαρμόζει αυτοβούλως, να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 

Μέτοχοι, αλλά και οι αρμόδιοι για την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου 

αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οργανισμού. 

Αναλυτικότερα, τα βασικά εταιρικά δεδομένα όπως έχουν καταγραφεί 

διαχρονικά και η μετοχική δομή της επιχείρησης ΔΕΗ παρουσιάζονται στα 

παρακάτω διαγράμματα ως εξής: 

 

➢ Πίνακας I: Η εξέλιξη των ποσοστών συμμέτοχης των βασικών Μέτοχων της ΔΕΗ. 
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Βέβαια, ιδιαίτερα σημαντική εκτός από την μετοχική δομή είναι και η σύνθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΔΕΗ. Ο αριθμός των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με 

τα νομοθετικά πλαίσια και τους όρους του καταστατικού της εταιρείας. Πιο 

συγκεκριμένα, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 

συνολικά μέλη, 8 εκ των οποίων δεν αποτελούν εκτελεστικά μέλη, ενώ 5 από 

τα μη εκτελεστικά μέλη είναι παράλληλα και ανεξάρτητα. Με κύρια 

αρμοδιότητα τους, τον καθορισμό, την εφαρμογή και την γνωστοποίηση 

κρίσιμων αποφάσεων σε διοικητικό, διεπιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, η διοίκηση, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της επιχείρησης 

εκχωρείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εταιρική ιδιότητα των 

προσώπων αυτών να καταγράφεται ονομαστικά ως ακολούθως: 

 

  

34.12%

17%

44.95%

3.93%

Shareholders' Structure

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

Ευρύ επενδυτικό κοινό & Θεσμικοί επενδυτές

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) & 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Στάσσης Γεώργιος 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

/ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παπαδημητρίου 

Πύρρος 

Σύμβουλος/ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Βενιέρης Γεώργιος 

Σύμβουλος/ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Δοξάκη Δέσποινα 

Σύμβουλος/ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Θεοδωρίδης Στέφανος 

Σύμβουλος/ Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

Καρακούσης Γεώργιος 

Σύμβουλος/ Μη Εκτελεστικό Μέλος - 

Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

Καραλευθέρης 

Παντελής 

Σύμβουλος/ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Καρδαμάκης Στέφανος 

Σύμβουλος/ Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

Πατεράκης 

Αλέξανδρος 

Σύμβουλος/ Μη Εκτελεστικό Μέλος - 

Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

Φωτόπουλος Νικόλαος 

Σύμβουλος/ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Παναγιωτάκης Μιχαήλ 

 

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ΔΕΗ κατάφερε από 

γεωγραφικής άποψης να διαφοροποιήσει τις πηγές των εσόδων της, 

δεδομένου ότι έχει θέσει τις επιχειρηματικές της βάσεις σε όλη την Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη μέσω της δημιουργίας των 19 θυγατρικών εταιρειών 
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της. Έτσι, λοιπόν, από την παραγωγή και την προμήθεια προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας, από την διάθεση ευέλικτων πακέτων ρεύματος και 

τεχνικών συμβούλων, μέχρι και την εμπορία φυσικού αεριού ο Όμιλος ΔΕΗ 

έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

ενεργειακών προϊόντων, με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που 

ανήκουν στις πρωταρχικές επιλογές των τελικών καταναλωτών.  

 

Παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Η Δ.Ε.Η βρίσκεται στο χρηματιστήριο από τον Δεκέμβριο του 2001. Σε 

κυκλοφορία σήμερα είναι 232.000.000  μετοχές με συνολική κεφαλαιοποίηση  

που φτάνει στο ύψος των 842.160.000€. Τους τελευταίους 12 μήνες η μετοχή 

της έχει φτάσει στην ελάχιστη τιμή των 1,453€ ανά μετοχή και στα 4,388€ 

μέγιστη τιμή ανά μετοχή. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της τιμής της μετοχής 

το τελευταίο έτος, ως ακολούθως:  

 

➢ Διάγραμμα Ι: Πορεία της Μετοχής της ΔΕΗ σε διάστημα 1 έτους (2019 

-2020). 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία 

αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε 
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ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ελεγχόμενης οντότητας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων 

της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, 

από ισοδύναμο όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους 

διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 

ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά 

τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των 

διατάξεων του ν. 3016/2002 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι: η παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του έργου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αξιολόγηση 

των οικονομικών καταστάσεων, η  επίβλεψη και διασφάλιση της ανεξαρτησίας 

των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τους οποίους υποβάλει 

πρόταση στο Δ.Σ. και συμβάλλει στην επιλογή και ανάθεση ανά τριετία. 

Επίσης, στις αρμοδιότητες της έγκειται και η υποβολή προτάσεων για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ειδικών περιοχών που έχουν 

διαπιστωθεί. Ειδικότερα, την επιτροπή ελέγχου της ΔΕΗ απαρτίζουν οι: 

➢ Γεώργιος Βενιέρης 

➢ Στέφανος Καρδαμάκης 

➢ Δέσποινα Δοξάκη 

➢ Ευάγγελος Αγγελετόπουλος 

➢ Αιμίλιος Στασινάκης 

Τα 3 πρώτα μέλη είναι και Ανεξάρτητα, Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ της 

εταιρείας.  Όλα τα μέλη έχουν τριετή θητεία, που άρχετέ από την αντίστοιχη 

ημερομηνία εκλογής τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 
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Διεθνής Παρουσία  

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές ηγετικές 

επιχειρηματικές δυνάμεις στον ενεργειακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, 

δραστηριοποιείται στους επιχειρηματικούς τομείς της παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στη πώληση φυσικού αερίου. 

Το εμπλουτισμένο και διαρκώς αναπτυσσόμενο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, το 

εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο διανομής των ενεργειακών προϊόντων, σε 

συνδυασμό με τις στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης και την ισχυρή 

οικονομική θέση του Ομίλου, διαμορφώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την δυναμική και πετυχημένη επιχειρηματική πορεία που διαθέτει η ΔΕΗ 

σε βάθος χρόνου. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ στο σύνολο του με 74 υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην 

Ελλάδα και 25 επιπλέον υπό κατασκευή, διαχειρίζεται παράλληλα 19 

θυγατρικές επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Αναλυτικότερα, οι χώρες που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο 

Όμιλος και το υπάρχον διασυνδεδεμένο ενεργειακό δίκτυο μεταφοράς 

καταγράφεται ως ακολούθως:  

 

➢ Διασύνδεση με τη Βουλγαρία → συνίσταται από μία γραμμή των 400 

kV και ενώνεται με τον υποσταθμό του Σιδηροκάστρου. 

 

➢ Διασύνδεση με την Αλβανία → αποτελείται από μία γραμμή των 150 kV 

και μία των 400 kV. Η πρώτη γραμμή συσχετίζεται με τον ΑΗΣ Καρδίας 

του Νομού Κοζάνης και Ζέμπλακ Κορυτσάς, ενώ η δεύτερη εντοπίζεται 

μεταξύ της Ηγουμενίτσας και του Μπίστριτσε Αυλώνα. 
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➢ Διασύνδεση με την Βόρεια Μακεδονία → επιτυγχάνεται με την ύπαρξη 

δύο γραμμών των 400 kV. Η καθολική ονομαστική παραγωγικότητα 

αυτών των διασυνδέσεων είναι περίπου 4.400 ΜW. Η μία γραμμή 

συνδέεται με τον ΚΥΤ Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο) και το Ντούμπροβο 

και η δεύτερη μεταξύ της ΚΥΤ Μελίτης και Μπίτολα. 

 

➢ Διασύνδεση με την Ιταλία → συντίθεται από ένα υποβρύχιο καλώδιο και 

μια γραμμή μεταφοράς συνεχούς ρεύματος (HVDC) ισχύος 500 MW. Η 

συγκεκριμένη γραμμή διασυνδέεται με τον υποσταθμό του Πουρναρίου 

στην Άρτα, το οποίο υπογείως μεταφέρεται στα ελληνοαλβανικά σύνορα 

και καταλήγει στο Λέτσε. 

 

➢ Διασύνδεση με την Τουρκία → περατώθηκε τον Ιούνιο του 2008 με την 

δημιουργία μιας γραμμής 400 kV (2000 ΜVΑ). Η γραμμή σχετίζεται με 

τον υποσταθμό τον ΚΥΤ Νέας Σάντας στον Νομό Ροδόπης και το 

Μπαμπαέτσκι. 

 

 

 

 

 

Στρατηγικοί Πυλώνες  

Οι σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις τόσο στην διεθνή, όσο και 

στην εγχωρία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τον Όμιλο ΔΕΗ, 

διαμορφώνοντας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον γεμάτο με προκλήσεις αλλά 
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παράλληλα και με ποικίλες ευκαιρίες. Κατά την τελευταία δεκαετία, 

παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ)  και έντονη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υφιστάμενων 

ενεργειακών εταιρειών, καθώς και από νέο εισαχθείσες επιχειρήσεις στην 

αγορά. Ωστόσο, μελλοντικά αναμένεται στο επίκεντρο του ενεργειακού 

κλάδου να υπερισχύσουν άλλα ζητήματα, όπως είναι οι επιχειρηματικές 

δράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εξεύρεση και 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών, άλλα και η επιτάχυνση της διαδικασίας 

απολιγνητοποίησης και της ελαχιστοποίησης των εκπομπών άνθρακα. 

Κατά συνέπεια, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις ενέργειας στη Ευρώπη που 

έχουν μεταβεί στην διαδικασία του ενεργειακού μετασχηματισμού τους και 

πραγματοποιήσαν ήδη στροφή από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές 

διεργασίες προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε διάφορες 

μορφές δικτυών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στην λιανική αγορά. Με την ελληνική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας να αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο το εύρος της, 

υλοποιώντας τις εξής ενέργειες: 

➢ Απολιγνητοποίηση 

➢ Από – ανθρακοποίηση 

➢ Απελευθέρωση της λιανικής αγοράς  

➢ Εισαγωγή νέου επιχειρηματικού μοντέλου  

➢  Εστίαση σε στοχευμένες αγορές (target model) 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, πως για το εγχώριο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 

οι παραπάνω διεργασίες κινήθηκαν με πιο γρήγορους ρυθμούς, κυρίως λόγω 

της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων από τις επιχειρήσεις στον ενεργειακό 

κλάδο. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΗ δημιούργησε το επιχειρηματικό 

και στρατηγικό της σχέδιο, με πρωταρχική επιδίωξη την διασφάλιση της 
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βιωσιμότητας της και την μετατροπή της σε μια σύγχρονη και πρωτοποριακή 

ενεργειακή εταιρία. Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, 

καταγράφονται οι κύριες ροπές του ενεργειακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, 

ως εξής: 

 

 

➢ Διάγραμμα ΙΙ: Ενεργειακός Μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ. 

 

Όπως καταδεικνύεται, οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου 

ΔΕΗ για το άμεσο μέλλον, επικεντρώνονται στην δημιουργία νέων καινοτόμων 

ενεργειακών προϊόντων (πχ. φυσικό αέριο), στην γεωγραφική επέκταση της 

επιχειρηματικής του δραστηριότητας και την επιτυχή διείσδυση σε νέες 

αγορές, στην αύξηση των οικονομιών κλίμακας, στην μείωση του κόστους και 

στην εξεύρεση νέων περιουσιακών στοιχείων προς εξαγορά ικανών να 

παρέχουν πρόσθετη αξία καθώς και την σύμπραξη επιχειρηματικών 

συνεργιών. Επίσης, ο ενεργειακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε οικονομικά 

και περιβαλλοντικά βιώσιμη εταιρεία ενέργειας, αποτελεί  ίσως την 
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σημαντικότερη επιδίωξη που θα υποστηρίξει μελλοντικά την διεύρυνση του 

Ομίλου ΔΕΗ. 

 

➢ Εικόνα Ι: Παρουσίαση των 3 βασικών πυλώνων Στρατηγικής 

Ανάπτυξης της επιχείρησης ΔΕΗ. 

 

Ανασυγκρότηση Και Επεκτατική Πολιτική 

➢ Εφαρμογή του Green-Deal στην ηλεκτροπαραγωγή: Επιτάχυνση της 

απολιγνιτοποίησης με επικέντρωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της απόσυρσής των εν ενεργεία λιγνιτικών 

μονάδων μέχρι το 2023 και του λιγνίτη μέχρι το αργότερο του 2020 και 

μέσω της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα. 

➢ Ψηφιοποίηση και Λειτουργική Αποδοτικότητα: Νέα τεχνολογία στα 

δίκτυα (έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα GIS/Scada). 

Αυτό θα συμβεί μέσω της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας 

όσων μονάδων και ορυχείων μένουν σε λειτουργία, όπως επίσης  

στόχος είναι η  δημιουργία αξίας από το απόθεμα των απλήρωτων 

λογαριασμών. Θα ενισχυθεί η επένδυση στα υπάρχοντα δίκτυα και θα 
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εισαχθεί ψηφιακή τεχνολογία στον έλεγχο τους. Τέλος, θα 

εξορθολογήσουν τις δαπάνες προς τρίτους και θα αξιοποιηθεί στο 

έπακρο η ακίνητη περιουσία της εταιρείας. 

➢ Πελατοκεντρική Αντίληψη: Επανασχεδιασμός στρατηγικής στη 

Λιανική μέσω νέων προϊόντων και ανταγωνιστικών τιμολογίων. Θα 

αναθεωρηθεί  η στρατηγική marketing με επίκεντρο την βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και θα εισαχθούν νέα προϊόντα και 

ενεργειακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι 

υποδομές για την ηλεκτροκίνηση. 

Όλα αυτά θα αποτελέσουν μια αλλαγή στο ενεργειακό μίγμα, δημιουργώντας 

έτσι μια πιο ισορροπημένη θέση μέχρι το 2024,τα οποία θα συνεχίσουν να 

καταστούν το χρέος της εταιρείας βιώσιμο και θα αυξηθεί και η υγιής 

κερδοφορία.  
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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΗ 

Αθήνα 24 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με τη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., συνεχίστηκε το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

Γεν. Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών 2020” που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 6η συνεχόμενη 

χρονιά, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Γεν. Συνέλευση έγινε στα γραφεία της εταιρείας, την Τετάρτη 24/6/2020 και μεταδόθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

Την Γεν. Συνέλευση παρακολούθησαν 10 φοιτητές και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι από τον 

Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο Νίκο Οικονομόπουλο. 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του οποίου οι απαντήσεις θα 

αξιοποιηθούν μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., για την φιλοξενία και για την άψογη συνεργασία, η 

οποία ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, προς όφελος των φοιτητών,του 

επενδυτικού κοινού και της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς γενικότερα. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bjSFFAbXJgt-J2DBelDNAI4fekpkSJjkQr4LSSeQPpwY6g/viewform
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Επιμέλεια Case Study ΔΕΗ : 

 

 

 

Βιτάκη Βασιλική : Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 4ο έτος  

 

 

Παναγιώτης Σπαθάκης: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3ο έτος 

 

 



173 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Μαρία Βούλκου (Λογιστική&Χρηματοοικονομική ΟΠΑ) 

      Αντωνία Φατσέα (Μαθηματικό ΕΚΠΑ) 
      Αλέξανδρος Δημήτριος Γκιουζέλλης (Λογιστική&Χρηματοοικονομική ΟΠΑ) 
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1.Ιστορική Αναδρομή 
 

Αρχαίοι Χρόνοι 2600 π.X. - 267 μ.X 
 

2600 - 2000 π.Χ.Ο Πειραιάς ήταν αποκομμένος. Η 
σταδιακή ένωσή του με την Αττική δημιούργησε το λιμάνι 

του. 
 

1300 π.Χ. Οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά εγκαθίστανται στο λόφο της Μουνυχίας. 
Πραγματοποιούνται επιδρομές και αποικισμοί Μινυών, Πελασγών, Καδμείων και Θρακών. Οι 

Μινύες εγκαθίστανται στον Πειραιά. 

 
560 - 527 π.Χ. Κατασκευάζονται οδικά δίκτυα στην Αττική και στην περιοχή του Πειραιά από τον 

Πεισίστρατο. 
 

507 π.Χ. Ο Κλεισθένης ονομάζει τον Πειραιά Δήμο της Αττικής. 
 

493 π.Χ. Έναρξη της οχύρωσης του Πειραιά και της κατασκευής των τειχών από το Θεμιστοκλή. 
 

483 π.Χ. Ο Θεμιστοκλής πείθει τους Αθηναίους να αναπτύξουν το ναυτικό τους και να μεταφέρουν 
το επίνειό τους από το Φάληρο στον Πειραιά. 

 
479 π.Χ. Αρχίζει η κατασκευή του λιμένος Πειραιώς και των νεοσοίκων. 

 
471 π.Χ. Τα τείχη ολοκληρώνονται, ενώ ο Θεμιστοκλής εξορίζεται. Ο Πειραιάς καθίσταται όχι μόνο 

πολεμικό, αλλά και σπουδαίο εμπορικό λιμάνι. 
 

448 - 431 π.Χ. Ο Περικλής ολοκληρώνει επιτυχώς το πρόγραμμα του Θεμιστοκλή. Ανεγείρονται 
στον Πειραιά στοές, η Αμφιόπολη, η Ιπποδάμειος Αγορά και άλλα κτίρια για τις κρατικές υπηρεσίες. 

Ο Πειραιάς εξελίσσεται σε σπουδαίο ναυτεμπορικό κέντρο. 
 

431 - 414 π.Χ. Εξαιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου σημειώνεται κάμψη στις δραστηριότητες 
και την κίνηση του λιμανιού. 

 
414 π.Χ. Η ύδρευση της πόλης του Πειραιά βελτιώνεται με σχεδιασμό: του Μέτωνος, γνωστού 

αρχιτέκτονα της εποχής. 
 

411 π.Χ. Ιδρύεται η συνεταιρική Τράπεζα Αρχιστράτου και Αντι-σθένους, καταλύονται οι 
δημοκρατικές αρχές και η εξουσία περνά στα χέρια των Τετρακοσίων. Το ίδιο έτος ανεγείρονται 
στον Πειραιά η μεγάλη Στοά και το νέο, ισχυρότερο του ήδη υπάρχοντος, τείχος, στην Ηετιωνία 

Ακτή. 
 

400 π.Χ. Ιδρύεται στον Πειραιά η Τράπεζα του Πασίωνος. 
 

394 - 393 π.Χ. Ανεγείρονται από τον Κόνωνα τα κατεστραμμένα τείχη του Πειραιά και ιδρύεται το 
Αφροδίσιον, σε ανάμνηση της νίκης του. Την εποχή αυτή ανασυγκροτείται το ναυτικό και το λιμάνι. 

 
322 π.Χ. Οι Αθηναίοι αποκηρύσσουν τη Μακεδονική κυριαρχία, αλλά ηττώνται και εγκαθίστανται 
μόνιμη Μακεδονική φρουρά στο λόφο της Μουνυχίας. Από το έτος αυτό αρχίζει η αργή παρακμή 

του Πειραιά. 
 

319 π.Χ. Ο Πολυσπέρχων, διάδοχος του Αντιπάτρου, πολιορκεί και κυριεύει τον Πειραιά. 
 

318 π.Χ. Ο Κάσσανδρος ανακτά τον Πειραιά. 
 

307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ανασκάπτει το φρούριο της Μουνυχίας και οι Αθηναίοι για να 
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τον ευχαριστήσουν του προσφέρουν σαν δώρο τον Πειραιά. 
 

146 π.Χ. Μετά την άλωση και καταστροφή της Κορίνθου, ο Πειραιάς και η υπόλοιπη Ελλάδα, 
υποτάσσεται στη Ρωμαϊκή κυριαρχία. 

 
86 π.Χ. Αθηναίοι και Πειραιώτες εξεγείρονται κατά της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ο Σύλλας καταστέλλει 

την εξέγερση, κυριεύει την Αττική, καταστρέφει και πυρπολεί τον Πειραιά. 
176 μ.Χ. Την εποχή των Αντωνίνων κατασκευάζονται πρόχειρα λιμενικά έργα για τους επιβάτες και 

τα εμπορεύματα, τα οποία οδηγούν σε μικρή αύξηση της κίνησης του λιμανιού. Την ίδια εποχή 
φιλοτεχνείται και τοποθετείται το άγαλμα του λέοντος στο λιμάνι του Πειραιά. 

 
267 μ.Χ. Οι Γότθοι και οι Ερούλοι κάνουν επιδρομή στον Πειραιά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να 

εγκαταλείψουν την πόλη. 
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Βυζαντινοί Χρόνοι 322 μ.Χ. - 1387 μ.Χ. 
 

322 μ.Χ. Ο στόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
αποτελούμενος από 1200 πλοία, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τον Λικίνιο, συγκεντρώνεται στον 
Πειραιά. Το λιμάνι χρησιμοποιείται ως πολεμικός 

ναύσταθμος και ορμητήριό του. 
 

1040 μ.Χ. Βαράγγοι και Νορβηγοί, υπό τον αρχηγό Αράλδ, υπηρετούντες τον βυζαντινό 
αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγόνα, περνώντας από το λιμάνι του Πειραιά, χάραξαν 
στα πλευρά του τεράστιου μαρμάρινου λέοντος που υπήρχε στο λιμάνι, επιγραφή στην 

αρχαία Σκανδιναβική γλώσσα. 
 

1205 μ.Χ. Η Αθήνα και ο Πειραιάς περιέρχονται στην κατοχή των Φράγκων. 
 

1317 μ.Χ. Το λιμάνι που αποτελούσε αγκυροβόλιο του στόλου των Καταλανών, δέχεται 
επίθεση των Βενετών. Το λιμάνι αρχίζει να ονομάζεται "λιμήν του Λέοντος" ή "Πόρτο 

Λεόνε" ή "Πόρτο Δράκο", λόγω του μεγάλου αγαλμάτινου λιονταριού 
 που βρισκόταν στην είσοδο του. 

 
1387 μ.Χ. Το έτος αυτό καταλύεται η Καταλανική κυριαρχία της Αθήνας και του Πειραιά και 

οι Δελαρός, Φράγκοι κυρίαρχοι της Αθήνας, κάνουν μικροεπισκευές στο λιμάνι του 
Πειραιά. 

 
Οθωμανική Κυριαρχία 1456 μ.Χ. - 1824 μ.Χ. 

 
1456. Ο Πειραιάς και η Αθήνα υποτάσσονται στους Τούρκους κατακτητές. 

 
1466. Ο Ενετικός στόλος, υπό την διοίκηση του Βίκτορα Καπέλλου, αγκυροβολεί στο λιμάνι του 

Πειραιά, επιτίθεται στα Τουρκικά πλοία εκεί και κάνει επιδρομή στην Αθήνα. 
 

1670-1675. Γίνεται εξαγωγή λαδιού από το λιμάνι του Πειραιά στη Μασσαλία. 
 

1687-1688. Καταπλέει στον Πειραιά μεγάλος Ενετικός στόλος υπό τη διοίκηση του Μοροζίνι. 
Ακολουθεί κανονιοβολισμός και καταστροφή του Παρθενώνα. Μεταξύ άλλων λαφύρων 

μεταφέρεται στη Βενετία και το μεγάλο μαρμάρινο λιοντάρι του λιμανιού. 
 

1770. Εγκαθίσταται στον Πειραιά, σαν πρώτος μόνιμος κάτοικός του ο Καϋράκ. 
 

1824. Απελευθέρωση του Πειραιά από τον Καραϊσκάκη, ο οποίος πολιορκεί και καταλαμβάνει τη 
μονή του Αγίου Σπυρίδωνα οπού είχαν οχυρωθεί οι Τούρκοι κατόπιν διαταγής του Κιουταχή. 

 
Νεώτεροι Χρόνοι 

 
1833. Ο Πειραιάς ανακηρύσσεται σε ανεξάρτητο Δήμο. 

1834. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας μεταφέρεται από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Τότε ο βασιλιάς 

Όθωνας αποβιβάζεται στον Πειραιά για να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

την αρχή μιας νέας κίνησης στο λιμάνι και ιδρύεται το Τελωνείο και το Υπολιμεναρχείο του 

Πειραιά, το οποίο υπάγεται στο λιμεναρχείο της Ύδρας. 

 

1835. Έμποροι από τη Χίο και την Ύδρα εγκαθίστανται στον Πειραιά, ενώ την ίδια εποχή, με 
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Βασιλική Διαταγή της 16.10.1835, επιβάλλεται τέλος 10% επί του 

εισαγωγικού δασμού των εισαγόμενων από το λιμάνι προϊόντων. Το 

επιπλέον ποσό προοριζόταν για την κατασκευή του "μώλου", τη 

"διόρθωση" του λιμανιού και την αποξήρανση των ελών. Ορίζεται η 

πρώτη Επιτροπή διοικήσεως του λιμανιού. 

 

1836. Ολοκληρώνεται η κατασκευή της οδού Αθηνών - Πειραιώς, η οποία συντελεί στην αύξηση 

της κίνησης του λιμανιού. Το ίδιο έτος ιδρύεται Υγειονομείο στον Πειραιά. 

 

1840. Το πρώτο φορτηγό ατμόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, το νεότευκτο "Δημήτριος - Χριστίνα", 

φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά. 

 

1842. Λόγω της αντιδράσεως των μεγάλων λιμανιών της εποχής εκείνης, Σύρου, Πατρών και 

Ναυπλίου, το σχέδιο δήλωσης του Πειραιά ως "ελεύθερο λιμάνι" απορρίπτεται. 

 

1860. Ιδρύονται στο λιμάνι τα Ναυπηγεία Βασιλειάδη. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι νηολογημένα 

301 ιστιοφόρα, χωρητικότητας 14.944 τόνων. 

 

1861. Το έτος αυτό συγκροτείται η "Εφορευτική Επιτροπεία του λιμένος Πειραιώς" και το λιμάνι 

τελεί πλέον υπό τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. 

 

1869. Πραγματοποιείται η σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με τον Πειραιά. Παράλληλα 

ιδρύεται η ναυτασφαλιστική εταιρία "Αρχάγγελος" και ο πρώτος Ελληνικός Νηογνώμων. 

 

1872. Αντικαθίσταται η χρήση πετρελαίου για το φωτισμό του λιμανιού από φωταέριο. Χτίζεται το 

Χρηματιστήριο του Πειραιά, το επονομαζόμενο "Ρολόι". Σύμφωνα με μετρήσεις εκείνης της 

εποχής ο πληθυσμός του Πειραιά ανέρχεται σε 16.000 περίπου κατοίκους. 

 

1893. Διανοίγεται η διώρυγα της Κορίνθου και αυξάνεται η κίνηση του λιμανιού του Πειραιά. 

 

1898. Κατασκευάζεται ο πρώτος εξωτερικός μώλος του λιμανιού 

 

1904. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για το φωτισμό του λιμανιού. Γίνεται διαπλάτυνση 

της προβλήτας της Τρούμπας. 

 

1906. Κατασκευάζεται ο δεύτερος εξωτερικός μώλος του λιμανιού. στο λιμάνι εισέρχονται και 

εξέρχονται 5.350 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 3.250.000 τόνων. 

 

1908. Αρχίζει ο εκβραχισμός της υφάλου του προλιμένος. 

 

1911. Με νόμο συνιστάται νέα Διοίκηση του λιμανιού, η 15μελής "Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς", 

στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ενδιαφερόμενες, για το λιμάνι, τάξεις. 

 

1920. Συντάσσονται σχέδια διαρρυθμίσεως του λιμανιού από τους Ουίλς, Μακ Αλπάιν και 

Τζάκσον. 

 



179 
 

1921. Ως πρόεδρος της λιμενικής Επιτροπής ορίζεται ο Δ. Καλλιμασιώτης. 

 

1923. Νέο σχέδιο διαρρύθμισης του λιμανιού, το οποίο καταρτίσθηκε από 

τη Λιμενική Επιτροπή. 

 

1924. 16 Μαρτίου γίνονται τα εγκαίνια ενάρξεως των μεγάλων έργων του 

λιμανιού, από τον γαλλικό όμιλο Ερσάν, δαπάνης 550 εκατομμυρίων δραχμών. 

 

1930. Η ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού επιβάλλει την ίδρυση, με βάση τον νόμο 4748, αυτόνομου 

οργανισμού διοίκησης του λιμανιού του "Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς" (Ο.Λ.Π.) 

 

1931. Ολοκληρώνονται τα νέα κρηπιδώματα του λιμανιού, μήκους 2.748 μέτρων και πέντε 

μεγάλες αποθήκες, ενώ ο Ο.Λ.Π. αναλαμβάνει την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

 

1939. Η έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου αρχίζει να επηρεάζει την κίνηση του λιμανιού. 

 

1941. Τρομερή έκρηξη, μέσα στο λιμάνι πλοίου γεμάτου με πολεμοφόδια επιφέρει μεγάλες 

καταστροφές στο λιμάνι και στην πόλη. Οι εχθρικές αεροπορικές επιδρομές προκαλούν την 

καταστροφή των πρώτων γερανών και η γερμανική στρατιωτική διοίκηση κατοχής εγκαθίσταται 

στο λιμάνι. 

 

1944. Οι Γερμανοί, αποχωρούντες, ανατινάσσουν τα κρηπιδώματα και τις εγκαταστάσεις του 

λιμανιού. Πραγματοποιείται ανάληψη εκ νέου των φορτοεκφορτωτικών εργασιών του λιμανιού 

από τον Ο.Λ.Π. 

 

1945. Αρχίζουν στο λιμάνι εργασίες εκκαθάρισής του από τα ναυάγια. 

 

1950. Δημοσιεύεται ο Αναγκ. Νόμος 1559 περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, 13 νέοι 

ηλεκτρικοί γερανοί αρχίζουν να λειτουργούν στο λιμάνι μετά την ολοκλήρωση της 

συναρμολόγησης τους και φθάνουν 25 περονοφόρα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς 

εμπορευμάτων στο λιμάνι. 

 

1951. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών το λιμάνι διαιρείται σε 6 Διαμερίσματα, τα 

οποία αρχίζουν αμέσως να λειτουργούν. Καταργούνται τα εργολαβικά δικαιώματα επι των 

πλευρισμένων πλοίων και ανέλαβε ο Ο.Λ.Π. την είσπραξη αυτών ,ενώ το ίδιο έτος έγιναν τα 

εγκαίνια των κατασκευασθέντων με την Αμερικάνικη βοήθεια νέων έργων του λιμανιού. 

 

1957. Εγκαινιάζονται και παραδίδονται προς εκμετάλλευση οι προβλήτες Καραϊσκάκη και Βασ. 

Κωνσταντίνου, ως και τα κρηπιδώματα Βασιλειάδη, Νηοδόχης Δημαρχείου και Β. Περιπτέρου. 

 

1958. Κατασκευάζονται δύο μεγάλα μεταλλικά υπόστεγα στο λιμάνι Αλών και αρχίζει τον ίδιο 

χρόνο η λειτουργία των Διυλιστηρίων πετρελαίων, ιδρυθέντων κοντά στο λιμάνι. 

 

1959. Κατασκευάζεται μεγάλο μεταλλικό υπόστεγο στην περιοχή του Βασιλικού Περιπτέρου, 

γίνονται τα εγκαίνια του εντευκτηρίου και εστιατορίου των υπαλλήλων και εργατών του Ο.Λ.Π. 

και ολοκληρώνονται τα μεγάλα λιμενικά έργα του Πειραιά,συμπεριλαμβανομένων 2.600 μέτρων 
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νέων κρηπιδωμάτων. 

 

1959. Την ίδια χρονιά αρχίζει η κατασκευή του πρώτου Ναυτικού 

Επιβατικού Σταθμού και δύο μεγάλων αποθηκών, η κατασκευή του 

λιμένος Ηρακλέους (Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου) και ανακαλύπτονται κοντά 

στο λιμάνι του Πειραιά αρχαία αγάλματα χαρακτηριστικά της εξαιρετικής 

αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. 

 

1962. Κατασκευή μόλου Φρεαττύδας και λιμενίσκου "Δέλτα" Φαλήρου. 

 

1966. Αρχίζει η κατασκευή του Επιβατικού Σταθμού Αγίου Νικολάου και παραχωρούνται οι 

λιμενίσκοι Ζέας - Φρεαττύδας στον Ε.Ο.Τ. 

 

1968. Ο Ο.Λ.Π. βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ τον ίδιο 

χρόνο κατεδαφίζεται το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου ("Ρολόι"). 

 

1974. Πραγματοποιείται προμήθεια ενός πλωτού γερανού 100 τόνων. 

 

1975. Λειτουργεί η πρώτη γερανογέφυρα για εμπορευματοκιβώτια στο σταθμό της Ακτής 

Βασιλειάδη. 

 

1976. Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία και γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. ενώ 

οργανώνεται για πρώτη φορά η ναυτιλιακή έκθεση "Ποσειδώνια" στον επιβατικό σταθμό του 

Ο.Λ.Π 

 

1978. Αρχίζει η κατασκευή τραπεζοειδούς - αρχικά - προβλήτας στο Νέο Ικόνιο για τη 

δημιουργία του νέου μεγάλου σταθμού εμπορευ-ματοκιβωτίων και αποπερα-τώνοντας τα έργα 

για την επέκταση του Container Terminal της Ακτής Βασιλειάδη. 

 

1979. Αρχίζει η λειτουργία σταθμού εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων - ψυγείων 

δυναμικότητας 240 θέσεων. 

 

1981. Ολοκληρώνεται η μελέτη του Βρετανικού Συμβουλευτικού Οργανισμού "Placon Ltd" για το 

λιμάνι του Πειραιά. 

 

1982. Συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. με 14μελή σύνθεση που καταρτίζει 

το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του λιμένα. Επίσης, πραγματοποιείται προμήθεια 17 

ηλεκτροκίνητων γερανών και τριών ρυμουλκών των 500 HP. 

 

1983. Λαμβάνονται μέτρα νια την ανάπτυξη της διαμετακόμισης των φορτίων τράνζιτ στο λιμάνι 

του Πειραιά. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης Marpol 1973/1978 (Ν.1269/82), 

ανατίθεται, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, σε ναυτιλιακή εταιρία η εκτέλεση των εργασιών 

περισυλλογής πετρελαιοειδών και χημικών καταλοίπων, λυμάτων, απορριμμάτων κλπ. Τότε 

παίρνονται οι πρώτες αποφάσεις για την μηχανοργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. 

 

1984. Αποσυμφόρηση πολλών χώρων του κεντρικού λιμένα για την εξυπηρέτηση της επιβατικής 
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κίνησης. Τα αυτοκίνητα TIR μεταφέρονται στο Νέο Ικόνιο. Την ίδια χρονιά 

δεντροφυτεύεται η περιοχή του Κεντρικού λιμανιού και λαμβάνονται μέτρα 

για την ανάδειξη των ερειπίων του αρχαίου πειραϊκού τείχους, στην 

περιοχή Παλατάκι. Επίσης, αξιοποιείται ο Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός 

ως εκθεσιακός χώρος, με την οργάνωση διεθνών εκθέσεων. 

 

 

1986. Παραδίδεται σε πλήρη εκμετάλλευση ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ακτής Βασιλειάδη 

ο οποίος έχει οργανωθεί πλέον σε σύγχρονες βάσεις. Ενισχύεται ο μηχανικός εξοπλισμός του με 

11 νέα οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς containers, 28 περονοφόρα οχήματα, 10 tractors, 

λεωφορεία, νοσοκομειακά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα κ.ά. Επιπλέον εγκρίνεται η 

αγορά από τον Ο.Λ.Π. ταχύπλοου σκάφους . 

 

1987. Εγκρίνετα από το Δ Σ. του Ο.Λ.Π. ,το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο ύψους 9,5 δις δραχμές. 1988.Δημοπρατούνται έργα αξίας 

630 εκατομμυρίων δραχμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανέγερση κτιρίου για 

τους εργαζομένους του Ο.Λ.Π. στην προβλήτα III. 

 

1988. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. αποφασίζει να δοθεί το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων Ν. Ικονίου, προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα πολιτικού και ιδρυτή του 

Οργανισμού. Πραγματοποιείται αναγγελία λειτουργίας της νέας προβλήτας του Σταθμού 

Εμπορευμα-τοκιβωτίων Ν. Ικονίου, στις αρχές του 1989, με παράδοση προς εκμετάλλευση 

κρηπιδω-μάτων, μήκους 400 μέτρων και επιφανείας 100.000 τετρ. μέτρων. Μελέτη κατασκευής 

σταθμού αυτοκινήτων στο κεντρικό λιμάνι. 

 

1992. Γίνονται τα εγκαίνια νέου σύγχρονου Σταθμού Επιβατών Εξωτερικού στην Ακτή Ξαβερίου. 

 

1993. Παράδοση προς εκμετάλλευση νέας Αποθήκης εκκένωσης containers, επιφάνειας 20.000 

τ.μ. στο Σταθμό "Ελευθέριος Βενιζέλος". Δημοπράτηση κατασκευής δυτικής προβλήτας στον ίδιο 

Σταθμό, ύψους 12 δις δραχμών και κατάρτιση προκαταρκτικού σχεδίου ανάπτυξης λιμενικού 

συγκροτήματος Ο.Λ.Π. για την πενταετία 1993-1997. 

 

1996. Μέγαρο υπηρεσιών Ο.Λ.Π. - Λειτουργία υπηρεσιών. 

 

1999. Ψήφιση νόμου 2688/99 με τον οποίο μετατρέπεται ο Ο.Λ.Π σε ανώνυμη εταιρεία. Το 

αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, από το ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και από τους ίδιους πόρους. 

 

2002. Υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.Π. Α.Ε, 

σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί για 40 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα 

χρήσης και εκμετάλλευσης, των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής 

ζώνης του Λιμένος Πειραιώς στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

 

2003. Εισαγωγή του Ο.Λ.Π. Α.Ε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση από το Ελληνικό 

Δημόσιο ποσοστού 25,5% υφισταμένων μετοχών κυριότητάς του. Πρώτη ημέρα 

διαπραγμάτευσης η 8η Αυγούστου 2003. 
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2004. Ολοκλήρωση του προγράμματος Ολυμπιακής φιλοξενίας με απόλυτη επιτυχία στο Λιμάνι 

του Πειραιά. Το πρόγραμμα αφορούσε στην άνετη και ασφαλή διαμονή και διακίνηση της 

Ολυμπιακής Οικογένειας και των θεατών των Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενήθηκαν σε 

πλοία - πλωτά ξενοδοχεία στο λιμάνι του Πειραιά. 

 

2.Στρατηγική Εταιρείας 

 
 Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της 

Μεσογείου, αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής 

οικονομίας. Με ιστορία που ξεκινάει από το 1924, όταν έγιναν τα εγκαίνια έναρξης των 

μεγάλων έργων, σήμερα το λιμάνι έχει πολλαπλές δραστηριότητες που αφορούν το εμπορικό 

λιμάνι, το επιβατικό λιμάνι, την εξυπηρέτηση πλοίων και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση 

χερσαίων εκτάσεων. 

Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί κομβικό σημείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την 

ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο κρουαζιέρας, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για την 

ευρύτερη Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία κάθε τύπου και μεγέθους. 

 Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, εξυπηρετεί 

ετησίως 

περισσότερα από 24.000 πλοία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, 

και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της. 

 Μέσα στο σύγχρονο λιμενικό γίγνεσθαι ο ΟΛΠ θα μετεξελιχθεί σε σύγχρονη και δυναμική 

εταιρεία που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, θα δικαιώνει τους επενδυτές, θα 

εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τις θέσεις εργασίας και θα εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των 

καταναλωτών.Το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα, λόγω της στρατηγικής 

του θέσης και των υποδομών του. Ως το φυσικό επίνειο της Αθήνας με μόλις 10Km απόσταση, 

αποτελεί τη κυριότερη πύλη εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Με μικρή απόκλιση από τους 

διεθνείς θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους κατέχει κομβική γεωγραφική θέση ως το μόνο 

Ευρωπαϊκό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο με τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση 

του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

Μερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά είναι τα εξής: 

-Πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι Ασίας – Αφρικής – Ευρώπης 

-Επαρκείς υποδομές και φυσικά βυθίσματα για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων σύγχρονων 

πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων 

-Λειτουργία υπό καθεστώς ελεύθερης ζώνης τύπου ΙΙ 

-Λειτουργία των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες 

το χρόνο 

-Κλιμακωτό τιμολόγιο με εκπτώσεις για αύξηση διακινούμενης ποσότητας μεταφορτωνόμενων 

(transshipment) εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων 

-Ανταγωνιστικό τιμολόγιο αποθήκευσης φορτίων 
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-Μεγάλος αριθμός τροφοδοτικών γραμμών (feeder services) με τα περισσότερα κύρια λιμάνια 

της Μεσογείου 

-Εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στις λειτουργίες του λιμανιού. 

-Συνθήκες λειτουργίας και ασφάλειας βάσει των διεθνών προτύπων και κανονισμών. 

 

 

3.Διοίκηση Ο.Λ.Π. 

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π. 

Πρόεδρος ΔΣ, κ. YU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος. 

Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, κ.Zhang Anming , εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.ZHU  Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. KWONG  Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.IP Sing Chi ,ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.Χαραλάμπης Καραμανέας , μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.Απόστολος Παπαποστόλου , μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος ΔΣ, κ.Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Ο.Λ.Π. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG  Che Keung Gordon ,Ανεξάρτητο, μη 

εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. 

Μέλος ΔΣ, κ.Χαραλάμπης Καραμανέας ,μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ.  Νικόλαος Αρβανίτης,, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 
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ΔΟΜΗ 

 

Στον οργανισμό εργάζονται 1002 υπάλληλοι. 

 

5.Ποιοτικός Έλεγχος 
 
 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) κατέχει διπλή πιστοποίηση 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας και το ISO 

14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση από τον Lloyd’sRegister (LR). Η διπλή 

πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση βέλτιστων πρακτικών στην 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην πρόληψη της 
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ρύπανσης. Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος που 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, ο ΟΛΠ ΑΕ εργάζεται με συνέπεια για 

να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο 

των υπηρεσιών που προσφέρει και να μεριμνά για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων 

που παρουσιάζονται κατά την καθημερινή λειτουργία. Για το λόγο αυτό ο ΟΛΠ ΑΕ το 2018 

αποφάσισε να επεκτείνει τη διπλή πιστοποίηση στην: 

-Παροχή λιμενικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας, Ακτοπλοΐας, Διακίνησης 

Αυτοκινήτων και Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα  

-Διαχείριση Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (στην πρώην ΟΔΔΥ περιοχή) 

-Διαχείριση Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

 Ο Capt. WengLin, Deputy CEO του ΟΛΠ ΑΕ, παραλαμβάνοντας τις πιστοποιήσεις 

σχολίασε: «Το λιμάνι του Πειραιά έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό του σχεδιασμό την 

πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΟΛΠ 

επενδύει σε συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται παγκοσμίως με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών του». Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος ΟΛΠ 

ΑΕ  η εταιρεία δεσμεύεται για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και τη θέσπιση στόχων 

ποιότητας και περιβάλλοντος για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών και των 

σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών. Οι κίνδυνοι και ευκαιρίες προκύπτουν από συστηματική 

ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές 

προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των επιπτώσεων που οι λιμενικές δραστηριότητες 

επιφέρουν ή δύναται να επιφέρουν στο περιβάλλον. Κάθε έτος, πραγματοποιούνται 

Ανασκοπήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος από τη 

Διοίκηση με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της επίτευξης των 

στόχων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της 

συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, εσωτερικοί και εξωτερικοί επιθεωρητές διενεργούν 

επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των προτύπων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών. 

 

6.Πολιτική Προστασίας και Περιβάλλοντος 
 
 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) παρέχει υψηλής ποιότητας και 

απόδοσης λιμενικές υπηρεσίες με ασφάλεια και συνεισφέρει στην τοπική και εθνική 

οικονομία επιτυγχάνοντας την αειφόρο ανάπτυξη. Παρέχει σύνδεση μεταξύ των νησιών 

και της ηπειρωτικής χώρας και με το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην 

καθιέρωσή του ως το σημαντικότερο Κέντρο Διαμετακόμισης, Logistics, Κρουαζιέρας, 

Εμπορευματοκιβωτίων και Οχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Είναι δέσμευση η ικανοποίηση των αναγκών 

και προσδοκιών των πελατών μας, η αποτροπή ρύπανσης και ο περιορισμός οποιαδήποτε 

επίπτωσης στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας, η συμμόρφωση με όλες τις 

κανονιστικές και μη απαιτήσεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος 

Ποιότητας & Περιβάλλοντος που εφαρμόζεται. Κύριος στόχος μας είναι η συνεχή βελτίωση του 

επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών παράλληλα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/policyenviromentel
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επίδοσης. Για το λόγο αυτό, θέτουμε ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς στόχους τους οποίους 

συνεχώς παρακολουθούμε. Η επίδοση και η επίτευξη των στόχων μας επικοινωνούνται 

εξωτερικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εντός της εταιρείας προς ενημέρωση όλου του 

προσωπικού. 

   7.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 

 Η ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεισφέρει σε 

διάφορους τομείς και στηρίζει ανθρωπιστικές και πολιτιστικές δράσεις καθώς και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την υγεία και την ενίσχυση ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα στην προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης έχει 

αναδείξει αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του Θεμιστοκλή και του Περικλή. 

Αναπόσπαστο όμως τμήμα της κοινωνικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί και η προστασία του 

περιβάλλοντος. Ο ΟΛΠ σεβόμενος το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και αποσκοπώντας στην 

πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που δύναται να προκύπτουν από τις λιμενικές 

δραστηριότητές του, αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική 

του πολιτική στα πλαίσια του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης PERS 

(Port Environmental Review System) που εφαρμόζει. Ο ΟΛΠ παρακολουθεί την ποιότητα του 

θαλάσσιου, ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μέσω ειδικών προγραμμάτων, 

εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς και ειδικευμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες. Μεριμνά για την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση ή/και 

επεξεργασία) των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις του, τόσο από τους 

εργαζόμενους, όσο και από τους χρήστες του λιμένα, ενώ εφαρμόζει αντίστοιχο σχεδιασμό για 

την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων πλοίων. 

 Προβαίνει στην ενίσχυση του πρασίνου των εγκαταστάσεών του, μέσω της φύτευσης 

νέων δέντρων και θάμνων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα είδη και τις τοπικές κλιματικές 

συνθήκες, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η 

πρωτοβουλία του ΟΛΠ να κατασκευάσει πράσινη ταράτσα στο νέο κτίριο γραφείων του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων (Ν. ΣΕΜΠΟ) στο Πέραμα. Καθώς ο ΟΛΠ επιθυμεί την συνύπαρξη των 

δραστηριοτήτων του με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά 

Προγράμματα, διερευνά τρόπους υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

παροχής φιλικών περιβαλλοντικά υπηρεσιών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Ο ΟΛΠ περισσότερο από 70 χρόνια αποτελεί πόλο οικονομικής ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζει 

την οικονομική του προσφορά στην τοπική και εθνική οικονομία με μια κοινωνική και 

περιβαλλοντική στρατηγική ανάλογη της ιστορίας του. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δράσεις του ΟΛΠ είναι διαθέσιμες στο πεδίο 

«Προστασία Περιβάλλοντος-πράσινο λιμάνι». 

 

 
 
 
 

http://www.olp.gr/el/nature-protection
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8.Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
 

 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε από την Εταιρεία «Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής 
διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Eταιρεία, τόσο αυτοβούλως όσο και κατ’ επιταγή της κείμενης 
νομοθεσίας (ενδεικτικά, ν. 2190/1920, ν. 3016/2002, ν. 3884/2010, ν. 4403/2016). Κατά την 
κατάρτισή του λήφθηκε υπόψη ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες 
που κυκλοφόρησε το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο του 
2013, καθώς και οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ο.Ο.Σ.Α, όπως δημοσιεύτηκαν το 2004. 
Η καταγραφή του παρόντος Κώδικα αποσκοπεί: 
i. στη μελέτη και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης που πρέπει να 
εφαρμόζει μια σύγχρονη Εταιρεία, 
ii. στη βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών και θεσμικών μετόχων, και 
iii. στην υποχρέωση αποτελεσματικής συμμόρφωσης της Εταιρείας στους ανωτέρω νόμους. 
 Ο παρών Κώδικας θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο θα βασιστεί η 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. (άρθ. 43ββ ν. 
2190/1920, όπως ισχύει). Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
περιέχει αναφορά στον παρόντα Κώδικα, και σε περίπτωση απόκλισης από ορισμένες διατάξεις 
αυτού, παράθεση των αποκλίσεων και αιτιολόγηση των λόγων της απόκλισης. 
 
  Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου :Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει 
να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς 
όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την 
εταιρική στρατηγική. Θα 5 πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων 
των μετόχων, συμπεριλαμβανόμενων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, 
οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία 
της Εταιρείας, στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. 
  Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: Το μέγεθος και η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό 
επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που 
να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. 
  Ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Πρόεδρος προΐσταται του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας 
διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη, επίσης, του 
Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους 
τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των 
μετόχων. 
  Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Κάθε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της 
Εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων 
πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία και θα πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε θέση ή 6 δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση 
ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανόμενης της 
κατοχής θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιριών, χωρίς την 
άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνεισφέρουν 
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την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. 
Τέλος, θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. 
 .Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Η ανάδειξη υποψηφίων για το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των 
ανώτατων διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. VI. 
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέρχεται με την 
απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση 
που του παρέχεται από τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και έγκυρη, ώστε να του δίνεται 
η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις 
αρμοδιότητές του. 
  Εσωτερικός Έλεγχος: Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους 
και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, και 
να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των 
ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των 
επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της 
εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. 7 Πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους 
κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση πρέπει 
να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών 
και λειτουργικών ελέγχων, τον έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων 
διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Eπιτροπής Eλέγχου, πρέπει επίσης 
να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, 
προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή 
λειτουργία του συστήματος ελέγχου. 
  Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών: Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα 
πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων που προσθέτουν αξία στην 
Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει 
να έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως 
εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκησή της. 
  Επικοινωνία με τους μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να μεριμνά για την 
ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με 
εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. 
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 
συμπεριλαμβανόμενων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη 
Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει εντός του πλαισίου των 
σχετικών καταστατικών προβλέψεων και της κείμενης νομοθεσίας τη συμμετοχή των μετόχων 
στη Γενική Συνέλευση, και 8 ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και 
όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιοποιεί τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με 
την Εταιρεία.     
 
Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας: 
 
I. Το Διοικητικό Συμβούλιο : 
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1. Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου: 
  
Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας 
οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της 
Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς 
κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης), και να εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως. 
 
2. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου : 
 
α) Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια, τόσο στο καταστατικό όσο 
και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και σε τυχόν άλλα εσωτερικά 
έγγραφα της Εταιρείας. β) Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να 
περιλαμβάνουν: 
 i. τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια 
του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, 
 ii. τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρείας, καθώς και 
την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διαχείριση της περιουσίας της, 
 iii. την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις 
μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 iv. τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της 
Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και 
πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 
 v. την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή των κύριων μετόχων, 
 vi. τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης 
της Εταιρείας. 
 γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των 
εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη 
μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που 
ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την 
Εταιρεία ως αντιπρόσωποι αυτής, κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί. 
 δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με 
έξοδα της Εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. 
 
3. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη. 
β) Τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία τους. 
γ) Σε περίπτωση που ο μέτοχος «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.» ή ο 
τυχόν καθολικός ή εκ του νόμου διάδοχος αυτού (ενός εκάστου εξ αυτών αλλά και από κοινού 
εφεξής αποκαλουμένων «ΤΑΙΠΕΔ») κατέχει εκάστοτε τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των 
εκάστοτε υφισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, τότε δικαιούται να διορίζει 
τρία (3) Μέλη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. 
δ) Αν Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3.γ) παραιτηθεί ή 
αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται 
αυτόματα από πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το ΤΑΙΠΕΔ προς την Εταιρεία. 
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ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά 
μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, 
όπως ιδίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή 
όλων των εταιρικών ζητημάτων και την προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης. Τα μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των θεμάτων 
που εξετάζουν, με στόχο την παροχή ουσιαστικού έργου και τη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών και 
διαχειριστών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε 
βάθος τόσο τη λειτουργία και τα αντικείμενα της εταιρείας, όσο και την ευρύτερη αγορά του 
κλάδου, και για το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε μη εκτελεστικό 
μέλος φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωσή του, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας. Ο αριθμός των μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού 
αριθμού των μελών του, συμπεριλαμβανόμενων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει κατά το διορισμό τους να 
διασφαλίζουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
στ) Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι τουλάχιστον δύο (2) και εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να τελούν σε σχέση εξάρτησης με 
την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και πρέπει να πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της μη 
συνδρομής κωλύματος και της μη υπέρβασης του εκάστοτε μεγίστου επιτρεπομένου ποσοστού 
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του καθορισμού της 
ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία μελών του, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος: 11  διατελεί ή 
έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,  λαμβάνει ή έχει λάβει 
από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη 
αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,  έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του 
προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, 
ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, 
μέτοχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το 
οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,  έχει διατελέσει εντός των 
τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή 
υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της, 

 έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δευτέρου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη 
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό 
μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,  ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα (μέσω συνδεδεμένων 
προσώπων), πάνω από το 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί 
σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,  έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για περισσότερα από δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του. 
ζ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 
η) Η Γενική Συνέλευση ορίζει τη θητεία των Μελών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να 
συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
θ) Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή λήγει η θητεία τους 
για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που Μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι 
δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση και 
12 εφόσον τα υφιστάμενα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), τα Μέλη μπορούν με απόφασή τους 
να εκλέξουν νέα μέλη, προκειμένου να αντικαταστήσουν αυτά που έχουν απωλέσει την ιδιότητα 
του μέλους. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε 
λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο), εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων 
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Μελών είναι τουλάχιστον έξι (6) και υπερβαίνει το ήμισυ αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση 
του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, χωρίς να υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την 
παραπάνω παράγραφο. 
ι) Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό 
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
α) Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής 
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του 
γενικού εταιρικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστης 
στην Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ακεραιότητα και προς το 
συμφέρον της Εταιρείας, και διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων 
πληροφοριών. 
β) Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού 
της ημερησίας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του και της 
αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Επίσης, διευκολύνει την αποτελεσματική 
συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του, και 
διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών. 
γ) Το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. 13 
δ) Το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί 
αρμοδιότητές του, οφείλει να αποκαλύπτει έγκαιρα στα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 
Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συμφερόντων που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του µε αυτά της Εταιρείας ή 
συνδεδεμένων µε αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 
κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 
ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές 
της Εταιρείας, να τους παρέχουν πληροφορίες και να διευκολύνουν εν γένει με κάθε τρόπο το 
έργο τους, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα μέσα. 
στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα τους 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η 
επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που 
στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη 
επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και 
αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 
ζ) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνσή της, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς 
άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 
υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως 
ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται 
στα ανωτέρω πρόσωπα να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιριών 
που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
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5.Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : 
 
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της Εταιρίας ή 
εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να ορίζει με ειδική απόφασή του εύλογες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για τη 
διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων. 
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα 
Αγγλικά και στα Κινέζικα (μη εμποδιζομένης της ταυτόχρονης διερμηνείας από οποιαδήποτε εκ 
των ανωτέρω γλωσσών στις υπόλοιπες και αντίστροφα). 
γ) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στα Ελληνικά και 
στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε Αντιπρόεδρο ή το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένας από τους ανωτέρω δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και 
αποσπάσματα των πρακτικών. 
δ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής 
εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρείας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά, εφόσον 
έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία με σύμφωνο εμπιστευτικότητας, αποδοχής της Εταιρείας. Η 
συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με 
εργασιακά θέματα ή με την πόλη του Πειραιά αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο, οι εν λόγω εκπρόσωποι δύνανται να παρίστανται και 
κατά τη συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. 
ε) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. 
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό 
Γραμματέα. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
εταιρικού Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο 
και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Υπό την 
εποπτεία του Προέδρου, οι 15 αρμοδιότητες του εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 
II.Άλλα Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα 
 
 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει εκάστοτε τη συγκρότηση περαιτέρω επιτροπών και οργάνων, 
με αρμοδιότητες συμβουλευτικές, αποφασιστικές ή / και εκτελεστικές, κατά την κρίση του 
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Οι λεπτομερείς όροι εντολής, η 
σύνθεση, η θητεία, η προεδρία και η συχνότητα αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
τέτοιων επιτροπών και οργάνων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρόνο διορισμού 
τους. 
 1. Συμβούλιο Διοίκησης : 
Στην Εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο υποστηρίζει και συμβουλεύει τα λοιπά 
όργανα της Εταιρείας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και λαμβάνει αποφάσεις επί των 
θεμάτων που του έχουν ανατεθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές του 
Διευθύνοντος Συμβούλου που προΐστανται των Τμημάτων της Εταιρείας, τον Επίκουρο του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και τους Ανώτερους Συμβούλους Διοίκησης. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται η Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης και με 
άλλα μέλη, χωρίς να απαιτείται προς τούτο τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής 
λειτουργίας της Εταιρείας. 
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Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης δύνανται να παρίστανται, εφόσον κληθούν από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο/οι εκάστοτε αρμόδιος/-οι 
Προϊστάμενος/-οι των Τμημάτων για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του/τους. 
 
 
 2. Επιτροπή Ελέγχου: 
Η (συσταθείσα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων) Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 
τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, 
δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της) είναι Ανεξάρτητα 
Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος της είναι Μη-Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία και υφίστανται, το ΤΑΙΠΕΔ θα 
διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιλογής του. 
Η Επιτροπή Ελέγχου: 
 (α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και 
επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 
(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή 
προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 
(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης 
της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να 
παραβιάζει την ανεξαρτησία του τμήματος, 
(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της 
αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 
(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των 
ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 
(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 
εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα 
διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 17 537/2014, εκτός εάν 
εφαρμόζεται στην Εταιρεία η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 3. Ο 
νόμιμος ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία οφείλουν να αναφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε 
θέμα που σχετίζεται με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου, και να 
παραδώσει μια ειδική έκθεση σχετικά με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
ιδίως όσον αφορά τις τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων: 
 
 1. Η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που τελεί υπό την ηγεσία της 
Επιτροπής Ελέγχου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο επικεφαλής της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οι 
εσωτερικοί ελεγκτές συνεργάζονται και ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την πορεία του έργου τους κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, και ιδιαίτερα όταν αυτό ζητηθεί ή όταν υφίσταται θέμα λήψης απόφασης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της αρμοδιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας πραγματοποιούνται με 
γνώμονα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εντολές της Διοίκησης και τους κανόνες 
συμπεριφοράς που εφαρμόζονται για τους εσωτερικούς ελεγκτές με βάση τα διεθνή και ελληνικά 
πρότυπα. 
2. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 i. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας, του Καταστατικού της Εταιρείας, 18 των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. 
εταιρικών διαδικασιών, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία, και 
ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 ii. Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα 
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από 
το χρηματιστήριο. 
 iii. Αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συμφερόντων των Μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της με τα συμφέροντα τις 
Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
iv. Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, 
αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τις Εταιρείας. v. Ελέγχει τις σχέσεις και 
συναλλαγές τις Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 
42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και των σχέσεών της με τις 
Εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων τυχόν συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του 
Διοικητικού της Συμβουλίου ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%. 
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως το Δ.Σ., τουλάχιστον μία φορά 
ανά 3μηνο και 6μηνο, για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο, και να παρίστανται κατά τις 
Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. 
4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οποιαδήποτε 
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν 
με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 
5. Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει 
δειγματοληπτικό έλεγχο όλων των λειτουργιών και συναλλαγών της Εταιρείας για να 
εξασφαλιστεί: 
 i. η συμφωνία με την εταιρική στρατηγική και τακτική, καθώς και τα επί μέρους 
προγράμματα της Εταιρείας, τις διαδικασίες λειτουργίας, τους νόμους και κανονισμούς, καθώς 
και τους προληπτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί για κάθε λειτουργία και 
συναλλαγή, 
 ii. η αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών, 
 iii. η σωστή και αποτελεσματική χρήση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας 
 iv. η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για λειτουργίες και προγράμματα, και 
v. η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από κάθε είδος απώλεια. 
6. Στις αρχές Δεκεμβρίου εκάστου έτους, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχου για το επόμενο έτος και το υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. Μετά την 
έγκριση, καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα δράσης ανά ελεγκτή. 7. Στο τέλος κάθε τριμήνου, 
εξαμήνου και στο τέλος κάθε έτους και τουλάχιστον έξι φορές ετησίως (δηλ. 1ο τρίμηνο, 2ο 
τρίμηνο, εξάμηνο, 3ο τρίμηνο, 4ο τρίμηνο, έτος) υποβάλλεται στο Δ.Σ. απολογισμός του έργου 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Πολιτική αμοιβών : 
 
1. Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια και επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. 
Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό της 
Εταιρείας πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η προώθηση της 
αξιοκρατίας καθώς και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη και την 
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μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Εταιρεία επιτυγχάνει να προσελκύει και 
να διατηρεί στελέχη με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες. 
2. Οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού δύνανται να αποτελούνται από σταθερές και 
μεταβλητές αποδοχές. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η αμοιβή τους 
πρέπει να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την επίτευξη 
αυτών, με απώτερο σκοπό την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Για τον λόγο 
αυτό, η παρεχόμενη αμοιβή πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε 
σταθερά στοιχεία όπως ο βασικός μισθός και μεταβλητά στοιχεία, συνδεόμενα με την απόδοση 
και τη 20 μακροχρόνια παραμονή στην Εταιρεία. Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη, προτείνεται η 
αμοιβή τους να αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους και τις αρμοδιότητες τους. 
3. Η οριστική έγκριση τόσο για τις αμοιβές των εκτελεστικών όσο και για τις αμοιβές των μη 
εκτελεστικών μελών παρέχεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
Σχέσεις με τους μετόχους: 
 
A) Επικοινωνία με τους μετόχους : 
1. Τα εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι διαθέσιμα για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας με 
σημαντικές συμμετοχές, και να συζητούν μαζί τους ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση 
της Εταιρείας. 
2. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
3. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή και ενημερωμένη ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύει περιγραφή 
της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της 
καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 
 
 B)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την 
Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 
2. Το Δ.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως 
τακτική, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η ) 
ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής, και ως έκτακτη 
οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην 
έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η 
έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως, οποτεδήποτε 
το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
ένα εικοστό του κεφαλαίου ή οι Ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το 
καταστατικό περιπτώσεις. 
4. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010, η Εταιρεία θα πρέπει να αναρτά στην 
ιστοσελίδα της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην 
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και 
τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές 
συμμετοχής (συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια 
διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα 
αυτά μπορούν να ασκηθούν), τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω 
πληρεξούσιου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω αυτού, την προτεινόμενη 
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ημερήσια διάταξη (συμπεριλαμβανόμενων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και 
ψήφιση), αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, και το συνολικό αριθμό των μετοχών και των 
δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
5. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία. 
6. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συμμετέχει και ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με 
την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, 
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο 
εφόσον το επιθυμεί. 
7. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει προσωρινά ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ένας ή δύο παρόντες μέτοχοι, ή εκπρόσωποι μετόχων 
που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο, ενεργούν ως προσωρινοί γραμματείς. Μετά την 
επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση 
εκλέγει το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο 
γραμματείς, που ενεργούν επίσης ως ψηφολέκτες. 
8. Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ή οι Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου κατά περίπτωση, καθώς και ο 
εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της 
αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που 
ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή 
ερωτήσεων από τους μετόχους. 
9. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κάθε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
ανακοινώνονται στον ιστότοπο της εταιρείας εντός της ίδιας ημέρας, μεταφρασμένα και στην 
αγγλική γλώσσα. Μέρος Ε. - 
 
Θέση σε ισχύ : 
 
 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης τέθηκε σε ισχύ με την από 16/02/2017 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη 
Εταιρεία» και αντικαθιστά τον ισχύοντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης θα αναθεωρείται όποτε το απαιτεί η επικαιροποιημένη 
απεικόνιση της λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και όταν απαιτείται ενσωμάτωση των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας ή διεθνών βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν. 
   

9.Γενική Συνέλευση 2020 
 

  
 
 Η γενική συνέλευση της εταιρείας έλαβε χώρα στην έδρα της στις 17/07/2020. 
Η εταιρεία παρόλο τους δύσκολους καιρούς πηγαίνει αρκετά καλά και τα κέρδη της αυξάνονται 
συνεχώς κυρίως αφότου ανέλαβαν οι αντιπρόσωποι της COSCO.  μελλοντικά τους σχέδια έχουν 
ως στόχο την δημιουργία νέων υποδομών με σκοπό το λιμάνι να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα 
λιμάνια της Ευρώπης. Ανέφεραν πως όταν περάσει η πανδημία σκοπεύουν να διαθέσουν 
περισσότερες μετοχές στο επενδυτικό κοινό και να αυξήσουν το free float. 
Μπορεί η έξαρση του Covid-19 να επηρρέασε την επιβατική κίνηση αρνητικά, παρ’όλα αυτά 
αυξήθηκε αρκετά η κίνηση των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα η εταιρεία να μπορεί να 
ανταπεξέλθει θετικά, σε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις. 
 
Αποφάσεις Γ.Σ.: 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, και 

των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής 

Ελέγκτριας - Λογίστριας. με 21.401.805 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,07% των 

εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 201.126 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του 

Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.583.743, ήτοι με 

πλειοψηφία 99,91% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνολική 

διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.188 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.602.931., ήτοι με 

πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 

Τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 13,47 εκατ., ήτοι ποσού € 0,538 

ανά μετοχή. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 27/07/2020. 

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 28/07/2020. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 31/07/2020 και ως 

πληρώτρια Τράπεζα ορίζεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ. 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

  

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.397.045, ήτοι με 

πλειοψηφία 99.05% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή της 

ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 

113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 

2020, έναντι αμοιβής € 110.000. 
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Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 205.886 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: α) Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Yu ZengGang, β) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 ως 31/12/2019, 

σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και γ) προέγκριση καταβολής 

αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 

01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με…21.135.264ψήφους, ήτοι με 

πλειοψηφία 97,84% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 

α) την από 22.10.2019 σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Yu ZengGang, η οποία προβλέπει: 

- τακτικές μηνιαίες μικτές αποδοχές ύψους 8 χιλ. ευρώ, 

- καταβολή επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και αδείας, 

- παρεπόμενες παροχές (οδοιπορικά, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, τροφεία κλπ). 

β) σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018: 

- τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 στα μέλη 

του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 659.533,16, που αφορούν αναλυτικά: 

Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ, 

Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των 

μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου), 

Παρεπόμενες παροχές μελών Δ.Σ. 

καθώς και  

- την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών (έτους 2019) για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ, ποσού € 

75.748,75. 

γ) σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, 

- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2020, ποσού € 40.000, ίση με 

αυτήν της χρήσης 2019 

- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2020, 

- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των 

μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου), 

- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την χρήση 2019. 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 467.667ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

  

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 

4548/2018 για τη χρήση 2019. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση: 

Ενέκρινε, με 20.746.980 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,04% των εκπροσωπουμένων στη 

Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 
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112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας: http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-

metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 855.951 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931. 

  

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα Πεπραγμένα Χρήσης 2019 της Επιτροπής Ελέγχου 

της Εταιρείας. 

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας: http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-

metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi 

  

ΘΕΜΑ 8ο: α) Επανεκλογή υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung 

Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου β) Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου (εκπροσώπου 

ΤΑΙΠΕΔ) κ. Καραμανέα Χαραλάμπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου, γ) Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ. 

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 21.208.886 ψήφους, ήτοι με 

πλειοψηφία 98,18% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

α) τη διατήρηση της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, 

β) την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung 

Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου, τα οποία ξεχωριστά, εξακολουθούν να πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, 

γ) την εκλογή του κ. Καραμανέα Χαραλάμπη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα 

με την από 17/06/2020 σχετική επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ (δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού 

της Εταιρείας), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Λιάγκου Αθανάσιου. Το νέο 

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Καραμανέας Χαραλάμπης διαθέτει επαρκή γνώση στο 

αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

δ) την επανεκλογή του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, 

και 

ε) τον ορισμό τριετούς θητείας για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα 

λήγει αυτόματα όταν παύουν να είναι μέλη του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε και η Εταιρεία 

θα προβαίνει σε νόμιμη αντικατάστασή τους, προκειμένου να διατηρείται εκάστοτε η τριμελής 

σύνθεση της Επιτροπής. 

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 394.045 ψήφους. 

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: με 20.746.980 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,04% των 

εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

 
 
 

 

http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi
http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi
http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi
http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi
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         Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ με τον εκτελεστικό Πρόεδρο του ΟΛΠ κ. YU ZengGang 

10.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΛΠ 

 

• Στις 3/2/2020 Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Οργανισμού 

Λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 103 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 

έναντι προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον νέο προβλήτα κρουαζιέρας 

που είναι μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της 

COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ. Το έργο έχει και κοινοτική χρηματοδότηση από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020. Η επέκταση χωροθετείται 

δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κρουαζιέρας όπου δημιουργούνται ενιαίες 

μεγάλης κλίμακας υποδομές για να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν το σύνολο των 

αυξανόμενων αναγκών και να συντελέσουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάδειξη 

της Ελλάδας ως τουριστικού πόλου και για την κρουαζιέρα. 
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Τεχνικά στοιχεία 

Ο νέος κρηπιδότοιχος έχει μήκος περίπου 1.510,00m και μεταβλητό βάθος από -19,00 

έως -29,50m. Προβλέπεται η δημιουργία (2) θέσεων απολύτως ασφαλούς ελλιμενισμού 

με μήκος 390,00m και 350,00m αντίστοιχα. Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν τον 

Φεβρουάριο του 2020 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 32 μήνες. 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε: 

“Προχωράμε στην υλοποίηση μίας σημαντικής επένδυσης όχι μόνο για το λιμάνι 

του Πειραιά αλλά και για την τοπική και εθνική οικονομία. Το μεγάλο έργο της 

Νότιας Επέκτασης, θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Πειραιά ως 

μεγάλο λιμάνι homeport της Μεσογείου”. 

• Στις 25/2/2020 Πραγματοποιήθηκε σήμερα στον λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά η 

τελετή έναρξης των εργασιών για το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα». Πρόκειται για 

ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.Η νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά θα 

δημιουργήσει 2 θέσεις για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» μήκους 

μεγαλύτερου των 280μ. με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 32 μήνες. Το συγκεκριμένο 

έργο θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αύξηση της δυναμικότητας του λιμένος Πειραιώς ώστε 

να υποδέχεται τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς και συνεπακόλουθα στην αύξηση 

του homeporting (εκκίνηση / τερματισμός ταξιδιών κρουαζιέρας από το λιμάνι του 

Πειραιά), που συνεπάγεται και περισσότερα έσοδα για την τοπική οικονομία.Την έναρξη 

του μεγάλου αυτού έργου χαιρέτησε στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του κ. 

Πρωθυπουργού ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης 

Πλακιωτάκης. Επίσης στη μεγάλη αναπτυξιακή συμβολή του έργου αναφέρθηκε και ο 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ενώ τη σημασία του για την τοπική 

οικονομία επεσήμανε ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης. Επίσης την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, η Πρέσβειρα 

της Κίνας Mrs. Zhang Qiyue, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Πειραιώς 

Σεραφείμ.Ιδιαίτερα θετικά εκφράστηκαν για τη συγκεκριμένη επένδυση και εκπρόσωποι 

των μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας (Carnival, Royal Caribbean) αλλά και πλήθος 

άλλων εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς της ναυτιλίας, επιμελητήρια 

και διάφορες ενώσεις που έδειξαν με την καθολική τους συμμετοχή ότι το συγκεκριμένο 

έργο υπερβαίνει τα όρια του λιμένος και αναμένεται να έχει θετικό αποτύπωμα στην 
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τοπική και εθνική οικονομία.Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε: «Η 

COSCO SHIPPING έχει ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμένος Πειραιά. Στόχος μας 

είναι να βελτιώσουμε όλες τις δραστηριότητες και η επέκταση του επιβατικού λιμένα θα 

ενισχύσει την κρουαζιέρα όχι μόνο στον Πειραιά αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα». 

• Στις 21/5/2020  Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Διαγωνισμός για το έργο «Επισκευή 

Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα 

Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 02 

ολοκληρώθηκε και Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.» με συνολικό 

προσφερόμενο τίμημα 6.800.474,91€ (πλέον ΦΠΑ). Το έργο έχει ως αντικείμενο την 

αναβάθμιση του Προβλήτα Ι με σκοπό την εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία του 

Container Terminal. Περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος των 

τεσσάρων (4) γραμμών σιδηροτροχιών των γερανογεφυρών στοιβασίας 

εμπορευματοκιβωτίων τύπου RMG, τη βελτίωση του εδάφους, την εγκατάσταση νέου 

συστήματος σιδηροτροχιών, την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, την 

καθαίρεση των κατεστραμμένων δαπέδων στους χώρους του Προβλήτα Ι και την εν 

συνεχεία ανακατασκευή τους.Παράλληλα προχωράει και η αναβάθμιση του 

Ηλεκτρομηχανολογικού του Εξοπλισμού του Προβλήτα Ι του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων, με την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) καινούργιας 

Γερανογέφυρας Προκυμαίας Super Post Panamax για την ενίσχυση των υπηρεσιών 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας. Το συγκεκριμένο έργο έχει 

αρχικό προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ. 

• Στις 24/7/2020 H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει: 

α) Την αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ 

κ. FU Chengqiu, σε συνέχεια της με σημερινή ημερομηνία επιστολής του, με την οποία 

ανακοινώνει προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

παραίτησή του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλος του ΔΣ, με άμεση ισχύ. 

β) Την εκλογή του κ. Zhang Anming ως Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ και 

γ) την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Zhang Anming 

Λόγω των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 

24.07.2020, ως κατωτέρω: 

 

1)YU ZengGang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) ZHU Jianhui, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Feng Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

5) IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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6) ) Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου , Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

7) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8) ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

10) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Απόστολος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.Ανάλυση μετοχής ΟΛΠ 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Ως αναφορά την θεμελιώδη ανάλυση της μετοχής που εξετάζουμε,θα γίνει αναφορά σε βασικές 

πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο επενδυτής από τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1/1/2019-30/6/2019 ο ΟΛΠ έχει 

συνολική κεφαλαιποίηση 50.000.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο,το οποίο διαιρείται σε 

25.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. 

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 =
𝛭𝜀𝜏𝜊𝜒𝜄𝜅ό 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
=

50.000.000

25.000.000
= 2€  

Η λογιστική αξία της μετοχής,είναι ένα στατικό μέγεθος καθώς κάθε εταιρία μπορει να εκδίδει 

οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο,εξάμηνο,τετράμηνο κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για 

ένα σημαντικό μέγεθος μελέτης καθώς δίνει στον επενδυτή μία εικόνα της αξίας της μετοχής.Μία 

ικανή διοίκηση πρέπει να καταφέρει η τιμή της τρέχουσας αξίας της μετοχής να είναι μεγαλύτερη ή 

τουλάχιστον ίση με την λογιστική αξία της μετοχής. 

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Ο ΟΛΠ την χρήση 2018 ενέκρινε την διανομή κερδών ύψους 10.600.000€ στους μετόχους.Το 

2017 το ποσό ανήλθε σε 4.280.000€,δίνοντας έτσι μία αύξηση σε ποσοστό 147,66%. 

 2017 2018 

Κέρδη προς Διάθεση 4.280.000€ 10.600.000€ 

Αριθμός μετοχών 25.000.000 25.000.000 

Κέρδη ανα μετοχή 0,1712€ 0,4240€ 

 

Όπως είναι λογικό και η μεταβολή στα κέρδη ανά μετοχή των δύο χρόνων ανέρχεται σε ποσοστό 

147,66% 

Σημειώνεται ότι η απόφαση της διοίκησης να δώσει το μέρισμα των 0,4240€ ανά μετοχή πάρθηκε 

μέσα στο 2018.Το μέρισμα καταβλήθηκε την 26η Ιουλίου 2019. 
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ΛΟΓΟΣ P/E 

Ένα σημαντικό μέγεθος που λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές είναι ο λόγος P/E (price to earnings 

ratio) 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
2

0,4240
= 4,71 

Με άλλα λόγια ένας επενδυτής αν υποθέσουμε ότι αγοράζει την μετοχή σήμερα στην τιμή των 2€ 

και περιμένει ένα σταθερό μέρισμα της τάξης 0,4240€ τον χρόνο,θα έχει κάνει απόσβεση του 

κεφαλαίου σε 4,71 χρόνια.Στην πράξη όμως η τιμή της μετοχής μεταβάλλεται καθημερινά και το 

μέρισμα αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις επιδόσεις της εκάστοτε επιχείρησης. 

 

 

12.Τεχνική ανάλυση μετοχής ΟΛΠ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

 

 

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η μετοχή του ΟΛΠ,το κάθε pattern αναφέρεται σε 

χρονικό διάστημα ενός μήνα και δείχνει την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος του κάθε 

μηνα.Παρατηρούμε ότι η χρονιά του 2019 ήτανε μια ιδιαίτερα κερδοφόρος χρονία για 

την μετοχή.Την 2/1/2019,πρώτη μέρα συνεδρίασης του έτους,η τιμή ανοίγματος της 

μετοχής βρισκόταν στις 14,64 μονάδες.Την 31/12/2019 η τιμή κλεισίματος της μετοχής 
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ηταν 21,85 μονάδες,σημειώνοντας έτσι μία ποσοστιαία αύξηση στο έτος της τάξης του 

49.24%. 

Για τον πρώτο μήνα του 2020 η μετοχη του ΟΛΠ κινήθηκε θετικά,την 2/1/2020 η 

τιμή ανοίγματος για την μετοχή ηταν 21,9 μονάδες και η τιμή κλεισίματος την 30/1/2020 

ηταν  22,1 μονάδες σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 0,91%. Μέσα στον Φεβρουάριο 

και Μάρτιο η μετοχή σημείωσε σημαντική πτώση λόγω της εμφάνισης του COVID-19 

στην χώρα μας.Την 3/2/2020 πρώτη μέρα συνεδρίασης του Φεβρουαρίου η τιμή 

ανοίγματος της μετοχής ηταν 21,65 μονάδες,την 31/3/2020 η τιμή κλεισίματος ήταν 

15,54 μονάδες σημειώνοντας έτσι πτώση 39.31%. 

 

 

 

 

Στο δεύτερο διάγραμμα τα patterns αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μίας 

μερας του μήνα Φεβρουαρίου.Δεν είναι τυχαίο που στις 24/2 δύο μέρες πριν το 

πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στην Ελλάδα και των ήδη βεβαρημένων 

ειδήσεων σχετικά με την πορεία του κορονοϊού στην γειτονική μας χώρα Ιταλία,η 

μετοχή σημειώνει σημαντική πτώση μέσα στην ημέρα της τάξης του 9.63%.Έπειτα 

στις 26/6,την μέρα επιβεβαίωσης του ασθενή μηδέν η μετοχή σημειώνει πτώση 

3.21%.Τον Απρίλιο και Μάιο το κλίμα είναι θετικό για την μετοχή καθώς το lockdown 

τελείωνει,σε συνδυασμό με τα ελάχιστα κρούσματα στην χώρα μας και ειδήσης 

σχετικά με την εύρεση εμβολίου.Άλλος ενας παράγοντας είναι το ευνοικο κλήμα που 



206 
 

υπήρχε σχετικά με τον τουρισμό.Τελικά το καλοκαίρι έρχεται και οι προβλέψεις για 

ισχυρό τουρισμό δεν επαληθεύονται με αποτέλεσμα η μετοχή του ΟΛΠ επιρεασμένη 

σημαντικά από την μειωμένη κίνηση του τουρισμού  σημειώνη πτώση 11.47% από 

τις 1/6/2020-7/8/2020. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ) 

Ένας πολύ σημαντικός δείκτης που εξετάζουν οι επενδυτές στην ΤΑ είναι ο κινητός 

μέσος όρος της μετοχής. 

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα  τα patterns αναφέρονται σε χρονικό διάστημα ενός μήνα 

και ο χρονικός ορίζοντας είναι από τον Ιανουάριο του 2018 έως σήμερα.Ο κινητός 

μέσος όρος είναι η μπλέ γραμμή.Όταν βρισκόμαστε σε μία ανοδική τάση όπως αυτή 

φαίνεται στο διάγραμμα στο χρονικό εύρος από το 2019 έως το 2020 ο κινητός μέσος 

όρος είναι και το επίπεδο στήριξης (support level) ενώ σε μία καθοδική τάση από το 

2020 έως σήμερα ο κινητός μέσος όρος αποτελεί το επίπεδο αντίστασης (resistance 

level).Πρίν την μεγάλη πτώση λόγο κορονοϊού ο κινητός μέσος προειδοποίησε καθώς 
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έδωσε σήμα πώλησης στους επενδυτές αφού η τιμή της μετοχής είναι πάνω από τον 

ΚΜΟ, και τον διασπά καθοδικά με υψηλό όγκο συναλλαγών.Επίσης βλέπουμε ότι το 

2019 έδωσε σήμα αγοράς στους επενδυτές καθώς η τιμή της μετοχής είναι κάτω από 

τον ΚΜΟ, και τον διασπά ανοδικά με υψηλό όγκο συναλλαγών. 

 

 

Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος (ΣΚΜΟ) 

 

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός δείκτης είναι ο Σταθμισμένος κινητός μέσος όρος,σε 

σχέση με τον κινητό μέσο όρο,ο ΣΚΜΟ αλλάζει κατεύθυνση πίο γρήγορα.Δίνει σήμα 

αγοράς ή πώλησης όταν αλλάζει πορεί 

 

Παρατηρούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια έχει δώσει διαφορετικά σήματα στους επενδυτές 

τέσσερις φορές. 

 

RELATIVE STRENGHT INDICATOR (RSI) 

 

Ο δείκτης RSI μετρά την τιμή μιας μετοχής σε σχέση με τον εαυτό της.Το πλεονέκτημά 

της είναι ότι δεν επιρεάζεται από τις απότομες διακυμάνσεις στις τιμές της μετοχής 

που μπορούν να προκληθούν από τους noise traders (μη ενημερωμένους 

επενδυτές).Ο δείκτης RSI έχει εύρος τιμών από 0-100.Όταν ο δείκτης είναι κοντά στο 

30 ή κατω από το 30 είναι σημάδι αγοράς ενώ όταν βρίσκεται κοντά στο 70 ή πανω 

από το 70 είναι σημάδι πώλησης 
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Ο RSI είναι η γραμμή στο ρόζ διάγραμμα κάτω από το διάγραμμα της μετοχής που μελετάμε.Και 

δεξιά του βρίσκεται το εύρος τιμών του,στην συγκεκριμένη περίπτωση [30-80]. 
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13.Σχολιασμός Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Ο κύκλος εργασιών για το Α’ Εξάμηνο του 2019 εμφανίζεται αυξημένος κατά 7.064.395,28 σε 

σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο του Α’ εξαμήνου του 2018. 

 

Το κόστος πωλήσεων δεν εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση από το 2018 στο 2019. 

Παρατηρείται σημαντική αύξηση ως προς τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά 3.556.889,61 το 

2019 σε σχέση με το 2018. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τα κέρδη προ φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2019 εμφανίζονται 

αυξημένα κατά 3.174.212,77. 
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Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά την αφαίρεση των φόρων ανέρχονται σε 

15.873.608,48 για το Α’ Εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 2.635.704,93 σε σχέση με το Α’ 

εξάμηνο του 2018. 

 

 

 

14.Σχολιασμός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

Παρατηρείται αύξηση στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα ως προς 

τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων ( 63.919.675,75). Η αύξηση αυτή, η οποία 

προέρχεται από συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνοδεύεται από μια αύξηση στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης (65.013.608,82) και μια αύξηση στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης (1.095.585,66). 

Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό παρατηρείται αύξηση των απαιτήσεων από το 2018 στο 

2019, ύψους 5.842.655,44. 
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Ως προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρατηρείται αύξηση στις προβλέψεις, ύψους 

1.946.279,28. 

Παρατηρείται μείωση του λογαριασμού των προμηθευτών στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

κατά 1.980.493,37 λόγω εξόφλησης του αντίστοιχου ποσού βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

 

15.Σχολιασμός Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Παρατηρείται αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων από το 2018 στο 2019 κατά 

28.319.722,91, η οποία προέρχεται από ισόποση αύξηση στα κέρδη εις νέον. 
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16.Σχολιασμός Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

 

Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αυξημένες κατά 4.414.127,96 το Α’ 

Εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο Εξάμηνο  του 2018 και είναι με θετικό πρόσημο. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ταμειακές ροές από τη λειτουργική δραστηριότητα είναι θετικές και 

αυξανόμενες. Επομένως, η εταιρεία διαθέτει χρηματοοικονομική ευκαμψία και επαρκή 

ρευστότητα από τις λειτουργικές δραστηριότητες και μπορεί να καλύψει τις εκροές που 

προκύπτουν από τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, αλλά και να καλύψει 

και ενδεχομένως κάποια έκτακτη υποχρέωση που μπορεί να προκύψει στο εγγύς μέλλον.  

Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι αρνητικές το Α’ Εξάμηνο του 2019, γεγονός 

που σημαίνει ότι πραγματοποιούνται εκροές για επενδύσεις που θα αποφέρουν ταμειακές 
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εισροές στο μέλλον. Παρατηρούνται ωστόσο λιγότερες εκροές για επενδύσεις-μειωμένες κατά 

17.318.000,44 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, ένα σχετικά αρνητικό γεγονός. 

Οι εκροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι αρνητικές το Α’ εξάμηνο του 2019, 

γεγονός θετικό και περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. 

 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: 

 

Έμμεση Ρευστότητα= Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Έμμεση Ρευστότητα2019= 113.625.501,61/52.996.803,67=2,144 

Έμμεση Ρευστότητα2018=99.873.195,83/49.267.425,57=2,027 

ΆμεσηΡευστότητα= Απαιτήσεις+Χρεόγραφα+Διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Άμεση Ρευστότητα2019= 110.683.207,4/46.746.535,35=2,367 

Άμεση Ρευστότητα2018=97.244.396,36/41.477.899,63=2,344 

Ταμειακή Ρευστότητα1=Χρεόγραφα +Διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ταμειακή Ρευστότητα2019=88.746.604,48/46.746.535,35=1,898 

Ταμειακή Ρευστότητα2018=81.150.448,88/41.477.899,63=1,956 

 

Ταμειακή Ρευστότητα2=Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ταμειακή Ρευστότητα2019=15.434.995,99/46.746.535,35=0,3301 

Ταμειακή Ρευστότητα2018=11.020.868,03/41.477.899,63=0,2657 

Σχόλιο: Εμφανίζεται ικανοποιητική ρευστότητα από το 2018 στο 2019 σε όλους τους 

δείκτες. 

Αμυντικό Διάστημα=Απαιτήσεις+Χρεόγραφα+Διαθέσιμα/Κόστος Πωλήσεων+Κόστος 

Διοίκησης, Διάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης+Τόκοι Έξοδα+Φόροι Έξοδα-

Αποσβέσεις/360 

 

ΑμυντικόΔιάστημα2019= 110.683.207,4/56.690.068,36/360=184ημέρες 

Αμυντικό Διάστημα2018= 97.244.396,36/51.975.087,99/360=192ημέρες 

 

Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων: 

ΣύνολοΞένωνΚεφαλαίων/ΣύνολοΚεφαλαίων2019= 252.926.144,68 /467.145.307,32=0,5414 

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων/Σύνολο Κεφαλαίων2018= 186.186.690,07 / 395.132.244,23=0,4712 
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Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων/Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων2019=252.926.144,68/214.219.162,64=1,180 

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων/Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων2018=186.186.690,07/208.945.554,16=0,8910 

 

Σύνολο Δανείων/Σύνολο Κεφαλαίων2019=125.609.194,47/467.145.307,32=0,2688 

Σύνολο Δανείων/Σύνολο Κεφαλαίων2018=62.499.999,99/395.132.244,23=0,1581 

 

Σύνολο Δανείων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων2019=125.609.194,47/214.219.162,64=0,5863 

Σύνολο Δανείων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων2018=62.499.999,99/208.945.554,16=0,2991 

 

Σύνολο Καθαρών Δανείων/Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων2019=36.862.589,99/214.219.162,64=0,1720 

Σύνολο Καθαρών Δανείων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων2018=-

18.650.448,89/208.945.554,16=0,0892 

Σχόλιο: Ικανοποιητική Δομή Κεφαλαίων/Υψηλό ποσοστό ξένων κεφαλαίων 

 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Κλασικός Τρόπος) 

(ΚαθαράΚέρδη/Πωλήσεις)*(Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού)*(Σύνολο Ενεργητικού/Ίδια 

Κεφάλαια) 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων2019= 

(15.874.673,27/70.578.809,83)*(70.578.809,83/467.145.307,32)*(467.145.307,32/214.219.162,

64)=(0,2249)*(0,1510)*(2,180)=0,074 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων2018= 

(13.259.609,66/63.514.414,55)*(63.514.414,55/395.132.244,23)*(395.132.244,23/208.945.554,

16)=(0,2087)*(0,1607)*(0,1872)=0,0062 

Σχόλιο: Αύξηση αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων που οφείλεται κυρίως στον δείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης/Αύξηση μακροπρόθεσμου κινδύνου αθέτησης 

υποχρεώσεων και χρεοκοπίας 
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17.Βιβλιογραφία 
                                               http://www.olp.gr 
 
 
 

17.Ομάδα που ανέλαβε την εργασία: 
 

     Μαρία Βούλκου (Λογιστική&Χρηματοοικονομική ΟΠΑ) 
      Αντωνία Φατσέα (Μαθηματικό ΕΚΠΑ) 

      Αλέξανδρος Δημήτριος Γκιουζέλλης (Λογιστική&Χρηματοοικονομική ΟΠΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.olp.gr/
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Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Παρακολούθησης Γενικών 

Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών του Σύνδεσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 

 

Την εργασία επιμελήθηκαν οι φοιτήτριες: 

 

 

 

Χριστίνα Χουντάλα 

Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

                                                                                                                                                                         

Ασπασία Ντάσιου 

Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

 

Αγγελική Ντάσιου 

Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                             .                                                        

. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

Η Εταιρία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.», ιδρύθηκε το 2002 

και ασχολείται με την σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρηματικών λογισμικών. 

 

Η Entersoft είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελληνική εταιρεία Retail Link 

A.E. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 32 χώρες μέσω αντιπροσώπων. 

 

Οι Θυγατρικές Εταιρείες παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retail-link.gr/
http://www.retail-link.gr/
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 

❖ Η Entersoft A.E ιδρύθηκε το 2002 και οι βασικοί της μέτοχοι ήταν βασικοί μέτοχοι και 

ιδρυτές της εταιρείας Computer Logic. Η εταιρεία επένδυσε στο τεχνολογικό 

περιβάλλον Microsoft® .NET για την παραγωγή ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών 

για επιχειρήσεις. 

 

❖ Το 2003 η  Microsoft Corporation επιβραβεύει την Entersoft και το διευθυντή R&D 

της για τη διάδοση της τεχνολογίας Microsoft® .NET στους έλληνες μηχανικούς 

λογισμικού. 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναγνωρίζει την καινοτομία του 

περιβάλλοντος enter .net και επιδοτεί την ανάπτυξή του. 

Η ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών Entersoft Business Suite® για μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις, είναι πλέον διαθέσιμη. Το προϊόν σημειώνει εντυπωσιακή 

αποδοχή από τις επιχειρήσεις και στους δύο πρώτους μήνες εμπορικής 

εκμετάλλευσής του το επιλέγουν 30 πελάτες. 

 

❖ To πρώτο εξάμηνο του 2004 η ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών Entersoft 

Business Suite® επιλέχθηκε από μεγάλες εταιρείες όπως οι CPI, DIONIC, ΙΑΣΩΝ 

Πληροφορική και ΜΑΚΙΤΑ. 

Στοχεύοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Entersoft, ολοκληρώνει και διαθέτει 

στην αγορά το νέο της προϊόν Entersoft Expert®. 

15 εταιρείες πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα εκπαιδεύονται στα προϊόντα της 

Entersoft και αποτελούν τους πρώτους συνεργάτες της. 

Τα προϊόντα της Entersoft γνωρίζουν μεγάλη εμπορική επιτυχία με αποτέλεσμα στο 

τέλος της χρονιάς η εταιρεία να έχει πάνω από 145 πελάτες και να υποστηρίζει 

πάνω από 1.500 χρήστες. 

 

❖ Το 2005 οι πελάτες της Entersoft απολαμβάνουν πανελλαδικά τη νέα υπηρεσία 

υποστήριξης χρηστών με αστική χρέωση και πανελλαδικό αριθμό κλήσης 801 100 

40 40. 

Σε συνεργασία με την εταιρεία HIT η Entersoft αναπτύσσει και διαθέτει τα νέα 

προϊόντα PROT@ERP και Estia.NET για το χώρο των ξενοδοχείων. 

Το δίκτυο Συνεργατών της Entersoft αριθμεί πανελλαδικά 40 εταιρείες 

πληροφορικής. Η εμπορική επιτυχία των προϊόντων της Entersoft συνεχίζεται με 

αυξανόμενους ρυθμούς. Η Entersoft πετυχαίνει τριπλασιασμό των πελατών της, οι 

οποίοι ανέρχονται σε 450 με περισσότερους από 3.500 χρήστες. 

 

❖ Ένα χρόνο αργότερα (2006) η Entersoft εδραιώνεται στην αγορά ERP υψηλών 

απαιτήσεων. Το πελατολόγιο της εταιρείας διευρύνεται σημαντικά τόσο σε αριθμό 
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όσο και σε ποιότητα. Οι εγκαταστάσεις εκτοξεύονται στις 817 με περισσότερους από 

6.200 χρήστες. Η Entersoft επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο Συνεργατών της και 

διαθέτει πλέον επιλεγμένους συνεργάτες σε κάθε μεγάλη πόλη της Ελλάδας. 

 

❖ Το 2007 η εταιρεία παρουσιάζει το Entersoft CRM®, το πρώτο Ελληνικό CRM 

Σύστημα πλήρως ενοποιημένο με ERP. Το Entersoft CRM® επιλέγεται από πολλές 

και σημαντικές επιχειρήσεις, με ενδεικτικές τις DIONIC, AMY, EXPO, DERMACOM, 

AXEON, IFI GROUP, SCAN GROUP, SPANOS INDUSTRIES και πολλές άλλες. 

Ταυτόχρονα η εταιρεία παρουσιάζει το Entersoft E-Commerce®, το μοναδικό 

ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου πλήρως ενοποιημένο με τα ERP-

CRM συστήματα της Σουίτας εφαρμογών Entersoft Business Suite® και Entersoft 

Expert®, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο ERP – CRM της αγοράς. Το σύστημα 

απολαμβάνει την αποδοχή σημαντικών επιχειρήσεων / πελατών της Entersoft. 

 

❖ Το 2008 η Entersoft εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. 

Την ίδια χρονιά η εταιρεία ιδρύει δύο θυγατρικές εταιρείες, μία στη Ρουμανία με την 

επωνυμία Entersoft Romania Software SRL και μία στη Βουλγαρία με την 

επωνυμία Entersoft Bulgaria EOOD, διευρύνοντας την εξωστρέφειά της και 

ενισχύοντας την αναπτυξιακή της πορεία. 

 

❖ H Entersoft συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και το έτος 2009 με την εξαγορά 

δύο ελληνικών εταιρειών, τη Nova Consulting A.E., η οποία στη συνέχεια 

απορροφήθηκε από την Μητρική και τη Retail@Link A.E. Με την εξαγορά 

της Retail@Link, η Entersoft Α.Ε. εισέρχεται δυναμικά στην αγορά της ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης (e-Invoicing) και ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών (e-Ordering) 

μέσω Internet, καθώς και στην αγορά παροχής λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας 

ως υπηρεσία από το διαδίκτυο (Software as a Service). 

Η εταιρεία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. 

Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, 

εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του 

πελατολογίου της. 

 

❖ H Entersoft συνεχίζει την ανάπτυξή της και το 2010 διευρύνοντας την σουίτα 

εφαρμογών της με δύο νέα προϊόντα το Entersoft Retail® και το Entersoft Mobile®. 

Όπως όλα τα προϊόντα της Entersoft, έτσι και αυτά, είναι πλήρως ενοποιημένα με 

την σουίτα της Entersoft και υποστηρίζουν πλήρη διασύνδεση με όλα τα γνωστά 

ERP και εμπορολογιστικά προγράμματα της αγοράς. 

Τον Ιούνιο του 2010 απονεμήθηκε στην Entersoft το βραβείο «2010 Microsoft 

Country Partner of the Year for Greece», αναγνωρίζοντας την τεχνολογική υπεροχή, 

καινοτομία και άψογη συνεργασία της με την Microsoft Ελλάς. Η εταιρεία 

βραβεύθηκε ανάμεσα σε μία πλειάδα εταιρειών από όλο τον κόσμο που αποτελούν 

http://www.retail-link.gr/
https://www.retail-link.gr/services/e-invoicing/
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κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft, καθώς προσφέρει προϊόντα με ηγετικά 

μερίδια στην ελληνική αγορά, βασισμένα στην τεχνολογία της Microsoft. 

Η Entersoft A.E. εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP 

Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της 

είναι πραγματικά υψηλή. Η διάκριση αυτή αναγνώρισε στην Entersoft, όχι μόνο την 

τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της αλλά και την επιχειρηματική της αριστεία. 

H Entersoft παρουσιάζει την εξέλιξη της Σουίτας των Επιχειρηματικών Εφαρμογών 

της με το Entersoft Business Suite® Release 4. Η Release 4, προσφέρει νέες 

δυνατότητες Επιχειρηματικής Ευφυΐας, BI Dashboard Technology και Role Based 

User Interface που μετατρέπει την πληροφορία σε Επιχειρηματική Επιτυχία. 

Παράλληλα, εξέλιξε τις σύγχρονες Entersoft Mobile® εφαρμογές που 

«αποδεσμεύουν τα στελέχη από τα δεσμά του γραφείου» πέρα από τα 

αναμενόμενα, σε iPad2, iPhone και Windows compatible devices. 

Η Entersoft είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού που 

διαθέτει την εφαρμογή της το App Store της Apple. 

Η Entersoft ενισχύει και διευρύνει το δίκτυο Συνεργατών της εντός και εκτός 

συνόρων. 

 

❖ Το 2012 η Entersoft εξαγόρασε την Cardisoft Α.Ε. Η Cardisoft, δραστηριοποιείται με 

ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, στη διεκδίκηση έργων του Δημόσιου Τομέα καθώς και σε συστήματα για 

Contact Centers και Voice Portals (φωνητικές πύλες εφαρμογών κι ενημέρωσης). 

Η Entersoft κέρδισε δύο βραβεία στη δέκατη διοργάνωση του 

θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης 2012».   Το 

2ο  Βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας 2012 και το 3ο Βραβείο Καλύτερης 

Εταιρείας Εναλλακτικής Αγοράς 2012. 

Η Entersoft τιμήθηκε με δύο επαίνους στα  βραβεία Business IT Excellence Awards 

2012. Ο ένας αφορά στην εξωστρεφή στρατηγική προσέγγιση και τη δραστηριότητα 

της εταιρείας στο εξωτερικό και ο άλλος στην υλοποίηση έργου ERP με την 

ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού Entersoft Business Suite®, στον 

Όμιλο Alfawood. 

Η Microsoft Ελλάδος, βράβευσε την Entersoft για τις εφαρμογές της στο Cloud και το 

Windows Azure. Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Windows 

Azure στον διαγωνισμό «Δική σας η Επιχείρηση – Δική σας η Φήμη – Δική σας η 

Επιλογή», παρουσιάζοντας τις εφαρμογές E-Commerce και Mobile της σουίτας 

Entersoft Business Suite® σε τεχνολογία Cloud. 

 

❖ Η Entersoft και η Lavisoft σύναψαν εμπορική συνεργασία στρατηγικής σημασίας τον 

Οκτώβριο του 2013 για την προώθηση προϊόντων της Entersoft από τη Lavisoft. 

Αντίστοιχα συμφωνήθηκε η προώθηση του ΗRM λογισμικού της Lavisoft από την 
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Entersoft σε δικούς της πελάτες. Η στρατηγική αυτή συμφωνία σε γεωγραφικό 

επίπεδο περιλαμβάνει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο όπου και οι δύο εταιρείες 

έχουν παρουσία. 

Η εφαρμογή Entersoft Mobile® SFA, Sales Force Automation, αναδείχτηκε νικήτρια 

στα βραβεία AppWARDS 2013, στην κατηγορία Business & Corporate. 

Η Entersoft A.E., έλαβε το Βραβείο «Ανάπτυξης & Επενδυτικής 

Δραστηριότητας» στα Business IT Excellence Awards 2013, για τις επενδύσεις της 

σε νέα προϊόντα (Entersoft Mobile®) καθώς και τη στρατηγική της ανάπτυξη μέσω 

απόκτησης τεχνολογίας, εισαγωγής της σε νέες αγορές εντός και εκτός συνόρων, 

μέσω εξαγορών. 

 

❖ Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Entersoft ιδρύει θυγατρική εταιρεία στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, συνεχίζοντας την ανάπτυξή της και την σημαντική ενίσχυση της 

παρουσίας της σε αγορές του εξωτερικού. Η εταιρεία «ENTERSOFT MIDDLE EAST 

FZ-LLC» έχει έδρα στο Ντουμπάι. 

Τον Ιούλιο του 2014 η Entersoft ανακοίνωσε το νέο επενδυτικό πλάνο της για την 

τριετία 2014-2016 με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 5 εκ. Ευρώ. Οι 

επενδύσεις αφορούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων, στην 

δυναμική επέκταση σε κάθετες αγορές και σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της 

εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού. 

Στα Sales Excellence Awards 2014 βραβεύτηκαν για την αξιοποίηση των Entersoft 

Mobile® εφαρμογών δύο πελάτες της Entersoft οι Electronet & L’Oreal 

Hellas. Η Electronet για τα καταστήματά της στο Ηράκλειο Κρήτης, «Electronet 

Πιτσουλάκης-Ρομπογιαννάκης» απέσπασε το GOLD βραβείο στην 

κατηγορία Καινοτόμο Κατάστημα για την αξιοποίηση της εφαρμογής Entersoft 

Mobile® Retail Sales Assistant. Το BRONZE βραβείο στην κατηγορία Τεχνολογίες 

Πωλήσεων απονεμήθηκε στην L’OREALHellas και στα τμήματα πωλήσεων του 

κλάδου καταναλωτικών προϊόντων και του κλάδου δερμοκαλλυντικών, για την 

αξιοποίηση των εφαρμογών Entersoft Mobile® Sales Force Automation & Entersoft 

Mobile® Merchandising στις λειτουργίες των field πωλήσεων. 

Τον Ιανουάριο του 2014 η Entersoft A.E. εξαγόρασε την Alpha Software Solutions. Η 

εταιρεία αποτελούσε το μεγαλύτερο μεταπωλητή προϊόντων της Entersoft με έδρα 

στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα. Με αυτή την εξαγορά η Entersoft 

ενίσχυσε σημαντικά τις υπηρεσίες της προς το πελατολόγιό της. 

 

❖ Οι λύσεις της Entersοft απέσπασαν 2 Sales Εxcellence Awards τον Απρίλιο του 

2015 για τα οφέλη πωλήσεων που επέφεραν στις εταιρείες Frezyderm & Golden 

Brands. Στην κατηγορία Tεχνολογίες Oργάνωσης, για την υλοποίηση της 

λύσης Entersoft Mobile Sales Force Automation στην εταιρεία Frezyderm η Entersoft 

απέσπασε το βραβείο SILVER Award. Στην κατηγορία Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social 

Media στις πωλήσεις, της απονεμήθηκε το βραβείο BRONZE award, για την επιτυχή 
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υλοποίηση των λύσεων Entersoft E-Commerce και Entersoft Social CRM 

στην εταιρεία Golden Brands. 

Τον Μάρτιο του 2015 ο κ. Σταύρος Μένεγος, R&D Director της Entersoft, διακρίθηκε 

με το διεθνή τίτλο Microsoft Regional Director. Η Microsoft αναγνώρισε τη βαθιά του 

γνώση σε θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Η 

προσήλωση της 

Entersoft στην εφαρμόσιμη καινοτομία σε συνδυασμό με τις σημαντικές και 

πολυετείς επενδύσεις της σε έρευνα και τεχνολογία, συνέβαλλαν καθοριστικά στη 

διάκριση αυτή. 

 

❖ Τον Φεβρουάριο του 2016 η Entersoft συμμετέχει στο Mobile World Congress 2016 

που διεξάγεται στην Βαρκελώνη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση 

του Entersoft Mobile Sales Force Automation & Field Marketing. 

Παράλληλα, και ενώ τα έσοδα επανέρχονται σε διψήφιο ποσοστό ανόδου παρά την 

παρατεταμένη κρίση στην αγορά, διευρύνει το πελατολόγιό της με σημαντικές νέες 

συμβάσεις για ERP, CRM και Mobile SFA με πελάτες όπως η WIND, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 

SHOP & TRADE, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, ALCHIMICA, LAPIN, ALBA 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, AGRIS, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, INTERWOOD 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, ΒΑΝΟΣ ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕ, ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ και πολλές άλλες 

μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μέσω του δικτύου συνεργατών. 

 

❖ Το Μάρτιο του 2017 ολοκληρώνεται η πλήρης αξιολόγηση του Entersoft Mobile 

CRM/Sales Force Automation (SFA) από senior αναλυτές των Technology 

Evaluation Centers (TEC), που διεξάγει έρευνες και μελέτες επιλογής λογισμικού για 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας εξαιρετική βαθμολογία έναντι γνωστών 

και παγκοσμίου φήμης προμηθευτών και προϊόντων όπως το Microsoft Dynamics 

CRM, SalesForce CRM, Netsuite. 

Η Entersoft, στο πλαίσιο του πλάνου ανάπτυξης νέων προϊόντων παρουσιάζει τον 

Ιούνιο της ίδιας χρονιάς το Entersoft Warehouse Management System (WMS) το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την ενοποιημένη λειτουργία του με τα ERP συστήματα της 

Entersoft αλλά και με ERP άλλων κατασκευαστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

ενώ απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να 

οργανώσουν και να παρακολουθήσουν τις αποθήκες και τα logistics τους, με 

βασικούς κλάδους το Χονδρεμπόριο και τις Διανομές, τη Βιομηχανία και τη 

Μεταποίηση, καθώς και το Λιανικό Εμπόριο. 

 

❖ Τον Απρίλιο του 2018 η Entersoft ανακοινώνει τη συμφωνία εξαγοράς της 

δραστηριότητας Enterprise Mobility της SiEBEN, κυριαρχώντας πλέον στην αγορά 

αυτή και διευρύνοντας το πελατολόγιό της με σημαντικές εταιρείες όπως οι 

FRIGOGLASS, MARS, MONDELEZ, NUMIL, PEPSICO, ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΝ, ΕΛΓΕΚΑ, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΝΙΚΑΣ, ΓΙΩΤΗΣ, 

ΥΦΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ DRUCKFARBEN, 
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AVON COSMETICS κ.λπ. Με την απόκτηση του προϊόντος Pocketbiz ενισχύει με 

λύσεις για Android λειτουργικά συστήματα το υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 

σε Apple iOS και Windows 10. 

Το Νοέμβριο του 2018 η Entersoft διοργανώνει το 1ο Entersoft Business 

Conference, φέρνοντας σε επαφή πάνω από 500 κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, 

πελάτες και συνεργάτες της, που ενημερώθηκαν για την πρακτική πλευρά του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, σηματοδοτώντας τη διαρκή διεύρυνση της 

εμπιστοσύνης και της συμμετοχής στο “οικοσύστημα Entersoft”. 

Μέσα στο 2018, το Entersoft WMS βραβεύεται στα Supply Chain Awards με δύο (2) 

χρυσά βραβεία και ως αυτόνομη συμμετοχή αλλά και σε συνεργασία με την 

Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, ενώ την ίδια χρονιά της απονέμεται η διάκριση 

“Diamonds of Greek Economy Awards 2018” στο πλαίσιο του ομώνυμου Forum 

Επιχειρηματικής Αριστείας. 

 

❖ Τον Απρίλιο του 2019 η Entersoft διοργανώνει με επιτυχία το 2ο Entersoft Business 

Conference στη Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνονται πάνω από 400 υψηλόβαθμα 

στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για ενημέρωση πάνω στα 

πρακτικά ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Τον Ιούνιο του 2019 η Entersoft ανακοινώνει την επιλογή (από τα head offices της 

Microsoft) του Τεχνικού της Διευθυντή Σταύρου Μένεγου, ως Microsoft Regional 

Director για την Ν/Α Ευρώπη για μια ακόμη φορά, διάκριση που επιβεβαιώνει τη 

μακρόχρονη εμπειρία του και τη στρατηγική επενδύσεων της εταιρείας. 

Παράλληλα, το Microsoft Power BI, το πανίσχυρο business analytics service της 

Microsoft, για ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων με εκπληκτικά, διαδραστικά 

reports και dashboards, ανακοινώνει την ενσωμάτωση του “Entersoft Power BI 

Connector” στους Certified Connectors του. 

Μέσα στο καλοκαίρι, η Entersoft λανσάρει τον “Entersoft Analyzer” που δίνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα από οποιοδήποτε browser/device, μία ακόμη 

web-based εφαρμογή στο πλαίσιο του “Entersoft cloud”. 

Σημαντική διάκριση για τις mobile λύσεις της η επιλογή της Entersoft ανάμεσα στους 

10 κορυφαίους παρόχους Field Service λύσεων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο από το 

διεθνές περιοδικό CIO Applications Europe και τη διακεκριμένη ομάδα του. 

Επίσης, για 2η συνεχόμενη χρονιά, η Entersoft διακρίνεται στα βραβεία 

Επιχειρηματικής Αριστείας “Diamonds of Greek Economy Awards 2019”, καθώς και 

στα “ΧΡΗΜΑ Επιχειρηματικά βραβεία” στην κατηγορία “Επιχειρηματική καινοτομία”, 

ενώ το Δεκέμβριο του 2019, το Entersoft Business Suite πιστοποιείται από τις 

Βουλγαρικές αρχές για την πλήρη συμμόρφωσή του με τo νέο φορολογικό 

κανονισμό N-18 και συγκαταλέγεται στα ελάχιστα ERP πλήρους κλίμακας που έχουν 

πιστοποιηθεί για τη λειτουργικότητά τους τόσο για λιανικές όσο και χονδρικές 

πωλήσεις. 
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 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται τόσο με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 που 

περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης των ανωνύμων εταιρειών (εισηγμένων 

και μη), όσο και με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ο οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει τις ιδιότητες των μελών του 

Δ.Σ. και τα αρμόδια για την εκλογή του εταιρικά όργανα. Επίσης, η Εταιρεία υιοθετεί και 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1302/28.4.2017 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 

Επιτροπή Ελέγχου, τον Ν.4443/2016 για την κατάχρηση της αγοράς, τον Ν.4449/2017, 

καθώς και με τα άρθρα 3 έως και 6 της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Εταιρεία, με την από 14.10.2019 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να υιοθετήσει και εφαρμόζει τις 

γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες 

που εκπονήθηκε με τη μέριμνα του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΕΣΕΔ), όπως ισχύει (καλούμενος εφεξής ο «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται 

στον ιστότοπο του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-

+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09 

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το συγκεκριμένο Kώδικα, ανήκει στις εταιρείες «μικρότερου 

μεγέθους» και υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
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                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διοίκηση της εταιρικής περιουσίας ασκείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 3 έως 15 μέλη και εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση παραίτησης 

ή θανάτου ή οποιοδήποτε άλλου λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους, όπου σε αυτή 

την περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι 

τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε. Η 

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην επόμενη 

Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν 

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Ειδικότερα, το υφιστάμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας την 11.10.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 11.10.2019 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξέλεξε 

τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, από την εκλογή τους και μέχρι σήμερα. Η 

σύνθεση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

                          

                            

                        

 

 

Μέλη: 

❖ Σταύρος Μένεγος 

❖ Χαράλαμπος Αβρατόγλος 

❖ Κάτια Παπαχριστοπούλου 

❖ Κωνσταντίνος Φωκάς      

 

Ανεξάρτητα Μέλη:              

❖ Μαρίκα Λάμπρου 

❖ Κατερίνα Πραματάρη 

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 11.10.2024 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική 

Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής 

περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024 (έως 10.09.2025). Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθε 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πρόεδρος ΔΣ:                                        

Παντελής 

Νικολόπουλος 

 Αντ/δρος ΔΣ:                                 

Κωνσταντίνος 

Δημητρακόπουλος 

 Διευθύνων 

Σύμβουλος:                         

Αντώνης 

Κοτζαμανίδης 
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Η Εταιρεία διαθέτει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τη 

λειτουργία της Εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και επανδρώνεται από έναν ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη 

υπηρεσιακή μονάδα της Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 26 (1η Ιανουαρίου 2019 έως 

31η Δεκεμβρίου 2019) Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 του 

Ν.3016/2002 και το άρθρο 4 της απόφασης υπ’ αρ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Εταιρεία, ο 

εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου καταχωρήσεων, 

εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να 

έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον εσωτερικό 

ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρείας 

οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση 

του έργου του. 

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία, η οποία 

πληροί και συμμορφώνεται με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παρ. 3 του άρθρου 7 του 

Ν.3016/2002 και διαθέτει επαρκή προσόντα και εμπειρία σύμφωνα με την απόφαση 

5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφάλειας 

της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου 

με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου 

παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διευθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς 

ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. 

Επιπλέον, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται και στα εξής: 

✓ ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 

ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν 

ο ρόλος της στην εν λόγω διαδικασία, 

✓ παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

✓ παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόδοσή του. 
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✓ επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 

των ελεγκτικών εταιρειών. 

✓ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 

ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις 

ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

✓ Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 

σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση. 

✓ πραγματοποιεί συναντήσεις με τον ορκωτό ελεγκτή κατά το στάδιο 

προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το 

στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου. 

✓ παρακολουθεί, αξιολογεί και εξετάζει τη διαδικασία σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ήτοι τους μηχανισμούς, τα συστήματα 

παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

✓ Εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και στις 

σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. 

✓ Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή 

τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα 

και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί Ετήσιες 

Οικονομικές καταστάσεις 27 (1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) 

υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία και 

ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες με στόχο να 

διαχειριστεί όλους του κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία 

σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο καθορίζει την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας και 

θυγατρικών στο πλαίσιο της έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμες 

εκτιμήσεις,για το επόμενο οικονομικό έτος. Βασικό σημείο της άσκησης αυτής είναι η 

επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που λαμβάνονται 

για τη διαχείρισή τους. Εξετάζεται σε τακτική βάση η λειτουργική και χρηματοοικονομική 

απόδοση, καθώς και πραγματοποιείται σύγκριση του προϋπολογισμού με τα 

αποτελέσματα προηγουμένων ετών με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Επίσης, σε μηνιαία 

βάση αναλύονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά αποτελέσματα, τα 

προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και πληρότητα των 

αποτελεσμάτων. 

Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους από την Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη διαχείριση 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική 

αναθεώρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η 

Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση 

των κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις 

δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο. Αναγνωρισμένοι 

έγκυροι και διεθνώς αναγνωρισμένοι ελεγκτικοί οίκοι διενεργούν έλεγχο και πιστοποιούν 

τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 
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                        ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

                             Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα, η τιμή της μετοχής κατά το έτος 2019 

παρουσίασε σημαντική ανοδική πορεία. Επίσης διακρίνουμε ότι τα υψηλότερα επίπεδά 

της μετοχής, από την εισαγωγή της εταιρείας στο Ελληνικό Χρηματηστήριο μέχρι 

σήμερα, σημειώθηκαν στην περίοδο μεταξύ τέλη 2019 και αρχές του 2020 (7,23 – 7,24). 

Στην συνέχεια, η εμφάνιση του ιού COVID-19 και η εξέλιξή του σε πανδημία οδήγησε σε 

πτώση της αξίας της μετοχής κατά 84,83% φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδά της 

(1,10). Από το σημείο αυτό μέχρι σήμερα η πορεία της μετοχής παρουσιάζει μια μικρή, 

αλλά συνεχή, ανοδική πορεία. 

Η πορεία της μετοχής από το 2008 μέχρι σήμερα: 
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Και το τελευταίο εξάμηνο: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ο επενδυτής μπορεί να βρεί αναρτημένες στην επίσημη σεδίδα της Εntersoft τόσο τις 

ετήσιες όσο και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και των θυγατρικών. 

Ενδεικτικά στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εξής οικονομικές καταστάσεις, που 

αφορούν την μητρική εταιρεία: 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

• https://www.entersoft.gr/ 

• https://www.capital.gr/ 

• https://www.athexgroup.gr/el/home 

 

 

 

 

 

 

https://www.entersoft.gr/
https://www.capital.gr/
https://www.athexgroup.gr/el/home
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 Ο Όμιλος 

FOURLIS 

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς 

ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών με την 

εμπορική του δραστηριότητα να εκτείνεται στις χώρες 

της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της 

Ρουμανίας και της Τουρκίας.  

Ο Όμιλος FOURLIS δραστηριοποιείται σε τρεις  

κλάδους:  

• Λιανική πώληση επίπλων (ΙΚΕΑ), 

• Λιανική πώληση αθλητικών ειδών 

(INTERSPORT, Athlete’s Foot) και 

• Επενδύσεις σε ακίνητα και υποδομών 

ηλεκτρονικού εμπορίου (TRADE ESTATES και 

TRADE LOGISTICS). 
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Μετοχή

Fourlis Γενικός Δείκτης

51%
49
%

Πωλήσεις (Q1 2020)

Ελλάδα Εξωτερικό

78%

22%

Κέρδη προ φόρων ανά 
κλάδο (2019)

Είδη οικιακού εξοπλισμού και επίπλων

Αθλητικά είδη 
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Ιστορική Αναδρομή 
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Κλάδος Λιανικής Πώλησης Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων 

(IKEA) 

O Όμιλος FOURLIS είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του 

εμπορικού σήματος ΙΚΕΑ για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. 

Μέσω των καταστημάτων ΙΚΕΑ, οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου 

FOURLIS Housemarket A.E., Η.Μ. Housemarket (Cyprus) Ltd και House 

Market Bulgaria EAD, δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών οικιακής 

χρήσης και στην παροχή υπηρεσιών εστίασης στις τρεις χώρες. 

Σήμερα ο Κλάδος εκτείνεται με ένα δίκτυο: 

• Επτά καταστημάτων (πέντε στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα 

στην Βουλγαρία) 

• Δέκα κέντρων παραγγελιών και παραλαβών - pick up points (έξι στην 

Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο) 

• Τριών καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και στις 

τρεις χώρες 

O Όμιλος FOURLIS είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του 

εμπορικού σήματος INTERSPORT για την Ελλάδα, την Κύπρο και την 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. 

 Κλάδος Λιανικής Πώλησης Αθλητικών Ειδών (INTERSPORT, THE 

ATHLETE'S FOOT) 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του 

εμπορικού σήματος THE ATHLETE'S FOOT για την Ελλάδα και την 

Τουρκία. 

Σήμερα ο Κλάδος εκτείνεται με ένα δίκτυο: 

• Εκατόν δέκα εννιά καταστημάτων INTERSPORT (πενήντα στην 

Ελλάδα, τριάντα ένα στη Ρουμανία, είκοσι τρία στην Τουρκία, εννιά 

στη Βουλγαρία και έξι στην Κύπρο) 

• Δεκαέξι καταστημάτων THE ATHLETE'S FOOT (δεκατρία στην 

Ελλάδα και τρία στην Τουρκία) 

• Τεσσάρων καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 

στην Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία 

Στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου FOURLIS για την INTERSPORT 

περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε πλέον των 

https://www.ikea.com/
https://www.fourlis.gr/group/fourlis/divisions/home-furnishings/greece
https://www.fourlis.gr/group/fourlis/divisions/home-furnishings/cyprus
https://www.fourlis.gr/group/fourlis/divisions/home-furnishings/bulgaria
https://www.fourlis.gr/group/fourlis/divisions/home-furnishings/bulgaria
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160 σημείων και αντιστοίχως για τα καταστήματα The Athlete's Foot σε 

50 σημεία. 

 

 

 

 

Κλάδος Επενδύσεων σε Ακίνητα και Υποδομές Ηλεκτρονικού 

εμπορίου (TRADE ESTATES και TRADE LOGISTICS) 

Σκοπός του Ομίλου FOURLIS είναι η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ να 

δραστηριοποιείται αμιγώς σε ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και 

υποδομών ηλεκτρονικού Σκοπός του Ομίλου FOURLIS είναι η TRADE 

ESTATES ΑΕΕΑΠ να δραστηριοποιείται αμιγώς σε ποιοτικά ακίνητα 

λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), το κέντρο 

εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα 

λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 176 εκατομμυρίων ευρώ 

περίπου. Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα αναπτυχθεί δυναμικά με την 

απόκτηση νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου FOURLIS αναπτύσσοντας με 

αυτόν τον τρόπο ένα μείγμα ακινήτων λιανικής υψηλής ποιότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

του ομίλου FOURLIS για την χρήση 2019, «η αξιοποίηση των νέων 

επενδυτικών ευκαιριών που απορρέουν από την εξασφάλιση άδειας 

λειτουργίας στην υπό σύσταση Trade Estates ΑΕΕΑΠ, περιλαμβάνει και την 

εξεύρεση στρατηγικού εταίρου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σημαντική 

επένδυση στην εταιρεία. Μαζί με την επικείμενη δημόσια προσφορά, η 

επένδυση αυτή θα ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 50%». 
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Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοι

νων

ική 

Υπευθυνότητα 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, λειτουργεί 

και αναπτύσσεται συνεχώς, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τους τρεις 

άξονές της: 

Κοινωνία 

Ο Όμιλος FOURLIS βρισκέται σε διαρκή και στενή σύνδεση με τις κοινωνίες 

στις οποίες δραστηριοποιείται, με τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, 

φορείς, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά., προκειμένου να 

αξιολογούνται οι σημαντικότερες ανάγκες και να σχεδιάζεται η υλοποίηση 

δράσεων που να στοχεύουν στις σημαντικότερες δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. 

 Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες δράσεις με άξονα την Κοινωνία είναι: 

• Πρόγραμμα Εξοπλισμού και Διαμόρφωσης Βιβλιοθηκών 

• Πρόγραμμα "Σταθμοί Χαράς" 
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• Στήριξη Τοπικής Παραγωγής και Τοπικών Κοινωνιών 

• Διανομή γευμάτων σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

• Πρόγραμμα Υποστήριξης UNICEF σε συνεργασία με το IKEA 

Foundation 

• Φιλοξενία οργανισμών στα καταστήματα ΙΚΕΑ 

• Συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις  

• Πρόγραμμα "Φτάνουμε στα Άκρα" από την Intersport 

• Στήριξη πλήθους οργανισμών και φορέων 

• Έμπρακτη στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου 

• Δράσεις με την εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων 

• Δωρεά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης 

 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό: 

• Εφαρμόζονται ανθρωποκεντρικές και σύγχρονες πολιτικές και 

πρακτικές & αναλαμβάνονται σημαντικές και συνεχείς πρωτοβουλίες 

για τους Ανθρώπους. 

• Αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται η προσφορά των εργαζομένων. 

• Στηρίζεται και επιβραβεύεται η προσπάθεια των παιδιών των 

εργαζομένων μέσω του προγράμματος υποτροφιών και βράβευσης 

των αριστούχων μαθητών. 

• Εφαρμογή προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ, το οποίο από 2010 έχει στόχο 

την ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα υγείας και ευζωίας και 

την παρακίνηση τους για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού μοντέλου 

ζωής. 

 

 

https://www.boroume.gr/
https://www.ikeafoundation.org/
https://www.ikeafoundation.org/
http://corporate.intersport.gr/el/company/social-responsibility/ftanoume-sta-akra
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Περιβάλλον: 

Στον Όμιλο FOURLIS, οι δράσεις που υλοποιούνται για την προστασία του 

περιβάλλοντος δεν περιορίζονται σε εκείνες που επιβάλλει η 

περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Παρακολουθούνται ενταντικά οι επιδράσεις των δραστηριότητων των 

εταιρειών του Ομίλου και πραγματοποιούνται μια σειρά εθελοντικών 

δράσεων και παρεμβάσεων, που στόχο έχουν τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων 

καθώς και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και του κοινού σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης 

ζωής. 

Για τη διαχείριση της ενέργειας, ο Όμιλος εφαρμόζει το Πρόγραμμα 

Εξοικονόμησης Ενέργειας για τη συστηματική παρακολούθηση των 

καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του Ομίλου δεν είναι ομοιόμορφες στο 

σύνολό τους και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, προκειμένου να 

υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, λαμβάνονται υπόψη οι κτηριακές διαφορές των 

εγκαταστάσεων και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα και πρακτικές για τη 

βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. 

Μερικές ενδεικτικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με στόχο τον έλεγχο 

και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι: 

• Η προσεκτική χρήση φωτισμού, τόσο με τη χρήση τεχνολογιών όσο 

και όσο και με την εφαρμογή άλλων πρακτικών μεθόδων. 

• Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες 

εξοικονόμησης ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεών. 

• Η  αντικατάσταση  συστημάτων  πληροφορικής  με  αντίστοιχα  χαμηλ

ής ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Η χρήση οθονών νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 100% στο σύνολο 

των οθονών του Ομίλου. 

• Η χρήση blade servers. 

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους εργασίας. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 
Δείκτης Γενικής 
Ρευστότητας 82,0% 95,4% 113,7% 114,0% 216,2% 

      
Δείκτης Ειδικής 
Ρευστότητας 30,9% 39,5% 50,4% 46,9% 39,4% 

      
Δείκτης Ταμειακής 
Ρευστότητας 15,8% 23,8% 29,1% 31,4% 27,3% 

      
Δείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Αποθεμάτων 32,2% 31,6% 31,4% 32,8% 33,6% 

      
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Αποθεμάτων 1118,18 1140,37 1146,45 1097,75 1071,47 

      
Δείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Είσπραξης 
Απαιτήσεων 5,7% 5,2% 6,2% 4,4% 3,9% 

      
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Είσπραξης Απαιτήσεων 6301,70 6928,22 5844,60 8207,77 9288,25 

      
Δείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Εξόφλησης 
Υποχρεώσεων 93,3% 96,3% 97,2% 102,1% 72,8% 

      
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Εξόφλησης 
Υποχρεώσεων 385,87 373,64 370,53 352,50 494,65 

      
Δείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Ενεργητικού 99,0% 102,2% 103,0% 105,7% 85,9% 

      
Δείκτης Απόδοσης 
Ενεργητικού (ROΑ) 0,1% 1,4% 2,4% 3,4% 2,2% 

      
Δείκτης Απόδoσης Ιδίων 
Κεφαλαίων (ROE) 0,2% 3,7% 6,0% 8,2% 6,6% 

      
Πολλαπλασιαστής 
Μόχλευσης 81,7% 82,5% 85,1% 83,3% 179,9% 

      
Δείκτης Δανειακής 
Επιβάρυνσης 62,3% 61,0% 60,2% 59,0% 66,8% 
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Οικονομικοί Δείκτες 

 

in thousands of 
euros 

2015 2016 2017 2018 2019 

Revenue 414.442   428.068   434.059   448.486   466.322   
Cost of sales as 
% of sales 

58,72% 57,49% 56,76% 57,02% 56,59% 

Cost of sales 243.348   246.083   246.357   255.728   263.889   

Gross operating 
profit 

171.094   181.985   187.712   192.758   202.433   

Other operating 
income as % of 
sales 

0,92% 1,13% 1,29% 1,68% 1,72% 

Other operating 
income 

3.807   4.821   5.581   7.545   8.017   

Administrative 
expenses as % of 
sales 

4,72% 4,73% 4,65% 4,75% 4,72% 

Administrative 
expenses 

19.555   20.245   20.174   21.292   22.002   

Other operating 
expenses as %of 
sales 

0,24% 0,19% 0,23% 0,21% 0,25% 

Other operating 
expenses 

998   798   986   964   1.148   

Distribution 
expenses as % of 
sales 

33% 33% 33% 33% 32% 

Distribution 
expenses 

135.080   141.352   144.241   147.834   151.469   

EBITDA 19.268   24.411   27.892   44.269   66.582   
Depreciation & 
Amortization 

13.258   14.030   13.945   14.057   30.752   

EBIT 6.010   10.381   13.947   30.212   35.831   

      
Δείκτης Ξένων προς  
Ίδια Κεφάλαια 165,5% 156,1% 151,0% 144,1% 201,2% 

      
Δείκτης Εισοδηματικής 
Κάλυψης Τόκων  172,1% 386,5% 104,0% 235,5% 198,8% 
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Financial income-
expenses 

3.493   2.686   13.407   12.831   18.026   

Earnings (loss) 
before taxes 
<EBT> 

2.517   7.695   14.532   18.470   19.539   

Income tax 2.265   1.686   4.493   4.179   7.606   
Deferred tax           

Net profit 253   6.009   10.039   14.291   11.933   
 

 

 

 

Επίδραση πανδημίας COVID-19 

Η πορεία της εταιρείας το 2019 ήταν ιδιαίτερα θετική (ο όμιλος πέτυχε 

επέκταση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στα δίκτυα των 

καταστημάτων ΙΚΕΑ και Intersport - The Athlete’s Foot, αύξηση μεριδίων 

και πωλήσεων 4%, με αύξηση 2,3% για την Ελλάδα, σε συνέχεια της 

σχετικής βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής 
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εμπιστοσύνης στην Ελλάδα), αλλά η εμφάνιση της πανδημίας του 

κορονοϊού επέφερε σαφές πλήγμα. 

Με το κλείσιμο φυσικού δικτύου καταστημάτων για περίπου 10 εβδομάδες, 

πλέον φαίνεται ότι οι απώλειες στο α’ εξάμηνο θα διαμορφωθούν σε 48 

εκατ. ευρώ. O όμιλος FOURLIS αμύνθηκε του στις νέες συνθήκες, έχοντας 

εξασφαλίσει συμφωνίες με τους στρατηγικούς του συνεργάτες, Interikea και 

IIC, για «πάγωμα» πληρωμών, καθώς και ρευστότητα 70 εκατ. ευρώ για 

δυνητικές ανάγκες στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης. 

Προβλέποντας ότι οι πωλήσεις θα επανέλθουν μετά την κρίση, δεδομένης 

και της ηγετικής θέσης και των καλών επιδόσεων των σημάτων του στις 

αγορές όπου έχει παρουσία (στο πρώτο δίμηνο της χρονιάς σημειώνεται 

αύξηση πωλήσεων +7%), ο όμιλος FOURLIS γνωστοποίησε στρατηγική 

διαχείρισης των έκτακτων συνθηκών, με την πρόβλεψη ότι η μείωση του 

λειτουργικού κόστους τους προσεχείς μήνες θα διαμορφωθεί σε 45%, 

περίπου 7 εκατ. ευρώ, έναντι 14,5 εκατ. ευρώ σήμερα.   

Η εξοικονόμηση θα προέλθει από την κρατική ενίσχυση στο μισθολογικό 

κόστος και τα ενοίκια των καταστημάτων, καθώς και από τη 

διαπραγμάτευση για μείωση των μισθωμάτων στα καταστήματα των 

δικτύων στις υπόλοιπες αγορές. Επίσης εξοικονόμηση προκύπτει και στο 

πρόγραμμα marketing για το δίκτυο φυσικών καταστημάτων. 

Στα θετικά, όμως, για τον Όμιλο FOURLIS η πολύ καλή πορεία έχουν οι 

online πωλήσεις, με πρόβλεψη ότι αυτές των ΙΚΕΑ θα αυξήθηκαν κατά 

τουλάχιστον 25%, αλλά και η σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, λόγω 

και των ευνοϊκών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις 

κυρίως σε φορολογικό επίπεδο αλλά και σε αυτό εισφορών.  

Σύμφωνα με τη Euroxx «η FOURLIS διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να 

επιβιώσει της τρέχουσας κρίσης, καθώς έχει σημαντική πλεονάζουσα 

ρευστότητα η οποία θα βοηθήσει τον όμιλο να αντιμετωπίσει ακόμη και το 

πιο δυσμενές σενάριο». 

Ο επικεφαλής του ομίλου, Βασίλης Φουρλής στη γενική συνέλευση των 

μετόχων της εταιρεία του σήμερα, αναφέρθηκε στις οικονομικές επιδόσεις 

του ομίλου κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στις 4 προτεραιότητες της 

διοίκησης:  

• Ασφάλεια εργαζόμενων και πελατών εφαρμόζοντας υγειονομικά 

πρωτόκολλα 

• Εξασφάλιση και διατήρηση υγιούς ρευστότητας για να παραμείνει 

ισχυρός ο όμιλος μετά την κρίση απολαμβάνοντας μεγαλύτερα 

μερίδια 
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• Διαχείριση του κόστους - ενοίκια και κόστος προσωπικού, σε 

συνδυασμό με την κρατική βοήθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

αντίξοες συνθήκες 

• Εντατικοποίηση διαδικασιών στο e-commerce του ομίλου 

Σύμφωνα με τον κ. Φουρλή: «Ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίπτωση 

της ύφεσης, η οποία θα ξεδιπλωθεί το φθινόπωρο κι αυτό θα επηρεάσει τις 

πωλήσεις, διότι έχουμε εξάρτηση από το διαθέσιμο εισόδημα των 

καταναλωτών», τόνισε ο κ. Φουρλής προσβλέποντας σε εκτόνωση των 

επιπτώσεων της κρίσης νωρίς το 2021. 

Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με απαρτία 66,83% ενέκρινε μεταξύ άλλων τη μη 

διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019. Τα κέρδη του 2019 

αποφασίστηκε να μεταφερθούν στη χρήση 2020, προκειμένου να 

θωρακιστεί η χρηματοοικονομική επάρκεια του ομίλου από τις επιπτώσεις 

της πανδημίας. 
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Νεκταρία-Ελένη Κολαξίδου 

Τμήμα Χρηματ/κής και Τραπεζικής Διοικητικής, 

ΠΑΠΕΙ 

 

 

 

 

Δημήτριος Κατσαρός 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 

ΠΑΠΕΙ 

 

 

 

 

Ιωάννα Ιωαννίδου 

Τμήμα Χρηματ/κής και Τραπεζικής Διοικητικής, 

ΠΑΠΕΙ 

 

 

Γαβριέλα Αγγελή 

Τμήμα Χρηματ/κής και Τραπεζικής Διοικητικής, 

ΠΑΠΕΙ 
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Πηγές: 

www.fourlis.gr 

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1667921/foyrlhs-adeia-

leitoyrgias-sthn-trade-estates-apo-t.html 

https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/13470_stratigikos-ependytis-stin-

etaireia-akiniton-tis-foyrlis 

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/427495-Fourlis-Enischysh-

twn-esodwn-apo-tis-hlektronikes-synallages 

https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/15597_euroxx-anthektikos-stin-

krisi-tis-pandimias-o-omilos-foyrlis 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1608180/fourlis-rebound-

poliseon-meta-apo-apoleies-48-ekat-euro-sto-lockdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fourlis.gr
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1667921/foyrlhs-adeia-leitoyrgias-sthn-trade-estates-apo-t.html
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1667921/foyrlhs-adeia-leitoyrgias-sthn-trade-estates-apo-t.html
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/13470_stratigikos-ependytis-stin-etaireia-akiniton-tis-foyrlis
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/13470_stratigikos-ependytis-stin-etaireia-akiniton-tis-foyrlis
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/427495-Fourlis-Enischysh-twn-esodwn-apo-tis-hlektronikes-synallages
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/427495-Fourlis-Enischysh-twn-esodwn-apo-tis-hlektronikes-synallages
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/15597_euroxx-anthektikos-stin-krisi-tis-pandimias-o-omilos-foyrlis
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/15597_euroxx-anthektikos-stin-krisi-tis-pandimias-o-omilos-foyrlis
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1608180/fourlis-rebound-poliseon-meta-apo-apoleies-48-ekat-euro-sto-lockdown
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1608180/fourlis-rebound-poliseon-meta-apo-apoleies-48-ekat-euro-sto-lockdown
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ΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 
 
 

ΓΑΡΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΜΗΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ 

 ΝΟΥΦΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
 

 
 

 

  
 

ΑΘΗΝΑ 2020 
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Η υπάλληλος αποστέλλει κώδικα Μορς χρησιμοποιώντας τηλέγραφο 
Πηγή:https://gr.depositphotos.com/stock-

photos/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B
1%CF%86%CE%BF%CF%82.html 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

1949 Ίδρυση ΟΤΕ, ως διαδόχου της Ανώνυμης Τηλεφωνικής 
Εταιρείας (τηλεφωνία, τηλεγραφία), που είχε ιδρυθεί το 
1926. 

1996 Η ΟΤΕ Α.Ε. εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

Διευρύνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου σε 
Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 

1997 Ξεκινά η διάθεση δεύτερου πακέτου μετοχών με 
επιτυχία. 

1998 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (NYSE). 

2000 H ΟΤΕ A.E. αποκτά άδεια λειτουργίας GSM στη 
Βουλγαρία και συστήνει για τον σκοπό αυτό την εταιρεία 
Globul. 

2001 Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκινά να λειτουργεί σε απελευθερωμένη 

https://gr.depositphotos.com/stock-photos/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82.html
https://gr.depositphotos.com/stock-photos/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82.html
https://gr.depositphotos.com/stock-photos/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82.html
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αγορά τηλεπικοινωνιών. 

Η ΟΤΕ Α.Ε. συγκαταλέγεται, από άποψη 
χρηματιστηριακής αξίας, μεταξύ των πρώτων 500 
επιχειρήσεων παγκοσμίως και μεταξύ των δέκα πρώτων 
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην Ευρώπη. (2001-
2003). 

2004 Η ΟΤΕ Α.Ε. και η COSMOTE Α.Ε. είναι Μεγάλοι Εθνικοί 
Χορηγοί των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. 

2005 Η COSMOTE Α.Ε. αποκτά το 70% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας 
COSMOROM, μετέπειτα COSMOTE Romania και 
σήμερα Telekom Romania Mobile. 

Η COSMOTE Α.Ε. αποκτά το 100% των μετοχών της 
GLOBUL στη Βουλγαρία και της COSMOFON στην 
πΓΔΜ. 

2006 Ανακοινώνεται η εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της πιο 
πετυχημένης τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας λιανικής στη 
ΝΑ Ευρώπη. 

2007 Το ελληνικό Δημόσιο πωλεί 10,7% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΟΤΕ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές. 

2008 Η ΟΤΕ Α.Ε. αποκτά το 100% της COSMOTE Α.Ε. και η 
μετοχή της διαγράφεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.   

Η ΟΤΕ Α.Ε. απορροφά την OTENET. 

2009 Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Zapp στη Ρουμανία μετά 
την έγκριση των αρμόδιων Αρχών της χώρας. 

2010 Η ΟΤΕ Α.Ε. και η COSMOTE Α.Ε. αναλαμβάνουν 
χορηγοί των Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS 
ΑΘΗΝΑ 2011. 

Η ΟΤΕ Α.Ε. αποχωρεί από το Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης (NYSE). 

Το δίκτυο κινητής, πρώτο στην Ελλάδα και ανάμεσα στα 
10 πρώτα στον κόσμο, καταγράφει ταχύτητες λήψης 
δεδομένων που φτάνουν τα 42,2 Mbps κατά τη διάρκεια 
δοκιμών. 

Στις 3 Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΟΤΕ ορίζει τον κ. Μιχάλη Τσαμάζ Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ. 

2011 Υπογράφεται συμφωνία για την πώληση του 
μειοψηφικού ποσοστού που κατείχε ο ΟΤΕ στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Telecom Serbia, έναντι περίπου 
400.000.000€. 



252 
 

2012 Η AMC διαθέτει υπηρεσίες 3G στην Αλβανία μόλις τρεις 
μήνες μετά την απόκτηση της άδειας. Σε χρόνο ρεκόρ, η 
πληθυσμιακή κάλυψη 3G ανέρχεται σε 95%. 

2013 Διατίθεται εμπορικά για πρώτη φορά στην ελληνική 
αγορά κινητής τηλεφωνίας δίκτυο 4G τεχνολογίας LTE 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με 
την ArabSat, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών 
στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, για την πώληση του 
99,05% που κατέχει στην HellasSat. 

2014 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνονται πιλοτικές δοκιμές 
κινητού ευρυζωνικού δικτύου 4G+, για ταχύτητες που 
φτάνουν έως και τα 300 Mbps. 

2015 Καθιερώνεται η ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE για 
όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής και Internet. 

Η ΟΤΕ Α.Ε. γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που 
βγαίνει στις αγορές, μετά από έναν και πλέον χρόνο, 
αντλώντας 350.000.000€ μέσω έκδοσης ομολόγου 
τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο. 

Στο τέλος της χρονιάς, η πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά 
το 80% για το 4G και το 40% για το VDSL 

2016 Ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί το νέο υπερσύγχρονο 
DataCenter του Ομίλου Coca-Cola Hellenic 
BottlingCompany (Coca-Cola HBC) για τις 28 χώρες 
όπου δραστηριοποιείται. Το μεγάλο και σύνθετο έργο 
είναι μια επένδυση της Coca-Cola HBC ύψους 
43.000.000€. 

2017 Ο Όμιλος ΟΤΕ αποσπά το βραβείο «2017 Capital Link 
CSR LeadershipAward». 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός 
πάροχος στην Ελλάδα που πιστοποιείται για το Σύστημα 
Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 50001. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ αυξάνει σε 1.500.000.000€ τις 
επενδύσεις του για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών 
και 4G/4G+ την τετραετία 2017-2020, συμβάλλ 

2018 Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει επενδυτικό πλάνο ύψους 2 
δισ. ευρώ έως το 2022, κυρίως για υποδομές και δίκτυα 
νέας γενιάς. 

Η COSMOTE υλοποιεί το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G 
στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας live ταχύτητες πάνω από 
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12 Gbps. 

Η COSMOTE διακρίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στα 
“SpeedTest Awards” του ανεξάρτητου φορέα Ookla με το 
βραβείο  “Greece’sFastestMobileNetwork 2018”. 

Η Coca-Cola HBC αναθέτει στον Όμιλο ΟΤΕ τις 
υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για 19 
χώρες. Πρόκειται για το 3ο έργο ICT που υλοποιεί ο 
Όμιλος ΟΤΕ για την Coca-Cola HBC. 

2019 Ο ΟΤΕ ολοκληρώνει την πώληση ολόκληρου του 
ποσοστού που κατείχε στην TelekomAlbaniaSh.A. προς 
την AlbaniaTelecomInvest AD, έναντι συνολικού 
τιμήματος €50 εκατ. 

Η COSMOTE TV ανανεώνει έως το 2022 τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα της PremierLeague, του κορυφαίου και πιο 
δημοφιλούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. 
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   Μιχάλης Τζαμάζ  

   CEO OTE 
 
ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΤΕ  
 

 

 Όραμα του ΟΤΕ αποτελεί η μεταφορά δυνατοτήτων σε όλους που έχει ως 

αποτέλεσμα να δίνονται ευκαιρίες σε καθέναν ξεχωριστά σήμερα, χτίζοντας 

παράλληλα ένα καλύτερο αύριο.  

 

Προτεραιότητα του Ομίλου είναι η προσφορά υπηρεσιών και ψυχαγωγίας 

προς τους πελάτες του, η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων. Επίσης, ο όμιλος ΟΤΕ προσπαθεί να γίνεται καθημερινά 

αρωγός για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στηρίζοντας παράλληλα την 

τοπική οικονομία, έχοντας πάθος και πίστη για αυτό που δημιουργεί. 

  
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Το Δ.Σ. αναλαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της Εταιρείας 
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στα οποία βάσει του οργανογράμματος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ανατεθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

 O OTE σε συνέχεια της από 24-06-2020 ανακοίνωσης που εκδόθηκε μετά 

την πραγματοποίηση της 68ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 

ανακοίνωσε στις 2 Ιουλίου, ότι ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

προσωρινά (ήτοι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων) ως 

νέο ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως 

ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του 

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), o 

κ. Δημήτριος Γεωργούτσος (που έως τότε συμμετείχε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του), προς 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους 

κ. Ανδρέα Ψαθά. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της Εταιρείας από τα εναπομείναντα εννέα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου χωρίς επί του παρόντος εκλογή νέου μέλους προς 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ) 

 

Ασχολείται με την παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. Η 

Εταιρεία προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών 

υπηρεσιών, συνδρομητικής τηλεόρασης και λύσεων τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). Τα τμήματά της περιλαμβάνουν τις 

εταιρείες ΟΤΕ, τον όμιλο COSMOTE, την TELEKOM ROMANIA και άλλες. 

Στην Ελλάδα, η Εταιρεία εμπλέκεται ης σε ναυτιλιακές επικοινωνίες, ακίνητα 

και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Το τμήμα ΟΤΕ της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες σταθερής γραμμής, 

•Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Mιχαήλ Τσαμάζ

•Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.

Eelco Blok

•Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος της 
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.

Srinivasan Gopalan

•Μη εκτελεστικό μέλος

Robert Hauber,

•Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος της 
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.

Kyra Orth

•Μη εκτελεστικό μέλος

Michael Wilkens

•Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Βασίλειος Βασσάλος

•Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Δημήτριος Γεωργούτσος

•Εκτελεστικό μέλος

Χαράλαμπος Μαζαράκης
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υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) και τηλεοπτικές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα. Το τμήμα COSMOTE του ομίλου προσφέρει υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα, την Αλβανία και τη Ρουμανία. Το τμήμα 

TELEKOM ROMANIA της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες σταθερής γραμμής, 

υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ICT και τηλεοπτικές 

υπηρεσίες στη Ρουμανία. Τα υπόλοιπα τμήματα δραστηριοποιούνται σε 

άλλους τομείς της Εταιρείας. 

 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ   είναι οι παρακάτω : 

 

(1). COSMOTE. Αποτελεί πάροχος υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας και είναι η κορυφαία εταιρεία 

κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ενώ μαζί 

με την θυγατρική της στη Ρουμανία, προσφέρει 

υπηρεσίες κινητής σε πάνω από 15 εκατομμύρια πελάτες.  

 

(2). COSMOTE e-Value.  

Η COSMOTE e-Value είναι μέλος του Ομίλου 

ΟΤΕ, δραστηριοποιείται από το 1999 στην 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact 

Center, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο.  

 

(3). ΟΤΕ Ασφάλιση Η ΟΤΕ Ασφάλιση είναι 

ανώνυμη Εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης, 

100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, η οποία 

δραστηριοποιείται περισσότερο από 20 χρόνια 

στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης 

εκπροσωπώντας επιλεγμένες ασφαλιστικές 

εταιρείες για λογαριασμό των εταιρικών και 



258 
 

ιδιωτών πελατών της.                     

 

 

 

 

(4). OTE Academy Η OTE Academy έχει 

αντικείμενο την παροχή πρωτοποριακών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη του σύγχρονου επαγγελματία. 

Στόχος της OTE Academy είναι να προσφέρει 

εκπαιδευτικές λύσεις που απαντούν με 

ολοκληρωμένο τρόπο στα επιχειρηματικά 

ζητούμενα των εταιρειών και παράλληλα να 

δώσει στους επαγγελματίες εφόδια και γνώσεις που μπορούν να 

αξιοποιήσουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 

 

 

(5). ΟΤΕ ESTATE. Η ΟΤΕ ESTATE είναι η 

θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ στην οποία έχει 

μεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης 

περιουσίας του Οργανισμού, με στόχο την 

επίτευξη υπεραξιών για τον Όμιλο ΟΤΕ μέσω 

της διαχείρισης, ανάπτυξης και εμπορικής 

εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει. 

 

(6). OTEGLOBE. Θυγατρική εταιρεία του 

Ομίλου ΟΤΕ, είναι ο κυρίαρχος πάροχος 

διεθνών τηλεπικοινωνιών στην ΝΑ Ευρώπη 

με παγκόσμια κάλυψη. 
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(7). OTE RURAL NORTH. Η εταιρεία OTE Rural North, η οποία είναι 100% 

θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, έχει αναπτύξει και 

διαχειρίζεται ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υποδομών, το οποίο 

υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής από τρίτους 

Τηλεπικοινωνιακούς Πάροχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και 

επιχειρήσεις) σε πάνω από 800 «λευκούς» οικισμούς. 

 

 

(8). ΟΤΕ RURAL SOUTH Η εταιρεία OTE 

RuralSouth, η οποία είναι 100% θυγατρική 

εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, έχει 

αναπτύξει και διαχειρίζεται ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υποδομών, το 

οποίο υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής από 

τρίτους Τηλεπικοινωνιακούς Πάροχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και 

επιχειρήσεις) σε πάνω από 1.440 «λευκούς» οικισμούς, οι οποίοι 

βρίσκονται στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 

Λευκάδος, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, και Βοιωτίας. 

 

  

(9). Otesat-Maritel (94,1%). Είναι ηγέτης στην 

παροχή δορυφορικών ναυτιλιακών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική 

ναυτιλιακή βιομηχανία και ένας από τους κύριους 

Πάροχους στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρεία 

παρέχει υπηρεσίες Inmarsat, Iridium και VSAT, 

καθώς και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές 

λύσεις στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία συνδυάζοντας 

σταθερά, κινητά, δορυφορικά δίκτυα και εφαρμογές πληροφορικής. Επίσης, 

παρέχει κινητές δορυφορικές υπηρεσίες για επίγειους χρήστες (εταιρείες ή 

ιδιώτες) και κυβερνητικούς οργανισμούς. 

 

(10). cosmoONE (61,7%) Προσφέρει υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων 
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(B2B). Εξειδικεύεται σε λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών παρέχοντας 

μέσω Internet σε Εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα και σε Οργανισμούς του 

Δημοσίου τομέα, εφαρμογές και υπηρεσίες για ηλεκτρονικές προσφορές 

(eRFQs), ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (eTenders) ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες και πλειστηριασμούς (eAuctions), ηλεκτρονικές παραγγελίες 

(eProcurement) και ηλεκτρονική μεταφορά τιμολογίων (eInvoices). Στο 

μετοχικό της κεφάλαιο, συμμετέχουν ο ΟΤΕ (30,87%), η COSMOTE 

(30,87%), η Alpha Bank (15%), η ΔΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική (13,18%) και η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (10,08%). 

 

(11). ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι ένα 

από τα ισχυρότερα και πιο καθιερωμένα 

εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και τη 

Ρουμανία. Με όραμα την παροχή τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων και 

υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών, το Δίκτυο 

Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρει υπηρεσίες και προγράμματα ΟΤΕ 

και COSMOTE σε κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, Internet και 

τηλεόραση.  

 

(12). COSMOTE TV PRODUCTIONS. Η 

«COSMOTE TV PRODUCTIONS» έχει ως 

κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και 

εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή/και το 

εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο, 

προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου (ενδεικτικά 

αθλητικού, κινηματογραφικού, ιστορικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα) 

που προορίζεται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και τη 

συνεργασία με φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων 

προγραμμάτων. 

 

(13). Telekom Romania. Η Telekom Romania 

είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ 

(κατέχει το 54% του μετοχικού κεφαλαίου 
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Telekom Romania, του κύριου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 

Ρουμανίας) και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικότητας, συνδρομητικής τηλεόρασης και 

κινητής τηλεφωνίας σε περίπου 10 εκατομμύρια πελάτες. Οι εμπορικές 

προτάσεις της εταιρείας στην σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, τόσο για 

τους οικιακούς όσο και για τους εταιρικούς πελάτες, προσφέρονται με την 

εμπορική ονομασία MagentaONE, ενώ σχεδόν 0,7 εκατ. πελάτες 

χρησιμοποιούν ήδη τα συνδυαστικά προγράμματα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας της Telekom Romania. Η Telekom Romania διαθέτει το 

μεγαλύτερο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υποδομών με εκτεταμένη κάλυψη 

οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber-to-the-Home, FTTH) σε περίπου 2,7 εκατ. 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις και με πάνω από 90% πληθυσμιακή κάλυψη 

4G υπηρεσιών. 

 

(14). Επίσης έχει στην ιδιοκτησία του το 11888 

και τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο. 

 

 

 

 

(15). Iδρύθηκε το 2018. Μια καινοτόμος υπηρεσία 

για την Ελλάδα. Θα μπορεί ο κάτοχος ενός κινητού 

με σύνδεση Cosmote να κάνει συναλλαγές, 

απευθείας από το κινητό του, όπως αναλήψεις μετρητών, καταθέσεις σε 

λογαριασμούς, μεταφορές κεφαλαίων κλπ. Είναι το τρίτο αδειοδοτημένο 

ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την TτE, μετά τη Viva Υπηρεσίες 

Πληρωμών ΑΕ και την «Tora Wallet», που ελέγχεται από τον ΟΠΑΠ. 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΧΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ 
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 Στη   Γενικής Συνέλευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ 

Μιχάλης Τσαμάζ είχε υποστηρίξει πως η διοίκηση του ομίλου, αν και 

αναμένει καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, διατηρεί αμετάβλητα τα 

επενδυτικά σχέδια “για δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) και ανάπτυξη δικτύων 

οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home), αλλά και για τα νέα 

εγχειρήματα του 

ομίλου, όπως το 

online gaming και οι 

ηλεκτρονικές 

πληρωμές” 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

“Για τον Όμιλο ΟΤΕ, η 

βιώσιμη ανάπτυξη δεν 

είναι κάτι καινούριο. Αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού και της 

λειτουργίας μας, εδώ και πολλά χρόνια. Η προστασία της ανθρώπινης 

υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, η στροφή σε ψηφιακές λύσεις όπως 

η τηλεργασία, η διεθνής αλληλεγγύη, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο”, 

επεσήμανε στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 

Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Και προσέθεσε:  «Είναι βέβαιο ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μετά-covid εποχή. Κοιτώντας 

μπροστά, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τηλεπικοινωνίες και η 

τεχνολογία θα παραμείνουν ο μεγάλος σύμμαχος της κοινωνίας, των 

πολιτών και του περιβάλλοντος». 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Όμιλος ΟΤΕ 

επενδύει στα δίκτυα και τις υπηρεσίες του μέλλοντος και αναπτύσσει 

προηγμένα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και το κράτος να αναπτυχθούν. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 

τη στήριξη της κοινωνίας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς 

και για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, όπως και των 

ανθρώπων του.  

https://emea.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CE%A4%CE%95-1.jpg
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Μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στον τομέα του STEM, καθώς και 

για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων μεγαλύτερης 

ηλικίας, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να 

έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα τελευταία 

6 χρόνια, πάνω από 18.500 μαθητές έχουν πάρει μέρος σε διαγωνισμούς 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι 

μεγαλύτερης ηλικίας 

βελτίωσαν τις ψηφιακές 

τους δεξιότητες. Το 2019, η 

κοινωνική συνεισφορά του 

Ομίλου, αξίας 3,6 εκατ. 

ευρώ, είχε πάνω από ένα   

επωφελούμενους.  

 

Η προστασία του 

περιβάλλοντος έχει 

κεντρική θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, με την 

COSMOTE να έχει θέσει νέους φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών 

μίας χρήσης. 

Κατά την πρόσφατη πανδημική κρίση, η συνολική συνεισφορά του Ομίλου - 

για τη διευκόλυνση των συνδρομητών του, την ενίσχυση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και τη στήριξη του έργου της Πολιτείας- ξεπέρασε τα 12 

εκατ. ευρώ. 

Μέσα από τις δράσεις του, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχρονικά συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για ένα 

καλύτερο αύριο. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Η ΟΤΕ Α.Ε., ως 

ανώνυμη εταιρεία 

εισηγμένη στην 
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κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και του 

Λονδίνου (LSE), συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη και ξένη 

νομοθεσία και ακολουθεί, ως προς τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 

τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες 

εταιρείες, όπως αυτός ισχύει μετά από την αναθεώρησή του από το 

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) το 2013. 

Η ΟΤΕ Α.Ε. έχει υιοθετήσει κανονισμούς, πολιτικές καθώς και 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των απαιτήσεων του Νόμου, 

που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται από τις εταιρείες του 

Ομίλου ΟΤΕ. Οι εφαρμοζόμενες από την ΟΤΕ Α.Ε. αρχές και πρακτικές 

αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

στον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ, και σε άλλους κανονισμούς ή/και 

πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν επιμέρους λειτουργίες της. 

 

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

➢ Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην 

άσκηση της διοίκησης. 

➢ Αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και 

τη Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. 

➢ Διασφάλιση της αποδοτικότητας της εταιρείας. 

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

της εκτελεστικής διοίκησης και του ελέγχου, στην προστασία των μετόχων 

και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον 

εργασίας για τους ανθρώπους του, όπου ενθαρρύνεται η ομαδικότητα, η 

καινοτομία, η ευελιξία και η νοοτροπία ανάπτυξης. Το 2019, ο Όμιλος για 

πρώτη φορά συμμετείχε στον διεθνή δείκτη Bloomberg Gender Equality 

Index για την ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο 

εργασιακό περιβάλλον. Το ποσοστό των γυναικών με θέσεις ευθύνης στον 

Όμιλο ξεπερνά σήμερα το 30%.  
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Χαρακτηριστικά Μετοχής ΟΤΕ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μετοχής ΟΤΕ 

καθώς και η εξέλιξή της κατά την πάροδο του χρόνου 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμβολο της μετοχής στο ΧΑ: ΟΤΕ 

          Αριθμός Μετοχών: 470.174.576 

          Δείκτης ΧΑ: FTSED, ΓΔ, ΔΟΜ, FTSE , ΣΑΓΔ 

, FTSEA, ΔΤΛ           Νόμισμα: EUR 

          Κλάδος ΧΑ: Τεχνολογία 
 

 
Αριθμός εκδοθεισών και κυκλοφορούντων μετοχών  του ΟΤΕ: 
 
Εκδοθείσες Μετοχές 470.174.576 
Ίδιες Μετοχές κατά την 31/03/2020     1.126.214 
Κυκλοφορούσες Μετοχές 470.174.576 
 
 

Μετοχική Σύνθεση  
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*Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4,54% που κατέχει μέσω 

του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρατηρείται η πορεία της μετοχής του ΟΤΕ 

το τελευταίο χρόνο καθώς και ο όγκος συναλλαγών. 

 

 

 

πηγή : 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/stoixeia_metoxhs.html (23/07/2020) 

 

 

”Η τιμή της μετοχής του ομίλου του ΟΤΕ καταγράφει υψηλές αποδόσεις την 

τελευταία δεκαετία τόσο σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών όσο και με τον κλάδο Ευρωπαϊκών παρόχων τηλεπικοινωνιών. Η 

πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2019 (+50%). Ο ΟΤΕ σταθερά, τόσο σε 

περιόδους κρίσης, όσο και σε περισσότερο ομαλές συνθήκες αποτελεί 

επενδυτική επιλογή που ξεπερνά τους αντίστοιχους δείκτες, τόσο της 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/stoixeia_metoxhs.html
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Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης. Σχεδόν όλοι οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι 

θεωρούν τον ΟΤΕ ως μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές στον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών πανευρωπαϊκά.¨ 

 
 

Πηγή: 

Bloomberg 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 

 

Η 68η Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. έλαβε 

χώρα στις 24 Ιουνίου 2020. Πραγματοποιήθηκε  μέσω τηλεδιάσκεψη, λόγω 

των περιοριστικών μέτρων του COVID 19.  Μεταδόθηκε  από  τα γραφεία 

του Ομίλου ΟΤΕ στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Ερύμανθου αρ. 15 

(κτίριο COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.). 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της ΓΣ:  

 

✓ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, διαπίστωση ύπαρξης 

πλειοψηφίας. Μετά τα τυπικά, ετέθησαν για συζήτηση και 

ψήφιση τα παρακάτω θέματα : 

✓ Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2019 

✓ Πολιτική Αποδοχών 

✓ Έκθεση Αποδοχών 2019  

✓ Έκθεση Ελεγκτή ΟΤΕ Αποδοχών 2019 

✓ D &O-Έκθεση Deloitte 

✓ D &O-Επεξηγήσεις 

✓ Δημοσιοποίηση Σύγκρουσης Συμφερόντων 

✓ Τροποποίηση Καταστατικού 

✓ CV 
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✓ Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου για ανεξάρτητο μέλος ΔΣ & 

μέλος ΕΕ 

Οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. για την εταιρικής χρήση 2019 , με τις σχετικές 

Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη 

διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή.   

 

 

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι αποφάσισαν: 

 

➢ Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της 

συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας 

➢ Από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και την 

απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 

117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. 

➢ Τον διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας 

"ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της 

χρήσης 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

➢ Την Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 

4548/2018. 

➢ Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 

εργασίες αυτού και των Επιτροπών του για τη χρήση 2019,την 

έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση, τον καθορισμό των 

αποζημιώσεων και εξόδων των μελών για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για 

τη χρήση 2020 καθώς και την καταβολή αυτών μέχρι τη Γενική 

Συνέλευση του έτους 2021. 

➢ Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 2019. 



269 
 

➢ Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 

παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την 

περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης 

της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, 

υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 

➢ Την έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις 

διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») 

με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 

27, 29, 31 και 32 αυτού. 

➢ Ακόμη έγινε αλλαγή μέλους του Δ.Σ., όπως προαναφέρθηκε 

➢  Και τέλος ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο 

ότι η νέα θυγατρική εταιρία του Ομίλου Cosmote Payments θα δίνει 

δυνατότητα στον κάτοχου της σύνδεσης του κινητού να διενεργεί 

οικονομικές συναλλαγές μόνο από το κινητό του.   

 

 

ΜΕΤΟΧΗ – ΜΕΡΙΣΜΑ 

 

Το ποσό που ορίζεται ως μέρισμα καταβάλετε στους μετόχους μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο μηνών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων που επικυρώνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 

αποφασίζει την διανομή μερίσματος. 

 

 Στις 24 Ιουνίου 2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού 0,55 ευρώ ανά μετοχή.  Το ποσό 

του μερίσματος που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 

0,555409 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί 

στις 4.578.951 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την Πέμπτη 9 

Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Σύμφωνα με  την 

ανακοίνωση της διανομής του μερίσματος χρήσης 2019 η ημερομηνία 

έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.   
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Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ιστορικά μερίσματα  

 
  

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/merismata.html 

 

Το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με 

το ισχύοντα φορολογικό κώδικα, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση της 

παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/merismata.html
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Αθήνα 24 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΔ 

Με τη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., συνεχίστηκε το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. 
Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών 2020” που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 6η συνεχόμενη χρονιά, υπό την 
αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Γεν. Συνέλευση έγινε στα γραφεία της εταιρείας, την Τετάρτη 24/6/2020 και μεταδόθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
Την Γεν. Συνέλευση παρακολούθησαν 10 φοιτητές και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο 
του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο. 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν 
μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., για την φιλοξενία και για την άψογη συνεργασία, η οποία 
ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, προς όφελος των φοιτητών,του επενδυτικού κοινού 
και της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς γενικότερα. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bjSFFAbXJgt-J2DBelDNAI4fekpkSJjkQr4LSSeQPpwY6g/viewform
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

• https://gr.investing.com/equities/hellenic-telec-company-
profile?fbclid=IwAR3qke0w8ccrW9F9eVdAxF48T7Xhw8I-
nXeaViOZUhoECuZblLKv3mF1YAE 

• https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-
company/99?fbclid=IwAR06fjVoOku7bxX_eEFEgHM_q0kHPz15Sr42
55XdEnqDJgyvj1TsdQSruY4 

• https://www.sed.gr/upload/magazine/13/FLASH/index.html 

• https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/metoxh.html 

• https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/taktikh_genikh_syneleysh_me
toxwn.html 

• https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/newsro
om/gr/2020/DIVIDEND_ANOUNCEMENT_2019_GR.pdf  

• https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corpor
ate%20governance/general_assembly/gr/Resolutions_AGM_240620
_GR_updated.pdf 

• https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%9f%ce%a4%ce%95 

• https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2031217/ote-o-
dhmhtrios-georgoytsos-oristhke-neo-melos-sto.html 

• https://www.digitallife.gr/cosmote-payments-idrythike-i-nea-etaireia-
pou-apotelei-thygatriki-tou-ote-13836 

• https://emea.gr/featured/604230/cosmote-payments-o-ote-mpainei-
stis-ilektronikes-pliromes/ 

• https://emea.gr/epicheiriseis/601939/omilos-ote-ependyseis-2-dis-
eyro-ta-epomena/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gr.investing.com/equities/hellenic-telec-company-profile?fbclid=IwAR3qke0w8ccrW9F9eVdAxF48T7Xhw8I-nXeaViOZUhoECuZblLKv3mF1YAE
https://gr.investing.com/equities/hellenic-telec-company-profile?fbclid=IwAR3qke0w8ccrW9F9eVdAxF48T7Xhw8I-nXeaViOZUhoECuZblLKv3mF1YAE
https://gr.investing.com/equities/hellenic-telec-company-profile?fbclid=IwAR3qke0w8ccrW9F9eVdAxF48T7Xhw8I-nXeaViOZUhoECuZblLKv3mF1YAE
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/99?fbclid=IwAR06fjVoOku7bxX_eEFEgHM_q0kHPz15Sr4255XdEnqDJgyvj1TsdQSruY4
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/99?fbclid=IwAR06fjVoOku7bxX_eEFEgHM_q0kHPz15Sr4255XdEnqDJgyvj1TsdQSruY4
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/99?fbclid=IwAR06fjVoOku7bxX_eEFEgHM_q0kHPz15Sr4255XdEnqDJgyvj1TsdQSruY4
https://www.sed.gr/upload/magazine/13/FLASH/index.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/metoxh.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/taktikh_genikh_syneleysh_metoxwn.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/taktikh_genikh_syneleysh_metoxwn.html
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/newsroom/gr/2020/DIVIDEND_ANOUNCEMENT_2019_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/newsroom/gr/2020/DIVIDEND_ANOUNCEMENT_2019_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/general_assembly/gr/Resolutions_AGM_240620_GR_updated.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/general_assembly/gr/Resolutions_AGM_240620_GR_updated.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/general_assembly/gr/Resolutions_AGM_240620_GR_updated.pdf
https://www.capital.gr/finance/quote/%ce%9f%ce%a4%ce%95
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2031217/ote-o-dhmhtrios-georgoytsos-oristhke-neo-melos-sto.html
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2031217/ote-o-dhmhtrios-georgoytsos-oristhke-neo-melos-sto.html
https://www.digitallife.gr/cosmote-payments-idrythike-i-nea-etaireia-pou-apotelei-thygatriki-tou-ote-13836
https://www.digitallife.gr/cosmote-payments-idrythike-i-nea-etaireia-pou-apotelei-thygatriki-tou-ote-13836
https://emea.gr/featured/604230/cosmote-payments-o-ote-mpainei-stis-ilektronikes-pliromes/
https://emea.gr/featured/604230/cosmote-payments-o-ote-mpainei-stis-ilektronikes-pliromes/
https://emea.gr/epicheiriseis/601939/omilos-ote-ependyseis-2-dis-eyro-ta-epomena/
https://emea.gr/epicheiriseis/601939/omilos-ote-ependyseis-2-dis-eyro-ta-epomena/
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                       ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

                                                  (ΣΕΔ) 

 

 

 

 

 

                          

                           ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Επιμέλεια: 

 

 

 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ,Mαθηματικό-ΑΠΘ 

 

 

ΣΕΓΚΟΥ ΞΕΝΙΑ,Mεταπτυχιακό-ΠΑΠΕΙ,Eιδίκευση    Xρηματοοικονομικη 

και Tραπεζική Διοικητική. 

 

 

ΤΑΛΙΚΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,Οικονομικό MBA-ΑΠΘ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – NATIONAL BANK OF GREECE 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 αποτελώντας την πρώτη τράπεζα του 
νεοελληνικού κράτους, με αξιοσημείωτη συμβολή στην οικονομική ζωή της 
χώρας σε αυτά τα 179 χρόνια ιστορίας της. Σήμερα, η Εθνική ηγείται ενός 
από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής 
οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας. 

Η Εθνική προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Τράπεζα της Ελληνικής 
Οικογένειας, καθώς ελέγχει το 25% της λιανικής τραπεζικής. Το ηγετικό 
μερίδιο καταθέσεων ταμιευτηρίου αντανακλά την εμπιστοσύνη του 
αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί και την κινητήρια δύναμή της. 

Με 414 Μονάδες και 1.484 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτατο δίκτυο 
εξυπηρέτησης, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, 
ενώ παράλληλα αναπτύσσει σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια, όπως οι 
υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα, το Δίκτυο της Τράπεζας 
στο εξωτερικό περιλαμβάνει 66 μονάδες, ενώ ο Όμιλος συνολικά απασχολεί 
9.323 εργαζόμενους (στοιχεία 31.03.2020). 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

1841 Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας 

1880 Εισαγωγή της στο 
Χρηματιστήριο 

1891 Ίδρυση  Ελληνικής  Εταιρείας 
Γενικών Ασφαλίσεων «Η 
Εθνική» 

1927 Ίδρυση Εθνικής Κτηματικής 
Τράπεζας 

1953 Συγχώνευση με την «Τράπεζα 
Αθηνών» 

1998  Συγχώνευση δι' απορροφήσεως 
της θυγατρικής της, «Εθνική 
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε.» 

1999 Η μετοχή της Τράπεζας 
διαπραγματεύεται στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

2002 Συγχώνευση δι' απορροφήσεως 
της θυγατρικής της, "Εθνική 
Τράπεζα Επενδύσεων 
Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ" 

2006 Εξαγορά των τη Finansbank 
στην Τουρκία και τη 
Vojvodjanska Banka στη Σερβία 
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3. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

 

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 



280 
 

 

 



281 
 

 

 



282 
 

 

 

 

5. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ελλάδα 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

ΑΕΕ. Γεν. Ασφαλειών «Η Εθνική» 

Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ 

Εθνική Leasing ΑΕ 

Εθνική Factors AE 

Προνομιούχος Αν. Ετ. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) 

 

Βουλγαρία 

BANKTECO EOOD 
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Κύπρος 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 

Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ 

 

Βόρεια Μακεδονία 

Stopanska Banka AD – Skopje 

 

Μάλτα 

NBG Bank Malta Ltd 

 

Ρουμανία 

NBG Leasing IFN SA 

Garanta Asigurari SA 

 

Αυστραλία 

 ETE Γραφείο Αντιπροσωπείας Μελβούρνη 

 

Αίγυπτος 

Δίκτυο Καταστημάτων Αιγύπτου (NBG Egypt) 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Κατάστημα ΕΤΕ Λονδίνου (NBG London) 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών: 

 

Μέλη  
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Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Anne Marion-Bouchacourt, 

Αντιπρόεδρος η κα Elena Ana Cernat και Μέλη η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο 

κος Claude Piret και ο κος Περικλής Δρούγκας.  

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση 

του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). 

 

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην 

πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που 

περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ 

ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία 

στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής 

διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως σε 

ευθυγράμμιση της Πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και 

κεφαλαίου της Τράπεζας. 

 

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται 

βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και, τηρεί 

πρακτικά των συνεδριάσεών της. 

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Αμοιβών συνεδρίασε δώδεκα φορές. Κατά τη διάρκεια του έτους, η 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ασχολήθηκε με τις 

συμβάσεις, τις αναβαθμίσεις, καθώς και τον διορισμό Γενικών Διευθυντών 

και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας, ενώ ενημερώθηκε 

διεξοδικά για τα έργα στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, όπως την 

εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Δ.Σ., μεταξύ άλλων, το 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού της ΕΤΕ, όπως και την 

Πολιτική Εκπαίδευσης Προσωπικού. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Δ.Σ. ετήσια 
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αναφορά για τις εργασίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Λειτουργίας της. 

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Αμοιβών αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019. 

 

Επιτροπή Ελέγχου : 

 

Μέλη: 

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Andrew McIntyre, Αντιπρόεδρος ο κος 

Claude Piret και Μέλη της ο κος Wietze Reehoorn, ο κος Αβραάμ Γούναρης 

και ο κος Περικλής Δρούγκας 18  

Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, το άρθρο 44 του Ν. 

4449/2017 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»). 

 

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας 

κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και 

Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του 

Δ.Σ., τέσσερα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και από τον εκπρόσωπο του 

ΤΧΣ στο Δ.Σ. Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί 

απεριόριστα. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που 

αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε 

παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει 

αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δεκατρείς 

φορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατά τη διάρκεια του έτους, η 

Επιτροπή επισκόπησε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη 
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χρήση 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τις Γενικά 

Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP), καθώς και αναφορές για 

την Τράπεζα και τον Όμιλο. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

αξιολόγησε την Ετήσια Έκθεση του Money Laundering Reporting Officer 

(«MLRO») για το 2017 αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίες. Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάστηκε 

στην Επιτροπή η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 

Τράπεζας και του Ομίλου για το 2017 προς την Τράπεζα της Ελλάδος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου 

ενημερώθηκε και σχετικά με τη δραστηριότητα των Επιτροπών Ελέγχου 

των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

παρακολούθησε σε τριμηνιαία βάση και αξιολόγησε σε ετήσια βάση τις 

δραστηριότητες των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης της Τράπεζας και αξιολόγησε την επάρκεια του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006. Η Επιτροπή, 

μεταξύ άλλων, εκπαιδεύτηκε αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε 

θέματα διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών απαιτήσεων. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον 

Μάρτιο του 2019. 

 

7. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο λέγεται NBGr. 

Η σημερινή (03/07/2020) τιμή της μετοχής είναι η παρακάτω: 
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Η πορεία της μετοχής για ένα χρόνο (07.2019 – 07.2020) είναι η εξής: 

 

Ενώ μία πιο συνολική εικόνα, που περιλαμβάνει 4 έτη περιγράφεται 

παρακάτω: 

 

 



288 
 

 

 

 

8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Η κατάσταση Ταμειακών ροών είναι: 
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9. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕ ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του ελληνικού νόμου, αλλά και στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 

και καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τους κανόνες 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από τους κανονισμούς και το καταστατικό 

της Τράπεζας, καθώς και από τα όσα ορίζουν το Πλαίσιο Συνεργασίας 

(Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ Τράπεζας και Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας 

απέναντι στον Monitoring Trustee. 

 

Τον Φεβρουάριο 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας («Δ.Σ.») 

υιοθέτησε κατευθυντήριο πλαίσιο που περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία 

της Τράπεζας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο βασίστηκε στις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την 

αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του Δ.Σ. και της εταιρικής 

διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Τον Μάρτιο του 2011 

υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

της ΕΤΕ, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο 2013 σε 

εναρμόνισή του με το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework 

Agreement – RFA) μεταξύ Τράπεζας και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας, καθώς και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του 

Monitoring Trustee.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2013 το Δ.Σ. έλαβε αποφάσεις για την ενδυνάμωση 

των ανώτατων βαθμίδων της διοικητικής πυραμίδας της Τράπεζας, 

ενημερώθηκε από εξωτερικό σύμβουλο για θέματα τραπεζικής εταιρικής 

διακυβέρνησης και τροποποίησε τους κανονισμούς Επιτροπών του Δ.Σ 

σύμφωνα με τις αλλαγές του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης σε 

εναρμόνισή τους με το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework 

Agreement – RFA) μεταξύ Τράπεζας και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
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Σταθερότητας, καθώς και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του 

Monitoring Trustee. 

Ο Κώδικας 

 1 Ο σκοπός του ΔΣ: Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής 

κατεύθυνσης, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο της ΕΤΕ, 

με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της ΕΤΕ 

και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, σύμφωνα με το 

Νόμο.  

2 Τα βασικά καθήκοντα του ΔΣ: Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 

το ΔΣ έχει, ιδίως, τα παρακάτω βασικά καθήκοντα και ευθύνες: 

 2.1 Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΤΕ 

συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης και εποπτείας της εφαρμογής των 

στρατηγικών στόχων της 3 τράπεζας, της στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών. Το ΔΣ έχει 

επίσης την ευθύνη της εποπτείας των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών 

της ΕΤΕ. 

 2.2 Με τη στήριξη της Επιτροπής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, 

εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας και του 

Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου, του 

ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας και του Ομίλου και των μεγάλων 

στρατηγικών αποφάσεων, καθώς επίσης και συγχωνεύσεων και εξαγορών 

ή δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (μετά από σχετική πρόταση της 

Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου), και 

επιβλέπει τη διοίκηση στην διαδικασία υλοποίησής τους και παρέχει στη 

διοίκηση σχετική καθοδήγηση. Η έγκριση τόσο του επιχειρησιακού σχεδίου, 

όσο και του ετήσιου προϋπολογισμού παρέχεται το αργότερο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (ή του πρώτου έτους στην περίπτωση 

του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου), από το έτος που αναφέρονται, ενώ η 

παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού 

πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση. 

 2.3 Eλέγχει και εγκρίνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου 

της ΕΤΕ καθώς και την διάθεση ανάληψης κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση κατόπιν συστάσεως και έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης 

Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει ότι συνάδει με την 

γενική επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ, τον κεφαλαιακό σχεδιασμό, το 
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χρηματοδοτικό σχεδιασμό, το σχέδιο αναδιάρθρωσης και τον 

προϋπολογισμό. 

 2.4 Με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., εξετάζει 

και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τη γενική διάθεση ανάληψης κινδύνων και τις 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και ελέγχει 

τακτικά την υλοποίηση τους καθώς και το επίπεδο ανειλημμένων κινδύνων 

του Ομίλου. 

 2.5 Συζητά ισότιμα όλες τις στρατηγικές προτάσεις, σημαντικές πολιτικές 

κινδύνου και σημαντικά λειτουργικά θέματα με την εκτελεστική διοίκηση.  

2.6 Διασφαλίζει ότι υφίστανται αυστηρές και ουσιαστικές διαδικασίες για την 

παρακολούθηση της οργανωτικής συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη 

στρατηγική και διάθεση ανάληψης κινδύνων και με όλους τους 

εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί 4 

και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής 

διακυβέρνησης του ιδρύματος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. 2.7 

Επιβλέπει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας 

σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, και εξετάζει 

τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η 

Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου της ΕΤΕ. 

 2.8 Λαμβάνει και εξετάζει, έγκαιρα και τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, με τη 

στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. αναλυτικές εκθέσεις 

διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς κινδύνους 

και παρέχουν γενική επισκόπηση των βασικών αλλαγών στο προφίλ 

ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τους στόχους και τη 

διάθεση ανάληψης κινδύνων.  

2.9 Φροντίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του ΔΣ, για την υιοθέτηση και εφαρμογή, από την 

Τράπεζα και τον Όμιλο, πολιτικών για την προσέλκυση, διατήρηση, 

αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου όσον 

αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την ικανότητα και το ήθος τους. 

Φροντίζει επίσης για την ανάπτυξη αξιοκρατικού πλαισίου αντικειμενικής 

αξιολόγησης και δίκαιας ανταμοιβής της απόδοσης των στελεχών αυτών, 

καθώς και για τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισίου αξιών και 

κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας 
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και του Ομίλου. Περαιτέρω, με την στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου 

Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., παρακολουθεί την εφαρμογή της 

Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και ειδικότερα την εναρμόνιση αυτής με 

το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

2.10 Με τη στήριξη της Επιτροπής Ηθικής και Κουλτούρας του Δ.Σ., το Δ.Σ. 

επιδιώκει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται υψηλές προδιαγραφές ήθους και 

ακεραιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας 

σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να καθιστά την ανώτατη 

διοίκηση υπεύθυνη και υπόλογη για τη συμπεριφορά της, τις ενέργειες και 

τις αρμοδιότητές της· να εποπτεύει τις προσπάθειες της ανώτατης 

διοίκησης να καλλιεργήσει μία κουλτούρα ήθους και συμμόρφωσης εντός 5 

της Τράπεζας και του Ομίλου, να ενισχύσει την εσωτερική κουλτούρα 

ηθικής και την επιχειρησιακή ακεραιότητα και να αποθαρρύνει τυχόν 

ανήθικη συμπεριφορά· να ενισχύει την υπεύθυνη συμπεριφορά εκ μέρους 

της εταιρείας και της διοίκησης προς την αειφόρο ανάπτυξη και τη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς και την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. μεταξύ άλλων εγκρίνει και αναθεωρεί, 

όποτε απαιτείται, τους κώδικες συμπεριφοράς της Τράπεζας (όπως τον 

Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του 

Ομίλου) και άλλες εσωτερικές πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες σε 

θέματα ηθικής. 2.11  Mε τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εγκρίνει την σύμβαση που 

συνάπτει η Τράπεζα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά από εισήγηση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, εκλέγει και παύει τα 

υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

νόμο και στο Καταστατικό, καθώς και ορίζει τους Γενικούς και Βοηθούς 

Γενικούς Διευθυντές, και με τη στήριξη της ΕΑΔΑ εγκρίνει τις συμβάσεις 

που συνάπτει η Τράπεζα με αυτά τα πρόσωπα. 

 2.12 Με τη στήριξη της ΕΕΔΥ και κατόπιν εισηγήσεώς της με βάση τη 

σχετική Πολιτική αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών του ΔΣ της 

Τράπεζας και την Πολιτική Αποδοχών των Μελών ΔΣ, εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ετήσια βάση. Με 

βάση σχετική έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς την ΕΕΔΥ και 

κατόπιν της ως άνω εισηγήσεώς της, το ΔΣ εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση για τις αποδοχές και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του 

Δ.Σ. Με τη στήριξη της ΕΕΔΥ μεριμνά για το σχεδιασμό της διαδοχής του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 
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 2.13 Εγκρίνει και επανεξετάζει σε ετήσια βάση, με τη στήριξη της 

Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) του ΔΣ, 

την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στη Διοίκηση (Chart of Authorities) 

και το οργανόγραμμα της Τράπεζας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις 

αυτών, σύμφωνα με το Καταστατικό και την οργανωτική δομή της 

Τράπεζας, με τον τρόπο που εγγυάται εσωτερική διαφάνεια στην Τράπεζα 

και τον Όμιλο. 2.14 Το ΔΣ λαμβάνει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην 

ευθύνη του για καθορισμό διοικητικών κατευθύνσεων, εποπτεία και έλεγχο 

και τις ευθύνες των εκτελεστικών μελών και των διευθυντικών στελεχών για 

τη λειτουργία 6 της ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των 

εποπτικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του και των εκτελεστικών 

εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 2.15 Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, έτσι ώστε η σύνθεση 

(συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού διαδοχής), η οργάνωση, οι 

πολιτικές και οι διαδικασίες του ΔΣ της ΕΤΕ να βρίσκονται σε πλήρη 

συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα 

και να διευκολύνουν την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης του 

Ομίλου της ΕΤΕ με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Προς επίτευξη αυτού 

του στόχου, εξετάζει σε τακτική βάση τον Κώδικα, τους Κανονισμούς και τις 

πρακτικές των Επιτροπών ΔΣ. Στο ίδιο πλαίσιο, με τη στήριξη της αρμόδιας 

ανά περίπτωση Επιτροπής, εγκρίνει τις υπόλοιπες σημαντικές Πολιτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, όπως για 

παράδειγμα την Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική 

Συναλλαγών Συνδεδεμένων Προσώπων, Πολιτική Αυτοαξιολόγησης του ΔΣ 

και των Επιτροπών του, καθώς και τις υπόλοιπες σημαντικές πολιτικές της 

Τράπεζας και του Ομίλου, όπως για παράδειγμα τη Στρατηγική, Πολιτική και 

Διακυβέρνηση της Τράπεζας και του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση 

των Επισφαλειών της και των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Πολιτική 

Διενέργειας Προβλέψεων & Διαγραφών, Πολιτική Δωρεών/χορηγιών, 

Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης, καθώς και τυχόν 

τροποποιήσεών/αναθεωρήσεών τους.  

2.16 Εξετάζει τακτικά την εταιρική/οργανωτική δομή του Ομίλου, 

παρακολουθεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη δομή αυτή και 

διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την συνεκτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου 

και των θυγατρικών του, το οποίο συνάδει με το πνεύμα του Κώδικα.  
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2.17 Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) του ΔΣ, την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ελέγχου, του Ομίλου της ΕΤΕ. 

Εγκρίνει και ανασκοπεί τακτικά την Πολιτική της Τράπεζας και του ομίλου 

σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην Τράπεζα και τα 

μέλη της Διοίκησης. Αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια 

βάση και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της 

μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Επιθεώρησης) καθώς και της μονάδας 7 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων 

λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με το 

νόμο και τα συναφή πρότυπα.  

2.18 Διορίζει και παύει, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν εισήγησης των 

αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας, τα ανώτατα στελέχη σε μονάδες ελέγχου 

(Control Functions) (ήτοι το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της 

Τράπεζας και του Ομίλου, το Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

& Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου και το Γενικό 

Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου), καθώς και 

το Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος για ΞΧ/ΧΤ (MLRO). Η τοποθέτηση των 

ανώτατων στελεχών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

παραγράφους 2.11. και 4.7.6 του παρόντος και των οικείων Κανονισμών 

και διαδικασιών της Τράπεζας. 

 2.19 Με τη στήριξη της ΕΕ εξετάζει και εγκρίνει, τις ετήσιες και τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και την ετήσια έκθεση 

συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η οποία υποβάλλεται στους 

μετόχους. Διασφαλίζει την επιμελή κατάρτιση όλων των οικονομικών και μη 

οικονομικών, τακτικών ή ειδικών ανακοινώσεων και εξετάζει τα τριμηνιαία 

αποτελέσματα πριν από τη δημοσιοποίησή τους.  

2.20 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι υφίσταται σαφής πολιτική που διέπει τις σχέσεις 

με τους Συνδεδεμένους Δανειολήπτες (Connected Borrowers) και 

εποπτεύει την εφαρμογή της. 

 2.21 Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ηθικής και Κουλτούρας, ότι 

η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ έχουν διαμορφώσει και 

τηρούν Κώδικα Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου για τη διοίκηση και τις 

οικονομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και του Ομίλου της. 2.22 Το ΔΣ 

επιβλέπει την καταλληλότητα και την εφαρμογή των πολιτικών και 

διαδικασιών της Τράπεζας που αφορούν τις αποφάσεις πιστοδότησης και 
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την τιμολόγηση των δανείων ή και άλλες εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο 

της συνήθους ροής των επιχειρηματικών εργασιών.  

2.23 Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη συνετή διαχείριση της Τράπεζας και για 

την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, καθώς και 

για τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ΔΣ είναι 8 

υπεύθυνο για την ανάπτυξη του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και της 

Στρατηγικής Εξυγίανσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι το ΤΧΣ συναινεί, καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις 

αυτών. Το ΔΣ είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι υφίστανται οι οικονομικοί 

πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για την εφαρμογή του 

συμφωνηθέντος Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και της Στρατηγικής 

Εξυγίανσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, για την παροχή 

κατευθυντήριων γραμμών στην ανώτατη ιεραρχία και για την εξασφάλιση 

της κατανόησης και τήρησης των υποχρεώσεων του Ομίλου της Τράπεζας 

προς το ΤΧΣ. Ειδικότερα, ευθύνεται έναντι του ΤΧΣ για την παρακολούθηση 

και την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των σχετικών οργάνων, 

στελεχών και υπαλλήλων της Τράπεζας με την παρούσα Σύμβαση 

Πλαισίου Συνεργασίας, και για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται 

για την εκτελεστότητα των δικαιωμάτων του ΤΧΣ. Στο πλαίσιο λήψης όλων 

των εταιρικών και άλλων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας από την Τράπεζα, περιλαμβάνονται και 

τυχόν τροποποιήσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας 

και η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τυχόν τροποποιήσεις του 

Καταστατικού. 

 2.24 Το ΔΣ έχει την ευθύνη της εφαρμογής της Στρατηγικής Εξυγίανσης 

των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που έχει εγκριθεί από το ΤΧΣ. Στο 

πλαίσιο αυτό, εξετάζει και παρακολουθεί την απόδοση των Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μηνιαία βάση. 

 2.25 Το ΔΣ εγκρίνει την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

Τράπεζας και του Ομίλου, με τη στήριξη της Επιτροπής Ηθικής και 

Κουλτούρας, την ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καθώς και μη 

κερδοσκοπικών ενώσεων και οργανισμών. 

 2.26 Το ΔΣ εγκρίνει πιστοδοτικές συναλλαγές εντός και εκτός ισολογισμού 

συμπεριλαμβανομένων αναδιαρθρώσεων και διαγραφών με συνδεδεμένα 

μέρη σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2651/2012 και ΔΛΠ 24, ως ισχύουν, που 

ανέρχονται στα ή υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά: • €1 εκατομμύριο για 
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φυσικά πρόσωπα, • €10 εκατομμύρια για νομικές οντότητες και • €100 

εκατομμύρια για θυγατρικές 9 

 2.27 Επιπλέον, ενημερώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του μετά 

τις συναλλαγές, για όλες τις συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 

παραπάνω όρια, όπως και για όλες τις συναλλαγές των πλήρως ιδιόκτητων 

θυγατρικών της, δεδομένου ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις εν λόγω 

συναλλαγές. Εξετάζει και κάνει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, όποτε αυτό απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας, για την 

έγκριση συναλλαγών μεταξύ του Ομίλου της ΕΤΕ και μελών του ΔΣ, οι 

οποίες δεν απαγορεύονται κατά το εταιρικό δίκαιο, όταν αυτές είναι έξω από 

τα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της ΕΤΕ (ή των θυγατρικών της) με 

τους πελάτες της. Σε κάθε περίπτωση, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

διενεργούνται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο.  

2.28 Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο προβλέπεται 

βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών και του Κανονισμού Εργασίας 

της ΕΤΕ, ή το οποίο ο Πρόεδρος του ΔΣ θεωρεί σημαντικό για την Τράπεζα 

και τον Όμιλο. 

 3 Αρμοδιότητες του ΔΣ 

 3.1 Το ΔΣ εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων 

και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, 

εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο ή το 

Καταστατικό της ΕΤΕ, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων.  

3.2 Το ΔΣ στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του έχει δικαίωμα να χορηγεί μέρος 

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του, στις Επιτροπές του, ή σε στελέχη και υπαλλήλους 

της Τράπεζας. Έχει επίσης δικαίωμα να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, άλλα εκτελεστικά του μέλη ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης να 

μεταβιβάζουν περαιτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του 

προσωπικού της Τράπεζας ή σε τρίτους, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 

 3.3 Η χορήγηση αρμοδιοτήτων και η δομή της ιεραρχίας καθορίζονται 

σαφώς στο Οργανόγραμμα του Ομίλου και στο Διάγραμμα Εξουσιών της 
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Διοίκησης, που τηρεί η ΕΕΔΥ, το οποίο περιγράφει και τις ανεκχώρητες 

αρμοδιότητες του Δ.Σ. 10 

 4 Η δομή του ΔΣ 

 4.1 Μέγεθος του ΔΣ: Το ΔΣ της ΕΤΕ αποτελείται από τουλάχιστον επτά 

μέλη, με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και 

του εκπροσώπου του ΤΧΣ, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει. Ο 

ακριβής αριθμός των μελών του ΔΣ καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων, κατόπιν πρότασης του ΔΣ και πρέπει να είναι πάντα μονός 

αριθμός.  

4.2 Σύνθεση του ΔΣ: Το ΔΣ της ΕΤΕ αποτελείται από μέλη με τα προσόντα 

που απαιτούνται από το άρθρο 6 κατωτέρω. Τουλάχιστον η πλειοψηφία 

(μισά πλέον ενός) του ΔΣ της ΕΤΕ είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν 

είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και δεν εμπλέκονται στις καθημερινές 

εργασίες της. Τουλάχιστον τα μισά μέλη των μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) 

και όχι λιγότερα από τρία μέλη από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ) είναι ανεξάρτητα, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 6.4 του Κώδικα, και τουλάχιστον δύο από τα μέλη 

του ΔΣ είναι εκτελεστικά. Σύμφωνα με το νόμο, τα ανεξάρτητα μέλη 

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, ένας Παρατηρητής του ΤΧΣ 

ορίζεται από το ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, ο οποίος δεσμεύεται από τη 

σχετική Συμφωνία Εμπιστευτικότητας. Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

ορίζεται ως Παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες του Παρατηρητή Εκπροσώπου των Εργαζομένων 

περιγράφονται στο άρθρο 4.5 κατωτέρω. 

 4.3 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ: Η Τράπεζα διαχωρίζει 

τον ρόλο του Προέδρου από αυτόν του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το ΔΣ εκλέγει τον 

Πρόεδρο από τα μέλη του κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια της 

θητείας του ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος: 

 4.3.1 Κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΔΣ, τον ορθό σχεδιασμό της 

Ημερήσιας Διάταξής του, την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεών του 

και την ορθή αξιοποίηση του χρόνου και των ικανοτήτων των μελών του. Ο 

Πρόεδρος του ΔΣ δεν μπορεί να διατελεί και Πρόεδρος 11 της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. ή της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ.  



299 
 

4.3.2 Κατευθύνει τις προσπάθειες του ΔΣ για συνεχή βελτίωση των 

συλλογικών του ικανοτήτων, της ποιότητας των μελών του και της 

αποτελεσματικότητάς του ως συλλογικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό 

μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση των εργασιών του ΔΣ. 4.3.3 Συγκαλεί 

και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, εγκρίνει τις ημερήσιες 

διατάξεις τους και καθοδηγεί το Γραμματέα της Εταιρείας ως προς όλα τα 

θέματα που αφορούν το ΔΣ. 

 4.3.4 Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών 

του ΔΣ. 

 4.3.5 Διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή των μελών του ΔΣ, 

ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών, στις εργασίες του ΔΣ.  

4.3.6 Αναπτύσσει στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και είναι διαθέσιμος για συχνή συζήτηση και παροχή συμβουλών 

ως προς την εφαρμογή της ομιλικής στρατηγικής. Συντονίζει τη διαδικασία 

αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του ΔΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις 

εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας. 

 4.3.7 Από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ανώτερο 

Ανεξάρτητο Σύμβουλο, είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος 

της Τράπεζας.  

4.4 Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει Αντιπρόεδρο μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον 

Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο –

εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ή από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 4.5 Παρατηρητής Εκπρόσωπος των Εργαζομένων: Εκπρόσωπος των 

Εργαζομένων ορίζεται ως Παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο με όλα τα 

δικαιώματα μέλους Δ.Σ., όπως ορίζονται στο άρθρο 8 κατωτέρω, εκτός του 

δικαιώματος ψήφου. Ο Παρατηρητής υπόκειται στις υποχρεώσεις 

αναφορικά με την Εμπιστευτικότητα και τη Σύγκρουση Συμφερόντων, 

συναλλαγές με τρίτους 12 και σχετικές γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται στα 

άρθρα 8.14 και 8.15 κατωτέρω αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο Παρατηρητής 

Εκπρόσωπος των Εργαζομένων έχει: α) δικαίωμα διαβούλευσης 

αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επιτροπής 
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Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, β) πρόσβαση σε μηνιαία βάση 

στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών για 

τη συζήτηση επί προτάσεων ή θεμάτων τα οποία απασχολούν τους 

Εργαζόμενους και γ) δικαίωμα να απευθύνεται στην Επιτροπή Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Αμοιβών κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 4.6 Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Senior Independent Director): Το 

ΔΣ μπορεί να εκλέγει μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, 

Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο, του οποίου τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά:  

4.6.1. να λειτουργεί ως δίαυλος έκφρασης απόψεων προς τον Πρόεδρο,  

4.6.2. να συζητά με τα λοιπά μέλη του ΔΣ θέματα ως προς τα οποία ο 

Πρόεδρος ενδέχεται να έχει σύγκρουση συμφερόντων και να λειτουργεί ως 

μεσολαβητής μεταξύ των μελών του ΔΣ και του Προέδρου, εάν απαιτείται,  

4.6.3. να είναι διαθέσιμος στους μετόχους σχετικά με ανησυχίες οι οποίες 

δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν ή δεν ήταν κατάλληλο να επιλυθούν 

μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας με τον Πρόεδρο, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, 4.6.4. να ηγείται 

της ετήσιας αξιολόγησης του Προέδρου σύμφωνα με την Πολιτική 

Αξιολόγησης των Μελών ΔΣ. 

 4.7 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου: Το ΔΣ εκλέγει 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας από τα μέλη του. Η σχέση του με 

την Τράπεζα καθορίζεται σε ξεχωριστή σύμβαση που συνάπτει με την 

Τράπεζα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της 

Τράπεζας και του Ομίλου με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

που έχουν τεθεί από το ΔΣ. Για το σκοπό αυτό, το ΔΣ του παρέχει 

ευρύτατες εξουσίες τις οποίες ασκεί υπό τον έλεγχο του ΔΣ. Στα καθήκοντα 

του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται: 13  

4.7.1 Η διαμόρφωση προτάσεων προς το ΔΣ σε θέματα στρατηγικής της 

Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου 

προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λογοδοτεί στο ΔΣ σε σχέση με 

την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί και την 

γενικότερη απόδοσή του ως ηγέτη του στελεχιακού δυναμικού της 

Τράπεζας και του Ομίλου. 

 4.7.2 Ο συντονισμός των αρμοδίων στελεχών για τη διαμόρφωση 

προτάσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ και το ΔΣ 
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σχετικά με τη συνολική διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας και του 

Ομίλου, με γνώμονα την προστασία των καταθετών, πελατών και 

αντισυμβαλλομένων, καθώς και ο τακτικός έλεγχος του επιπέδου 

ανειλημμένων κινδύνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνημένης 

από το ΔΣ διάθεσης ανάληψης κινδύνων. 

 4.7.3 Σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκει την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων και 

Κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και η 

Εκτελεστική Επιτροπή ελέγχονται τακτικά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο από το 

ΔΣ. 

 4.7.4 Σε συνεργασία με το ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπτύσσει το 

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και τη Στρατηγική Εξυγίανσης 

των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, και προτείνει αναθεωρήσεις αυτών, οι 

οποίες υπόκεινται στη πρότερη συναίνεση του ΤΧΣ. 

 4.7.5 Η καθημερινή διαχείριση των εργασιών της Τράπεζας είτε με τη λήψη 

έγκαιρων αποφάσεων είτε με την παροχή οδηγιών και συμβουλών στο 

στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας σε σχέση με όλα τα σημαντικά θέματα 

που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και ο Όμιλος. Για το σκοπό αυτό ο Διευθύνων 

Σύμβουλος προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, τη 

σύνθεση και τις αρμοδιότητές της οποίας καθορίζει δυνάμει της γενικής 

εξουσιοδότησης του ΔΣ και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, όπως επίσης και τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας 

με το ΤΧΣ. 

 4.7.6 Η ηγεσία του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, η 

εποπτεία της αποτελεσματικής αξιολόγησης και ανταμοιβής των 

στελεχιακών επιδόσεων, η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου ηγετικής ομάδας 

στην Τράπεζα και τον Όμιλο και η υποβολή σχετικών 14 προτάσεων στην 

ΕΕΔΥ/ΕΑΔΑ και στο ΔΣ ως προς τον διορισμό και τις αμοιβές των 

υπολοίπων εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των Γενικών και Βοηθών 

Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας.  

4.7.7 Η στενή επαφή με τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τον Όμιλο με 

στόχο τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένης στην 

δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση τους. 

 4.7.8 Η διασφάλιση επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης στην Τράπεζα και τον 

Όμιλο με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση διαφανούς περιβάλλοντος 
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ελέγχου στην κορυφή του Ομίλου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

εγγυάται την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων 

σε στελέχη καθώς και των σχέσεων ανάμεσα στην Τράπεζα και τις 

θυγατρικές της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την 

εταιρική διάρθρωση του Ομίλου, καθώς και τη λειτουργία και αποδοτικότητα 

των σημαντικότερων θυγατρικών του.  

4.7.9 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η διασφάλιση πλήρους και έγκαιρης 

πληροφόρησης του ΔΣ για όλα τα θέματα που το αφορούν. 

 4.7.10 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η παρουσίαση και συζήτηση με 

τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη των επιδόσεων, των 

στρατηγικών στόχων και άλλων σημαντικών θεμάτων που τους αφορούν 

και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των αγορών και των εποπτικών αρχών 

για τα αποτελέσματα της Τράπεζας και για κάθε άλλο γεγονός για το οποίο 

οφείλεται γνωστοποίηση από το νόμο.  

4.7.11 Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκδίδει/υπογράφει ετησίως ένα 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης, βεβαιώνοντας τη συμμόρφωση του Ομίλου 

με τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ ή επεξηγώντας τυχόν 

αποκλίσεις, παρέχοντας παράλληλα τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Το 

εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται στο ΤΧΣ ετησίως δέκα (10) ημέρες πριν 

από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.  

4.8 Αναπληρωτής(-ές) Διευθύνων(-οντες) Σύμβουλος(-οι): Το ΔΣ μπορεί να 

εκλέγει από τα μέλη του Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες 

Συμβούλους. 

 4.9 Επιτροπές του ΔΣ: Το ΔΣ συστήνει και επικουρείται στη λειτουργία του 

από τις ακόλουθες Επιτροπές: 15  Την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ)•  Την 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ)•  Την 

Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ)•  Την Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ), που έχει διπλή αποστολή και• λειτουργεί ως 

α) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ και β) ως Επιτροπή αρμόδια για 

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγματα όπως ορίζονται στο Ν. 3864/2010, 

όπως ισχύει  Την Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΕΣΜ)•  Την 

Επιτροπή Ηθικής και Κουλτούρας (ΕΗΚ) 

4.9.1 Η Τράπεζα γνωστοποιεί μέσω της Ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης καθώς και στην ιστοσελίδα της, τους κανονισμούς και τη 
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σύνθεση (ονοματεπώνυμα των μελών) όλων των επιτροπών του ΔΣ, καθώς 

και την συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις του. 

 4.9.2 Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών, εκλέγονται 

από το ΔΣ τουλάχιστον για ένα έτος και η θητεία τους ανανεώνεται 

αυτόματα για ένα επιπλέον συναπτό έτος, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική 

απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει 

αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ. Η σύνθεση κάθε 

επιτροπής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται σύμφωνα με 

το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που παρατίθενται στο Άρθρο 10 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει και στη 

Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ.  

4.9.3 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που πληρούν τα κριτήρια 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10.8.α του Ν. 3864/2010 προεδρεύουν των 

Επιτροπών του ΔΣ. 

 4.9.4 Πρόεδροι των Επιτροπών ΔΣ: οι Πρόεδροι των Επιτροπών 

διευθύνουν τις εργασίες της Επιτροπής που προεδρεύουν, με σκοπό τη 

διασφάλιση της εκπλήρωσης του σκοπού της κάθε Επιτροπής και της 

αποτελεσματικής εποπτείας των κινδύνων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της. Τα καθήκοντα των Προέδρων των Επιτροπών ΔΣ 

περιλαμβάνουν: 16  Σχεδιασμό και συντονισμό των εργασιών της 

Επιτροπής έτσι ώστε να• καλύπτεται επαρκώς το πεδίο δραστηριοτήτων 

της όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.  Καθοδήγηση των 

εργασιών της Επιτροπής και διασφάλιση της• εκπλήρωσης των 

καθηκόντων της και του ρόλου της για την αποτελεσματική στήριξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση του ΔΣ για 

σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εκθέσουν την Τράπεζα σε 

κινδύνους.  Συνεργασία με άλλους Προέδρους των Επιτροπών ΔΣ, 

διοργάνωση• κοινών συνεδριάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, και 

παραπομπή ζητημάτων σε άλλες Επιτροπές του ΔΣ, όταν απαιτείται, σε 

σχέση με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. 

 4.9.5. Το μέγεθος και η συλλογική γνώση των Επιτροπών θα αντανακλά το 

επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Τράπεζας. Η 

σύνθεση κάθε Επιτροπής ορίζεται με γνώμονα την εξισορρόπηση της 

ανάγκης για γνώση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Επιτροπής 
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με την ανάγκη για ανανέωση της σύνθεσης και την απόκτηση όσο το 

δυνατόν ευρύτερης εμπειρίας από κάθε μέλος του Δ.Σ. 

 4.9.6. Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας ορίζεται ως μέλος σε 

όλες τις Επιτροπές σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη 

Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ και με τα δικαιώματα που 

προβλέπονται από το Ν.3864/2010, καθώς και από τη Σύμβαση Πλαισίου 

Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ. 

 4.9.7. Επιπροσθέτως, ένας παρατηρητής του ΤΧΣ παρίσταται επίσης στις 

Επιτροπές. Ο παρατηρητής ορίζεται από το ΤΧΣ σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ και έχει 

ρόλο παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 4.9.8. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί βάσει Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται 

από το ΔΣ και θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Στους εν λόγω Κανονισμούς των Επιτροπών του ΔΣ 

ορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα 

προσόντα των μελών και οι 17 διαδικασίες διορισμού των μελών, 

λειτουργίας και συνεδριάσεων καθώς και υποβολής τακτικών αναφορών 

των Επιτροπών στο ΔΣ. 

 4.9.9. Επιπλέον, στους εν λόγω Κανονισμούς Λειτουργίας προβλέπεται ότι 

κάθε Επιτροπή αξιολογεί περιοδικά την απόδοσή της και τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και τη 

Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, καθώς 

και τις πολιτικές της ΕΤΕ, το ΔΣ διεξάγει σε ετήσια βάση μια 

αυτοαξιολόγηση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των Επιτροπών του. 

 4.9.10. Το ΤΧΣ έχει δικαίωμα να εξετάσει τα αποτελέσματα της 

προαναφερθείσας αυτοαξιολόγησης με σκοπό την εξακρίβωση των 

αδυναμιών και τη βελτίωση των μεθόδων λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας των εργασιών τους. 

 4.9.11. Επιπροσθέτως, το ΤΧΣ θα παρακολουθήσει και αξιολογήσει την 

απόδοση των Επιτροπών του ΔΣ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 

από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή τις διατάξεις του 

Άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, καθώς και της Σύμβασης Πλαισίου 

Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ. Με σκοπό τη διεξαγωγή 

της αξιολόγησης τα μέλη της Επιτροπής θα συνεργαστούν με το ΤΧΣ και 

τους συμβούλους του και θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
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Η αξιολόγηση των μελών θα διασφαλίσει το κατάλληλο μέγεθος και 

σύνθεση των προαναφερθέντων οργάνων. Με βάση την αξιολόγηση, το 

ΤΧΣ θα αναπτύξει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτιώσεις και αλλαγές, 

εφόσον χρειαστούν, στην εταιρική διακυβέρνηση της Τράπεζας. Σε 

περίπτωση που η αξιολόγηση του ΔΣ δεν πληροί τις προϋποθέσεις, το ΤΧΣ 

έχει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 10.9 του 

Ν.3864/2010. Σύμφωνα με το υφιστάμενο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA) 

μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να είναι παράλληλα και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, και αντίστροφα ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων δεν μπορεί να είναι 

παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 18  

4.9.12. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και κατά τη 

διάρκεια ισχύος του προαναφερόμενου Πλαισίου Συνεργασίας ο 

εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :  Ενημερώνεται 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις των Επιτροπών στις 

οποίες συμμετέχει. Ειδικότερα, ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με τις 

ημερομηνίες συνεδριάσεων των Επιτροπών και τις οικείες ημερήσιες 

διατάξεις. Συγκεκριμένα, οι ημερήσιες διατάξεις μαζί με το σχετικό υλικό 

πρέπει να αποστέλλονται στον εκπρόσωπο του ΤΧΣ, τουλάχιστον πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από τις συνεδριάσεις της κάθε Επιτροπής.  Στο 

ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις και τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτροπών μόλις οριστικοποιηθούν, αλλά 

το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά τη συνεδρίαση.  Μπορεί 

να συμπεριλαμβάνει θέματα στις προγραμματισμένες ημερήσιες διατάξεις 

των Επιτροπών που συμμετέχει. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να στέλνει 

γραπτώς στον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής τα προτεινόμενα/πρόσθετα 

θέματα τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την ημέρα της συνεδρίασης.  

Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση Επιτροπής επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 

πριν, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο. Η σχετική αίτηση 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους λόγους σύγκλησης καθώς και τα 

θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν ο Πρόεδρος δεν προβεί στη σύγκληση 

της Επιτροπής εντός επτά (7) ημερών ή δεν συμπεριλάβει στην ημερησία 

διάταξη όλα τα προτεινόμενα θέματα, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει 

δικαίωμα να συγκαλέσει Επιτροπή πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της πιο 

πάνω προθεσμίας, προσκαλώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και 

τον παρατηρητή του ΤΧΣ. 
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 4.9.13. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και κατά τη 

διάρκεια ισχύος του προαναφερόμενου Πλαισίου Συνεργασίας, ο 

παρατηρητής του ΤΧΣ παρόλο που δεν κατέχει δικαίωμα ψήφου, έχει το 

δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις 

των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει. Ειδικότερα, ενημερώνεται 

εγγράφως σχετικά με τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των Επιτροπών και τις 

οικείες ημερήσιες διατάξεις. 19 Συγκεκριμένα, οι ημερήσιες διατάξεις μαζί 

με το σχετικό υλικό πρέπει να αποστέλλονται στον παρατηρητή του ΤΧΣ, 

τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τις συνεδριάσεις της 

κάθε Επιτροπής. 

 4.9.14. Η ΕΕΔΥ εξετάζει περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη 

δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές 

προτάσεις λαμβάνοντας επίσης υπόψη της τα αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης που διεξήχθη από τις Επιτροπές και το ΤΧΣ. Η ΕΕΔΥ 

αξιολογεί τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του ΔΣ, τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και την καλή φήμη του κάθε μέλους 

του ΔΣ μεμονωμένα, καθώς και την συλλογική αποτελεσματικότητα του ΔΣ, 

ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της σκέψης και η ποικιλομορφία στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην αποτελεσματική 

αμφισβήτηση και παρακολούθηση των αποφάσεων της Διοίκησης. Η 

καταλληλότητα του κάθε μέλους του ΔΣ σε ατομικό και σε συλλογικό 

επίπεδο αξιολογείνται συνεχώς, και στη διαδικασία αξιολόγησης η ΕΕΔΥ 

επιδιώκει να ακολουθεί το Κοινό Σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).  

4.9.15. Εκτός των έξι μόνιμων Επιτροπών του, το ΔΣ έχει δικαίωμα, κάθε 

φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο, να συστήνει νέες επιτροπές σε 

μόνιμη ή ad hoc βάση. 

 5 Λειτουργία του ΔΣ 

 5.1. Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα: Το ΔΣ θα συγκροτείται σε σώμα κατά 

την πρώτη συνεδρίασή του μετά από Γενική Συνέλευση κατά την οποία 

εξελέγησαν ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς και σε κάθε περίπτωση 

κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή 

Αναπληρωτών τους για οποιονδήποτε λόγο.  

5.2 Συνεδριάσεις  
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5.2.1 Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ φορές το χρόνο. Στις πρώτες 

συνεδριάσεις κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ υιοθετεί τα θέματα των 

ημερησίων διατάξεων των συνεδριάσεων. Επίσης, το ΔΣ 20 προκαθορίζει 

ημερομηνίες συζήτησης των θεμάτων που βρίσκονται κάτω από την άμεση 

εποπτεία του βάσει του Κώδικα για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Ο 

Γραμματέας του ΔΣ διαβιβάζει την τελική ημερήσια διάταξη στα μέλη του 

ΔΣ. 

 5.2.2 Οι συνεδριάσεις του ΔΣ συγκαλούνται κατά την κρίση και κατόπιν 

εντολής του Προέδρου, από τον Γραμματέα του ΔΣ, με βάση το ετήσιο 

πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 

την πραγματοποίηση συνεδρίασης σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Ν. 

4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που τουλάχιστον 2 μέλη του ΔΣ 

υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι 

τελευταίοι οφείλουν να συγκαλέσουν εγκαίρως το ΔΣ, ώστε αυτό να 

συνέλθει εντός 7 ημερών από την υποβολή του αιτήματός τους. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας 

και του ΤΧΣ, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει δικαίωμα να συγκαλέσει 

συνεδρίαση του ΔΣ εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα υποβολής 

σχετικού γραπτού αιτήματος στον Πρόεδρο του ΔΣ, το οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο 

Πρόεδρος δεν συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ εντός 7 ημερών από 

την υποβολή του σχετικού έγγραφου αιτήματος, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ 

δύναται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών μετά 

την παρέλευση του 7ημέρου, καλώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής, 

συμπεριλαμβανομένου του παρατηρητή του ΤΧΣ.  

5.2.3 Όλα τα μέλη και ο παρατηρητής του ΤΧΣ ειδοποιούνται σχετικά με τον 

τόπο, την ώρα και την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης μέσω πρόσκλησης 

που διαβιβάζεται στα Μέλη του ΔΣ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει να μην τα 

διαβιβάσει για συγκεκριμένο σημαντικό λόγο, με την επιφύλαξη τήρησης σε 

κάθε περίπτωση των προβλέψεων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας 

ΕΤΕ-ΤΧΣ ως προς την ενημέρωση του εκπροσώπου του Ταμείου. Η 

πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει, με απόλυτα σαφή διατύπωση, τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων 

επιτρέπεται μόνο εάν όλα τα μέλη του ΔΣ είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται 

στη συνεδρίαση και κανένα 21 μέλος δεν προβάλλει ένσταση κατά της 

λήψης απόφασης. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης του ΔΣ ορίζεται 

από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στα μέλη από τον Γραμματέα του ΔΣ. Τα 



308 
 

μέλη του ΔΣ λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση για κάθε θέμα που 

περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ. Η 

Ημερήσια Διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται, κατά το 

δυνατόν, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Η διανομή τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη. Όλες οι 

προτάσεις πρέπει να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν, όποτε απαιτείται, 

σύνοψη του θέματος. Όλα τα μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο 

να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη της 

επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αιτήματος 2 

μελών του ΔΣ, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει 

οποιοδήποτε θέμα προτάθηκε για την ημερήσια διάταξη, στην πρώτη 

συνεδρίαση του ΔΣ μετά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος (βλ. επίσης 

8.2. κατωτέρω). Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ μπορεί να ζητά την προσθήκη 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ, υποβάλλοντας 

αυτά γραπτώς στον Πρόεδρο του ΔΣ τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες 

πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 5.2.4 Ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο/η αναπληρωτής του/της προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του ΔΣ, προτείνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

καθοδηγεί τις εργασίες του. 

 5.2.5 Στις συνεδριάσεις του ΔΣ υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία όταν είναι 

παρόντα ή αντιπροσωπεύονται παραπάνω από τα μισά μέλη του. Σε καμία 

περίπτωση όμως, δεν μπορεί ο αριθμός των μελών που παρίστανται να 

είναι μικρότερος από πέντε. Εάν η συνεδρίαση, ολόκληρη ή μέρος αυτής, 

του Συμβουλίου πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά, τα 

μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά θα 

θεωρούνται παρόντα προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη 

απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του ΔΣ δύναται να ζητήσει να 

συμμετάσχει σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, εάν κατοικεί σε άλλη χώρα 

από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος 

λόγος, ιδίως ασθένεια ή 22 αναπηρία. Εάν δεν προβλέπεται κάτι 

διαφορετικό από τον νόμο ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.  

5.2.6 Σε περίπτωση που ένα μέλος του ΔΣ απουσιάζει ή κωλύεται να 

παραστεί στη συνεδρίαση του ΔΣ, το εν λόγω μέλος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει γραπτώς οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ ως αντιπρόσωπό 

του. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η εν λόγω εξουσιοδότηση αφορά σε 

όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε μέλος μπορεί να 
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αντιπροσωπεύσει νομίμως μόνο ένα από τα άλλα μέλη. Τα μέλη δεν 

μπορούν να ορίσουν παρά μόνο άλλα μέλη του ΔΣ ως αντιπροσώπους 

τους στο ΔΣ. 

 5.2.7 Οι διαδικασίες και αποφάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του 

καταγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ, τα οποία είναι δυνατόν να τηρούνται 

σε ηλεκτρονική μορφή. Κατάλογος με τα ονόματα των μελών που 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση καταγράφεται στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του ΔΣ διανέμονται και 

εγκρίνονται από το ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση. Τα πρακτικά προωθούνται 

στον εκπρόσωπο του ΤΧΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης 

Πλαισίου Συνεργασίας. Πρακτικά του ΔΣ που έχουν συνταχθεί και 

υπογραφεί από όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμούν με 

απόφαση ΔΣ, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση ΔΣ. Η 

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους 

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, 

χωρίς συνεδρίαση. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται σύμφωνα με το 

νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των εν λόγω πρακτικών που εκδίδονται 

από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του ΔΣ θα θεωρούνται επίσημα χωρίς 

περαιτέρω επικύρωση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.  

5.2.8 Για να καλυφθεί η πιθανότητα συμμετοχής σε συνεδρίαση του ΔΣ 

μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης ή μέσω εξουσιοδότησης, η πρόσκληση 

στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τέτοιου 

είδους συμμετοχής στη συνεδρίαση. 23 

 5.2.9 Ο Γενικός Διευθυντής ή o Βοηθός Γενικός Διευθυντής Νομικών 

Υπηρεσιών και ο Γενικός ή ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης παρίστανται στις συνεδριάσεις 

του ΔΣ εφόσον απαιτείται. Άλλα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου 

καλούνται να συμμετάσχουν κατά περίπτωση. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα 

να διατάσσει ανά πάσα στιγμή την αποχώρηση οποιουδήποτε μη μέλους 

από τις συνεδριάσεις. 

 5.3 Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ: Μία φορά το χρόνο, το ΔΣ διαθέτει μια 

ολόκληρη ημέρα για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής του 

Ομίλου ΕΤΕ. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση μπορούν να καλούνται 

σημαντικά στελέχη του Ομίλου ΕΤΕ, καθώς και εμπειρογνώμονες εκτός 
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Ομίλου για την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Πρόεδρος είναι 

υπεύθυνος για την σύγκληση καθώς και για την Ημερήσια Διάταξη της 

Συνεδρίασης, τα θέματα της οποίας θα πρέπει να προετοιμάζονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.  

5.4 Οι Επιτροπές του ΔΣ συνεδριάζουν σε τακτική βάση ή και έκτακτα. 

Τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός της εβδομάδας πριν τη 

συνεδρίαση του ΔΣ. Οι έκτακτες συνεδριάσεις για ειδικά και επείγοντα 

θέματα (όπως είναι η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων κ.α.) 

συγκαλούνται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της σχετικής 

επιτροπής. 

 5.5 Προϋπολογισμός του ΔΣ: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το ΔΣ 

εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του για το 

επόμενο έτος, μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ σε συνεννόηση με τη 

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διοικητικής 

Πληροφόρησης. 

 5.5.1 Στον προϋπολογισμό προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για την 

υποστήριξη των εργασιών του ΔΣ, της σύσκεψης των μη εκτελεστικών 

μελών του ΔΣ (όπως ορίζεται στο άρθρο 5.7), καθώς και της κάθε 

Επιτροπής του ΔΣ.  

5.5.2 Εγκρίσεις για δεσμεύσεις επί των κονδυλίων αυτών χορηγούνται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Πρόεδρο 

κάθε Επιτροπής για τις δαπάνες των Επιτροπών και τον 24 Πρόεδρο της 

ΕΕΔΥ για κάθε δέσμευση που αφορά τη σύσκεψη των μη εκτελεστικών 

μελών του ΔΣ.  

5.5.3 Ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιείται:  

5.5.3.1 Για προσλήψεις ανεξάρτητων νομικών, χρηματοοικονομικών ή 

άλλων συμβούλων, κατά την κρίση του ΔΣ, των Επιτροπών του ή των 

μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση άλλου στελέχους της Τράπεζας, επί 

θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων. 

 5.5.3.2 Για την υποστήριξη των εισαγωγικών προγραμμάτων για τα νέα 

μέλη του ΔΣ και των προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης των μελών 

του ΔΣ.  
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5.5.3.3 Για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΣ, των Επιτροπών του και 

της συνεδρίασης των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

 5.5.4 Υπεύθυνος για την κατάρτιση των ετήσιων προτάσεων 

προϋπολογισμού προς την ΕΕΔΥ είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ., υπό την 

εποπτεία του Προέδρου του ΔΣ. Για τον σκοπό αυτό, ο Γραμματέας του 

Δ.Σ. συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. 

Ο Γραμματέας είναι επιπλέον υπεύθυνος για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του προϋπολογισμού και την υποβολή σχετικής ετήσιας 

έκθεσης στο ΔΣ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι σχετικές εκθέσεις 

υποβάλλονται και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και 

Διοικητικής Πληροφόρησης. 

 5.6 Αξιολόγηση των εργασιών του ΔΣ: Το ΔΣ, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ 

προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου ως 

συλλογικού οργάνου και της συνεισφοράς των μελών του βάσει της 

διαδικασίας αξιολόγησης ΔΣ που διαμορφώνεται από την ΕΕΔΥ, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. Κάθε τρία (3) χρόνια η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε βάθος 

από εξωτερικό σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες 

της ΕΕΔΥ. 25 Το ΤΧΣ έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί/εξετάζει την εν 

λόγω αξιολόγηση. Το ΤΧΣ, επικουρούμενο από ανεξάρτητο σύμβουλο 

διεθνούς φήμης και εγνωσμένης εμπειρίας και εξειδίκευσης, έχει επίσης 

δικαίωμα να προβεί σε ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΔΣ και 

των Επιτροπών, η οποία θα περιλαμβάνει και τα μέλη του ΔΣ και των 

Επιτροπών του. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί με βάση τα κριτήρια που 

ορίζονται στο Ν. 3864/2010, τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της 

Τράπεζας και του ΤΧΣ, καθώς και με βάση τα κριτήρια που θέτει το ΤΧΣ 

επικουρούμενο από ανεξάρτητο σύμβουλο και θα επαναλαμβάνεται 

τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια και πιο συχνά εάν υπάρχει 

σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας. Το 

ΤΧΣ ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

δύναται να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και αλλαγές 

στην έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας επίσης όλα τα μέτρα 

που προβλέπονται στο Άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 για τον σκοπό αυτό. 

Προκειμένου να διεξαχθεί η αξιολόγηση, τα μέλη του ΔΣ και οι Επιτροπές 

του θα συνεργαστούν με το ΤΧΣ και τους συμβούλους του στη διεξαγωγή 

της ανασκόπησης και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. 
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 5.7 Ο Γραμματέας του ΔΣ: Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της 

Τράπεζας και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία και 

υποστήριξη του ΔΣ και των Επιτροπών του, την ορθή επικοινωνία και ροή 

πληροφοριών μεταξύ του ΔΣ και των υπόλοιπων οργάνων της Τράπεζας 

και του Ομίλου, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, τη διασφάλιση 

της τήρησης των σχετικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας 

καθώς και της παροχής σχετικής πληροφόρησης στους μετόχους. Ο 

Γραμματέας αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ.  

5.8 Σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ: Τα μη εκτελεστικά μέλη 

ΔΣ συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χωρίς τα εκτελεστικά μέλη 

του ΔΣ ή άλλα τυχόν μέλη του ΔΣ που συνδέονται με σχέση εργασίας ή 

εντολής με την Τράπεζα ή άλλες εταιρίες του Ομίλου. Η σύσκεψη των μη 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση της 

απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των 26 υπολοίπων 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., βάσει πολιτικής που εγκρίνεται από το ΔΣ. Ο 

Πρόεδρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σύσκεψη των μη εκτελεστικών 

μελών του ΔΣ οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση 

θεμάτων στα οποία εμπεριέχονται σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων 

μεταξύ της Τράπεζας και εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

 6 Προσόντα και ανεξαρτησία μελών του ΔΣ  

6.1 Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών ΔΣ: Από το Καταστατικό της 

ΕΤΕ μπορεί να προβλέπεται ότι οιοσδήποτε μέτοχος έχει δικαίωμα 

πρότασης υποψηφιότητας μέλους του ΔΣ της Τράπεζας κατά τη Γενική 

Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό έχει, σύµφωνα µε το Καταστατικό και το 

νόμο, και το ∆Σ, το οποίο, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, μπορεί επιπλέον να 

διορίσει νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών μέχρι το 

τέλος της θητείας των τελευταίων. Επιπλέον, η διαμόρφωση προτάσεων 

από το ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση αποτελεί βέλτιστη πρακτική εταιρικής 

διακυβέρνησης ιδίως για τις Τράπεζες στις οποίες η σύνθεση του ΔΣ 

οφείλει να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές καταλληλότητας, ηθικού 

κύρους και ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΔΣ, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, 

προτείνει υποψήφια μέλη για το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση βάσει πολιτικής 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Η εν λόγω Πολιτική 

Καταλληλότητας συντάσσεται από την ΕΕΔΥ, κατόπιν πρότασης του 

Εταιρικού Γραμματέα της ΕΤΕ και του Επικεφαλής της μονάδας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και στη συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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της Τράπεζας. Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σαφής, καλά τεκμηριωμένη 

και διαφανής και ενσωματώνει όλες τις αρχές και τα κριτήρια για την 

καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, σε ατομική βάση καθώς και σε 

συλλογική βάση. Στην πολιτική καταλληλότητας συμπεριλαμβάνονται τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 6.1.1 Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 10 του 

Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις της Σύμβασης Πλαισίου 

Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ. 

 6.1.2 Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης 

ηθικής. 27 

 6.1.3 Να έχει σαφή αίσθηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των 

συμφερόντων των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη 

λήψη αποφάσεων και να μην προωθεί μια συγκεκριμένη ομάδα 

συμφερόντων. Εάν πρόκειται για μη εκτελεστικό μέλος, να έχει τη θέληση 

και το ηθικό και πνευματικό ανάστημα να αντιπαρατίθεται στη διοίκηση όταν 

διενεργείται συζήτηση για τις προτάσεις στρατηγικής, τις βασικές πολιτικές 

κινδύνων και τα σημαντικότερα θέματα της ΕΤΕ, και παράλληλα να 

εργάζεται εποικοδομητικά και με πνεύμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας 

μαζί της. 

 6.1.4 Να έχει τη διάθεση να αφιερώσει ικανό χρόνο και ενέργεια στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ. Η παρουσία στις 

συνεδριάσεις, η προετοιμασία για τις συνεδριάσεις και η ενεργή συμμετοχή, 

θεωρούνται δείκτες του χρόνου που ένα μέλος αφιερώνει στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 

 6.1.5 Να διαθέτει ικανότητες, εμπειρία και υπόβαθρο που συμπληρώνουν 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ήδη υφισταμένων μελών, όπως αυτά 

εντοπίζονται στην τακτική εξέταση των χαρακτηριστικών του ΔΣ από την 

ΕΕΔΥ.  

6.2 Κατά την επιλογή και πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

υποψηφίων μελών του ΔΣ ή κατά τον διορισμό νέων μελών 

κατ΄αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών, το ΔΣ επιδιώκει με τη στήριξη 

της ΕΕΔΥ, να προτείνει υποψήφια μέλη των οποίων η εκλογή διασφαλίζει 

ότι το ΔΣ, ως συλλογικό όργανο, έχει ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

6.2.1 Γνωρίζει σε βάθος το χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιλαμβάνει 

στη σύνθεσή του μέλη που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές 
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θέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Ειδικότερα τα μέλη του ΔΣ 

διαθέτουν κατάλληλο μίγμα και εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

ή σε θέματα εμπορικής τραπεζικής και επαρκή χρόνο ώστε να ασκούν 

αποτελεσματικά την εποπτεία των λειτουργιών της Τράπεζας ως ομίλου 

που προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και 

δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένα από τα μέλη του 

διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε χρηματοοικονομική διοίκηση, 

λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου. 

Επίσης τα 28 μέλη του ΔΣ έχουν αντίληψη των νομικών και κανονιστικών 

απαιτήσεων του τραπεζικού κλάδου. 

 6.2.2 Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και 

επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και 

περιλαμβάνει μεταξύ των μελών του στελέχη που διατελούν ή έχουν 

διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη 

σε μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

τραπεζικής, του ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης 

κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων και των οποίων η ικανότητα να 

διαμορφώνουν κρίση επί σημαντικών και λεπτών θεμάτων, όπως αυτά επί 

των οποίων το ΔΣ της ΕΤΕ καλείται να λάβει αποφάσεις, είναι ευρέως 

αναγνωρισμένη.  

6.2.3 Έχει πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας 

της ΕΤΕ, καθώς και των κύριων αγορών στις οποίες ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται σήμερα. 

 6.2.4 Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει 

στις αναπτυξιακές προοπτικές της ΕΤΕ και του Ομίλου στην συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της ΕΤΕ.  

6.2.5 Εξασφαλίζει κατά το δυνατόν επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων. 

 6.2.6 Αντικατοπτρίζει το Επιχειρηματικό μοντέλο και την 

χρηματοοικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος.  

6.2.7 Περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) ειδικούς ως ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ετών σε ανάλογα τραπεζικά ιδρύματα εκ των οποίων 

τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας σε Διοικητικό Συμβούλιο διεθνούς 

τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Οι εν 

λόγω ειδικοί τα τελευταία δέκα (10) χρόνια δεν θα πρέπει να έχουν καμία 
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σχέση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. 

 6.2.8 Τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει σχετική εξειδίκευση και 

διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση κινδύνων ή 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το εν λόγω μέλος του ΔΣ θα 

εστιάσει στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 29 Δανείων σε επίπεδο 

Διοικητικού Συμβουλίου και θα προεδρεύει στην επιτροπή του ΔΣ που 

ασχολείται με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.  

6.2.9 Η αρχή της ποικιλομορφίας τηρείται κατά την επιλογή των Μελών του 

ΔΣ. Η ποικιλομορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να εμπλουτίσει 

την λειτουργία του ΔΣ και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της "αγελαίας 

σκέψης" καθώς και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνωμών και 

την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

6.3 Ασυμβίβαστο μελών ΔΣ: Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι 

ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΤΕ: 

 6.3.1 Ιδιότητες στελέχους, μέλους του ΔΣ, εργαζόμενου/ης ή ατόμου με 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε 

επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Τράπεζας ή 

άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να 

συγκρούονται συστηματικά με τα συμφέροντα της Τράπεζας και των 

μετόχων της.  

6.3.2 Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που έχει ορισθεί 

εξωτερικός ελεγκτής της Τράπεζας ή άλλων εταιρειών του Ομίλου.  

6.3.3 Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα 

(4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα, όπως αυτά 

του Αρχηγού Κράτους ή κυβέρνησης, ανώτατου στελέχους κυβέρνησης, 

δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους κρατικού 

οργανισμού, σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.  

6.4 Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών ΔΣ: Προκειμένου ένα υποψήφιο 

μέλος του ΔΣ να λαμβάνεται υπόψη από το ΔΣ και να προταθεί στη Γενική 

Συνέλευση ως κατάλληλο για ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει 

να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια όπως ορίζονται στο άρθρο 10 

του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της Σύμβασης 

Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ να μην έχει 

αναπτύξει με την Τράπεζα και τον Όμιλο σχέση τέτοια που να επηρεάζει την 
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ανεξαρτησία της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως 

μέλους του ΔΣ. Αυτή η σχέση θα πρέπει να διατηρείται στις περιπτώσεις 

που προβλέπονται στο Άρθρο 4 του Νόμου 3016/2002, Άρθρο 30 13 της 

Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2015/162 και οποιωνδήποτε 

τροποποιήσεων αυτών, καθώς και όταν ένα μέλος του ΔΣ: 

 6.4.1 Είναι ο ίδιος, ή μαζί με οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα πρόσωπά 

του, σημαντικός πελάτης της Τράπεζας. Σημαντικός πελάτης θεωρείται 

πελάτης που κατατάσσεται ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους πελάτες της 

Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις συγγενείς εταιρείες της βάσει της 

συνολικής αξίας του υπολοίπου των πιστοδοτήσεων, καταθέσεων ή 

αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους ή/και οργανισμού που λαμβάνει συγκεκριμένες 

εισφορές/ χορηγίες από την Τράπεζα ή τις συγγενείς εταιρείες της.  

6.4.2 Είναι ο ίδιος, ή μαζί με οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα πρόσωπά 

του, σημαντικός προμηθευτής της Τράπεζας, παρέχοντας ετησίως στην 

Τράπεζα υπηρεσίες ή αγαθά αξίας μεγαλύτερης του Ευρώ 1 εκατομμυρίου 

κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 3 ημερολογιακών ετών.  

6.4.3 Είναι ή ήταν εντός των προηγούμενων πέντε ετών ο ίδιος ή 

οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο Πρόεδρος, εκτελεστικό 

μέλος ΔΣ (Άρθρο 4, παρ. 1β, Νόμος 3016/2002), στέλεχος ή υπάλληλος 

της Τράπεζας ή οποιασδήποτε από τις συγγενείς εταιρείες της.  

6.4.4 Ο ίδιος ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο έχει λάβει ή 

λαμβάνει σημαντικά πρόσθετα οφέλη από την ΕΤΕ ή από συγγενή εταιρεία 

της ΕΤΕ, πέραν της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε μη εκτελεστικά 

μέλη. Τα εν λόγω επιπρόσθετα οφέλη αφορούν συγκεκριμένα τυχόν 

συμμετοχή σε πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης που παρέχεται από 

την Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα συμμετοχής σε κέρδη. 

Ωστόσο, δεν καλύπτει είσπραξη παροχών κατ’ αποκοπή στο πλαίσιο ενός 

συνταξιοδοτικού προγράμματος για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί 

στην Τράπεζα.  

6.4.5 Είναι ή διατέλεσε εξωτερικός σύμβουλος της Τράπεζας ή συνέταιρος 

ή υπάλληλος σε εταιρεία που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην 

Τράπεζα κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του διορισμού του. 31  

6.4.6 Έχει υπηρετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΤΕ για 

περισσότερο από 12 έτη. 6.4.7 Κατέχει ο ίδιος ποσοστό μεγαλύτερο του 

0,5% των κοινών μετοχών της ΕΤΕ ή/και τα συνδεδεμένα με αυτόν 
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πρόσωπα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών μετοχών 

της ΕΤΕ. 

 6.4.8 Ο ίδιος ή οι συνεργάτες του υπήρξαν για περισσότερο από 3 έτη πριν 

τον διορισμό του συνέταιροι, συνεργάτες ή υπάλληλοι του εξωτερικού 

ελεγκτή της ΕΤΕ.  

6.4.9 Προσωπικά ή τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα συμμετέχουν από 

κοινού με την ΕΤΕ σε οποιαδήποτε επιχείρηση, κοινοπραξία ή άλλο είδος 

επιχειρηματικής σύμπραξης κατά ποσό του οποίου η λογιστική αξία ισούται 

με ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των ετήσιων εσόδων οποιουδήποτε από 

τους δύο συνεταίρους. 

 6.5 Για τους σκοπούς του σημείου 6.4. του παρόντος Κώδικα, συνδεδεμένο 

πρόσωπο μέλους του ΔΣ είναι κατά περίπτωση: (α) οποιοσδήποτε 

συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού, ή ο/η σύζυγος (β) 

οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο 

οποίο το μέλος του ΔΣ ή συγγενείς του σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο (α) 

συμμετέχουν ως μέλη ΔΣ, ανώτατα στελέχη ή εταίροι, ή έχουν τον έλεγχο, 

άμεσα ή έμμεσα, ποσοστού μεγαλύτερου του 20% των δικαιωμάτων 

ψήφου.  

6.6 Εισαγωγή και συνεχής εκπαίδευση μελών ΔΣ: Τα νέα μέλη του ΔΣ 

συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την 

Τράπεζα και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης 

κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, 

σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής 

συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της 

διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών της ΕΤΕ. Το εισαγωγικό πρόγραμμα μπορεί επίσης 

να περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικά καταστήματα και θυγατρικές της 

ΕΤΕ. Η Τράπεζα επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του ΔΣ προγράμματα 

συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις 

ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ για τα 

μέλη του ΔΣ διενεργείται τακτικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς 

32 εκπαίδευσης και ενημέρωσης αυτών για όλα τα παραπάνω ζητήματα 

που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΤΕ. Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του 

Προέδρου του Δ.Σ.  

7 Επιλογή Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών ΔΣ: 
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 7.1 Η ΕΕΔΥ διαμορφώνει και διαχειρίζεται την πολιτική και διαδικασία 

επιλογής των μελών ΔΣ που θα διοριστούν από το Δ.Σ. ή θα προταθούν 

στη Γενική Συνέλευση από το ΔΣ. Η Πολιτική εγκρίνεται από το ΔΣ κατόπιν 

γραπτής συγκατάθεσης του ΤΧΣ. 

 7.2 Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό 

διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και μπορούν να 

επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η 

ιδιότητα του μέλους του ΔΣ μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης Μετόχων. Όταν εξετάζονται προτάσεις που αφορούν στο 

μέγεθος και στη σύνθεση του ΔΣ και στην εκλογή μελών ΔΣ, ένας από τους 

παράγοντες που συνυπολογίζεται είναι η θητεία των υφιστάμενων και 

υποψηφίων Μελών ΔΣ, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να 

υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης θητείας μεταξύ των Μελών του 

ΔΣ.  

7.3 Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν ότι το πρόσωπο πληροί τις 

προδιαγραφές καταλληλότητας για να ενεργεί ως μέλος του ΔΣ και παρέχει 

τις σχετικές εγκρίσεις, όταν αυτό απαιτείται. 

 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ΔΣ Δικαιώματα 

 8.1 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση: 

 8.1.1 Επιπροσθέτως του ελέγχου των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων πριν 

από τη δημοσίευσή τους, τα μέλη του ΔΣ εξετάζουν τουλάχιστον ανά 

τρίμηνο και τους οικονομικούς δείκτες που συνδέονται με την επίτευξη των 

στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΤΕ.  

8.1.2 Επιπροσθέτως της ενημέρωσής τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 

τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία, αρχεία και 

βιβλία της Εταιρείας μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, 

σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι 33 έχει 

σημαντικούς λόγους να μην αποδεχτεί σχετικό αίτημα, το θέμα θα 

παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία θα εισηγείται σχετικά στο ΔΣ. 

 8.1.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προκειμένου να 

αναζητήσουν πληροφορίες και συμβουλές, τα μέλη του ΔΣ έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας και του 

Ομίλου μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε 

συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς 
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λόγους να μην αποδεχθεί σχετικό αίτημα, το θέμα παραπέμπεται στην 

ΕΕΔΥ, η οποία εισηγείται σχετικά στο ΔΣ. 

 8.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στην Ημερήσια Διάταξη: Κάθε μέλος του ΔΣ 

δικαιούται να ζητά από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα 

θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. 

Δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο να 

συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια 

διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. 

 8.3 Το δικαίωμα επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης: Τα μέλη του ΔΣ 

καλύπτονται επαρκώς, με έξοδα της Τράπεζας, έναντι νομικών ή άλλων 

κινδύνων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους στην ΕΤΕ. 

 8.4 Το δικαίωμα καταγραφής διαφωνίας: Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα 

να εκφράζουν τυχόν διαφωνία τους με απόφαση του ΔΣ και η άποψή τους 

να καταγράφεται στα πρακτικά. Εξ άλλου, οι απόψεις της μειοψηφίας 

πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ σε περίπτωση μη 

ομόφωνης απόφασης. 

 8.5 Το δικαίωμα τήρησης απορρήτου: Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν τη διαφύλαξη του απορρήτου των γνωστοποιήσεών τους στο ΔΣ, 

στις Επιτροπές του και στην Τράπεζα, στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία 

δεν είναι ήδη δημόσια γνωστά, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των σχετικών 

στοιχείων απαιτείται βάσει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της 

Ελλάδος ή των ΗΠΑ (στο βαθμό που η τελευταία αφορά την ΕΤΕ) , του 

Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα ή συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΤΕ 

που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ. Υποχρεώσεις  

8.6 Ήθος, υπόληψη και καλή φήμη: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να διατηρούν 

άμεμπτο ήθος και άθικτη υπόληψη. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος 

που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και την 34 αξιοπιστία τους 

στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δραστηριοποιείται η ΕΤΕ, 

οφείλουν να παραπέμπουν αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος 

μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ για την αντιμετώπισή του. 

Με την επιφύλαξη του τεκμηρίου αθωότητας που εφαρμόζεται σε ποινικές 

δίκες, οι παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 

τουλάχιστον κατά την αξιολόγηση της φήμης, ειλικρίνειας και ακεραιότητας: 

Καταδίκες ή διώξεις για ποινικό αδίκημα, και ειδικότερα:  αδικήματα βάσει 

της νομοθεσίας που διέπει την χρηματοπιστωτική, τραπεζική 

δραστηριότητα και δραστηριότητα σχετική με κινητές αξίες, 
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συμπεριλαμβάνοντας τη νομοθεσία που αφορά ξέπλυμα χρήματος, 

διαφθορά, χειραγώγηση της αγοράς και τοκογλυφία.  Αδικήματα 

ανεντιμότητας, απάτης ή οικονομικά εγκλήματα,  φορολογικά αδικήματα,  

αδικήματα βάσει της νομοθεσίας που αφορά τις εταιρείες, την πτώχευση, 

την αφερεγγυότητα ή την προστασία των καταναλωτών.  

8.7 Ειλικρίνεια και ακεραιότητα: Κάθε μέλος του ΔΣ απαιτείται να ενεργεί με 

ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τη δέουσα ανεξαρτησία ώστε να είναι σε θέση 

να κατανοεί και να επιχειρηματολογεί αναλόγως κατά τη συζήτηση των 

αποφάσεων των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και 

να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων από τη διοίκηση της Τράπεζας. 

 8.8 Συμμόρφωση: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να τηρούν το σύνολο των 

νόμων και των κανονισμών σε όλες της πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής 

ζωής τους. Σε περίπτωση εμπλοκής τους ή επικείμενου πραγματικού 

κινδύνου εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, οφείλουν να 

παραπέμπουν άμεσα το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να 

υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ για την αντιμετώπισή του.  

8.9 Τακτική προσέλευση: Με ευθύνη του Γραμματέα του ΔΣ, η παρουσία 

κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις, φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης, θα 

αναγράφεται στα πρακτικά, και τα σχετικά στοιχεία για κάθε μέλος θα 

αναφέρονται στις τακτικές ετήσιες δημοσιοποιήσεις της Τράπεζας. Κάθε 

μέλος του ΔΣ οφείλει να παρίσταται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό 35 

συνεδριάσεων που προβλέπεται είτε από το νόμο είτε από το εκάστοτε 

ισχύον Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας. Απουσίες από μεμονωμένες συνεδριάσεις επιτρέπονται 

μόνο εάν υπάρχει βάσιμη δικαιολογία. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η 

παρουσία όλων των μελών του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

8.10 Επιμέλεια: Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ΔΣ 

οφείλουν κατά το νόμο να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια. 

 8.11 Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας: Όλα 

τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να επιδιώκουν την προστασία και να διασφαλίζουν 

την αποδοτική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας. Κάθε 

περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΕΤΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 

για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου. 

 8.12 Δίκαιη και ίση μεταχείριση: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να 

αντιμετωπίζουν δίκαια και με ίσους όρους, κατά το δυνατόν, όλους τους 
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υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της 

Τράπεζας, Τα μέλη του ΔΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εις βάρος κανενός 

αθέμιτες πρακτικές, όπως π.χ. χειραγώγηση, συγκάλυψη, κατάχρηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών και παραποίηση ουσιωδών γεγονότων. 

 8.13 Επικοινωνία: Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Ομίλου εκπροσωπούνται 

σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο 

Πρόεδρος και κατά περίπτωση άλλα ανώτατα στελέχη της διοίκησης είναι 

υπεύθυνοι για την επικοινωνία της Τράπεζας με τους επενδυτές. Άλλα μέλη 

του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις με επενδυτές με τη 

σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΔΣ , χωρίς πάντως να εκπροσωπούν 

νόμιμα την Τράπεζα. 

 8.14 Εμπιστευτικότητα: Τα μέλη λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο και θα 

μεριμνήσουν για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας 

όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών της Τράπεζας και του Ομίλου. 

Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέλθουν σε γνώση τους κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ως Μέλη του ΔΣ της Τράπεζας, δεν θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται ούτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους ούτε 

μετά τη λήξη της (με οποιονδήποτε τρόπο) σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν 

απαιτείται βάσει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου ή επιτρέπεται 

βάσει τον εκάστοτε πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει η Τράπεζα. 

36 Κατά τη λήξη της θητείας τους, τα Μέλη θα πρέπει να παραδώσουν όλα 

τα βιβλία, έγγραφα, χαρτιά και υπόλοιπα στοιχεία ιδιοκτησίας της Τράπεζας 

ή που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας ή οποιασδήποτε 

εταιρείας του Ομίλου που βρίσκονται στην κατοχή τους, την επιμέλεια ή την 

εξουσία τους λόγω της θέσης τους Ακόμα και μετά την αποχώρησή τους 

από το ΔΣ, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να τηρούν αυστηρά το απόρρητο κάθε 

πληροφορίας που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την Τράπεζα και να μη 

δημοσιοποιούν πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία της Τράπεζας ούτε 

πληροφορίες γενικής φύσεως που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλο 

τρόπο. 8.15 Σύγκρουση συμφερόντων, συναλλαγές με τρίτους και σχετικές 

γνωστοποιήσεις  

8.15.1 Τα μέλη του ΔΣ έχουν υποχρέωση πίστης στην Τράπεζα και 

οφείλουν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων με την Τράπεζα και με 

τις εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες 

Πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων του Ομίλου. Στο πλαίσιο 

αυτό, κάθε μέλος πρέπει να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ότι 
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δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική διασύνδεση με το πιστωτικό ίδρυμα που 

να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την 

ανεξαρτησία του πριν τον διορισμό, σύμφωνα με την Πολιτική 

Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας. 

 8.15.2 Μέλη: 

 8.15.2.1 να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές 

ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΕ, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των 

οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της ΕΤΕ ή 

εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους ως μελών του ΔΣ της ΕΤΕ, 

χωρίς τη συναίνεση του ΔΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να προωθούν τα 

συμφέροντα της Τράπεζας σε κάθε περίπτωση που τους δίδεται η ευκαιρία, 

37  

8.15.2.2 να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους του ΔΣ, στελέχους ή 

υπαλλήλου σημαντικού θεσμικού μετόχου της Τράπεζας (ήτοι κατόχου άνω 

του 1%) που ασχολείται επαγγελματικά με αγοραπωλησίες μετοχών της 

Τράπεζας, 

 8.15.2.3 να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή 

επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Τράπεζας πρόσφατα 

υπήρξε ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής 

κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές 

(μποϋκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να 

επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της 

Τράπεζας ή/και Εταιρείας του Ομίλου.  

8.15.3 Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του ΔΣ να χρησιμοποιούν 

οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους 

ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της ΕΤΕ. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του 

ΔΣ και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα (κατά το άρθρο 6.5) 

πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων ΕΤΕ ή άλλων εταιρειών του 

Ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και στις 

σχετικές Πολιτικές της Τράπεζας. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου γνωστοποιεί στα 

μέλη ΔΣ αναλυτικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να 
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γνωστοποιούν στην ΕΕΔΥ, μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., σε ετήσια βάση τις 

κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητές τους, περιλαμβανομένων 

τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε 

οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι 

κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων 

ψήφου. Επίσης, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην 

ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα 

παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το 38 οποίο 

ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων 

τους με τα συμφέροντα του Ομίλου ΕΤΕ ή μεταβολή της ιδιότητάς τους ως 

μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών του ΔΣ.  

8.16 Οποιαδήποτε οικονοµική σχέση η/και συναλλαγή μεταξύ της Τράπεζας 

και µέλους του ∆Σ ή συνδεδεµένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηµατική 

συνεργασία, δάνειο, κατάθεση) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό 

πλαίσιο των εργασιών της Τράπεζας και να διέπεται, τηρουμένων των 

αναλογιών, από τους ίδιους όρους µε εκείνους που διέπουν τρέχουσες 

συναλλαγές της Τράπεζας µε την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη 

χρονική περίοδο, σε συνδυασµό πάντα µε τους κανόνες διαχείρισης 

κινδύνων της Τράπεζας. Εξ άλλου και σύμφωνα με το νόμο, τα μέλη του ΔΣ 

οφείλουν να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης όλα τα υφιστάμενα στοιχεία και συναλλαγές 

πιστωτικού χαρακτήρα που έχουν, οι ίδιοι και οι συγγενείς τους, με την 

Τράπεζα ή άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη 

του ημερολογιακού έτους. 

 8.16.1 Σύμφωνα με την αναλυτική Πολιτική για Συναλλαγές με 

Συνδεδεμένους Πιστούχους καθώς και Συνδεδεμένα Μέρη, κάθε σημαντική 

συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕ και μέλους του ΔΣ ή συνδεδεμένου 

προσώπου θα πρέπει να συζητείται από το ΔΣ σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο κατόπιν εξέτασης και πρότασης της 

ΕΕΔΥ, προκειμένου είτε να υποβληθεί σχετική πρόταση στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων, εφ' όσον η έγκρισή της απαιτείται από το νόμο 

είτε προκειμένου να αποφασισθεί από το ίδιο το Δ.Σ., εφόσον η έγκριση της 

Γ.Σ. δεν απαιτείται κατά νόμο. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να γνωστοποιούν 

έγκαιρα στην ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. έγκαιρα και πριν την σύναψή 

της οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή. Με τον όρο σημαντική συναλλαγή 

νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την 

περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 
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1.000.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή οποιασδήποτε αξίας που 

διενεργείται βάσει όρων που διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που 

διέπουν τις τρέχουσες συναλλαγές της Τράπεζας αντίστοιχου χαρακτήρα. 

Το 39 περιεχόμενο της υποχρέωσης αυτής και η διαδικασία εφαρμογής της 

προσομοιάζει με τα προβλεπόμενα στη Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης 

Συμφερόντων για τα Ανώτατα Στελέχη ΕΤΕ που έχει εγκριθεί από το ΔΣ.  

8.16.2 Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, τα μέλη 

είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την 

Τράπεζα (τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου (007), την Υποδ/νση 

Διακυβέρνησης θεμάτων μετοχολογίου και μετόχων ΕΤΕ), εγκαίρως και σε 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

της συναλλαγής, οποιασδήποτε συναλλαγής μετοχικών ή χρεωστικών 

τίτλων ΕΤΕ, ή παραγώγων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων 

συνδεδεμένων με αυτά, τις οποίες διενεργούν για δικό τους λογαριασμό, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών 

υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.  

8.16.3 Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και 

αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή 

ενδεχόμενη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Τράπεζας και 

του Ομίλου ΕΤΕ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλεύονται τον Πρόεδρο 

του ΔΣ ή, σε περίπτωση σύγκρουσης στο πρόσωπο του Προέδρου, τον 

Πρόεδρο της ΕΕ.  

8.16.4 Ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα από 

τα μέλη του ΔΣ να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφασης επί 

συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων.  

8.17 Συσσώρευση υποχρεώσεων: Η Τράπεζα και τα μέλη Δ.Σ. 

υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου 4261/2014, 

όπως ισχύει, όσον αφορά την ανάληψη θέσεων μέλους Δ.Σ. σε τρίτα νομικά 

πρόσωπα πλην της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της. Ο 

υπολογισμός του αριθμού των θέσεων σε διοικητικά συμβούλια που μπορεί 

να κατέχει ένα μέλος του ΔΣ, θα πρέπει να βασίζεται στο Κοινό Σχέδιο 

Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 

Αγορών (ESMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA). 40  
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8.18 Δέσμευση ως προς την ιδιοκτησία μετοχών ΕΤΕ: Αποβλέποντας στην 

εναρμόνιση των προσωπικών του συμφερόντων με τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα των μετόχων της ΕΤΕ, είναι ευκταίο τα μέλη του ΔΣ να 

αποκτούν μετοχές ΕΤΕ. Πλέον των λοιπών υποχρεώσεων δημοσιοποίησης 

που αφορούν στην απόκτηση και διάθεση μετοχών της ΕΤΕ, τα μέλη του 

ΔΣ οφείλουν να κοινοποιούν ετησίως τον αριθμό των μετοχών της ΕΤΕ που 

έχουν στην κατοχή τους και τον αριθμό των μετοχών της ΕΤΕ που 

απέκτησαν και πώλησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα (12) 

μηνών στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ο οποίος και 

υποβάλλει στο ΔΣ σε ετήσια βάση σχετική έκθεση που αφορά στην 

κυριότητα μετοχών και τις συνολικές συναλλαγές επί μετοχών κάθε μέλους 

του ΔΣ, καθώς και την πρόοδο του κάθε μέλους σε σχέση με τους στόχους 

που αναφέρονται στην παραπάνω δέσμευση ιδιοκτησίας μετοχών της ΕΤΕ.  

8.19 Παραίτηση εκτελεστικών μελών κατά τη συνταξιοδότηση: Κάθε μέλος 

του ΔΣ που είναι υπάλληλος της ΕΤΕ οφείλει να υποβάλει την παραίτησή 

του από το ΔΣ κατά τη συνταξιοδότηση ή αποχώρησή του από την Τράπεζα 

ή τον Όμιλο.  

9 Αποζημίωση μελών ΔΣ  

9.1 Πρόταση αμοιβής μελών ΔΣ: Το ΔΣ, κατόπιν πρότασης της ΕΕΔΥ, 

διαμορφώνει την πρόταση που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων όσον αφορά στην αποζημίωση των μελών του για τις υπηρεσίες 

που παρέχουν στο ΔΣ (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αμοιβή 

λαμβάνουν ως στελέχη ή υπάλληλοι). Η πρόταση αυτή καταρτίζεται με 

βάση τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική 

Αποδοχών των Μελών ΔΣ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες 

πρακτικές του κλάδου, με τρόπο που αντανακλά επαρκώς το χρόνο που 

αναμένεται να διαθέσουν και την προσπάθεια που αναμένεται να 

καταβάλλουν τα μέλη ώστε να συμβάλλουν στις εργασίες του ΔΣ, αλλά και 

ταυτόχρονα προάγει την αποδοτικότητα των εργασιών του ΔΣ. Τα μέλη του 

ΔΣ αποζημιώνονται σε ετήσια βάση. Επιπλέον αποζημιώνονται και για τη 

συμμετοχή τους σε Επιτροπές του ΔΣ ή για οποιεσδήποτε άλλες ειδικές 

αρμοδιότητες που τους αναθέτει το ΔΣ. Δεν χορηγούνται στα μέλη του ΔΣ 

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ΕΤΕ (stock options), ενδεχομένως 

41 όμως να χορηγηθούν μετοχές με περιοριστικούς όρους ως προς τη 

μεταβίβασή τους (restricted stock awards).  
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9.2 Διαφάνεια αμοιβών ΔΣ: Η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

διαφάνειας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (π.χ Ν. 

4548/2018, ως ισχύει). Η Ετήσια Έκθεση/Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αμοιβή που 

καταβάλλεται σε κάθε μέλος του ΔΣ, υπό την ιδιότητά του ως μέλους του 

ΔΣ, με ανάλυση της εν λόγω αμοιβής (δηλ. αμοιβή σε μετοχές, χρηματική 

αμοιβή κλπ.), καθώς και ανάλυση της αμοιβής που καταβάλλεται σε κάθε 

μέλος του ΔΣ με εκτελεστικά καθήκοντα. 9.3 Όρια θητείας: Η Τράπεζα δεν 

θέτει όρια στη διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ. 

 10 Σχέσεις με τους μετόχους  

10.1 Ημερήσια Διάταξη: Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια 

Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίζονται από το ΔΣ. Η 

Τράπεζα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι μέτοχοι να λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τα επιμέρους 

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της.  

10.2 Συμμετοχή των μετόχων: Το ΔΣ οφείλει να διευκολύνει τόσο τη 

συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση όσο και την επαρκή 

πληροφόρηση των μετόχων για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική 

Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό, ο Γραμματέας του ΔΣ διαμορφώνει και τηρεί 

διαδικασίες για τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.  

10.3 Αμοιβές ανωτάτων στελεχών συνδεδεμένες με μετοχές: Η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει κάθε πρόγραμμα αμοιβών μελών Δ.Σ., 

εργαζομένων και διοικητικών στελεχών συνδεδεμένο με μετοχές, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Με τη στήριξη της 

ΕΑΔΑ, το ΔΣ υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Τα κυριότερα στοιχεία κάθε 

τέτοιου προγράμματος γνωστοποιούνται στους μετόχους κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.  

10.4 Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης: Κατά τη δημοσίευση της 

Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ ετοιμάζει και 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας τον 42 

απολογισμό της διοίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της 

Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από 

το ΔΣ μετά από πρόταση της ΕΕΔΥ, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά 

στοιχεία: 
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 10.4.1 Τη σύνθεση του ΔΣ, με επισήμανση τυχόν μεταβολών κατά τη 

διάρκεια του έτους. 10.4.2 Τα βιογραφικά όλων των μελών του ΔΣ, 

περιλαμβανομένης της επαγγελματικής τους ιστορίας και παρούσας θέσης, 

της εκπαίδευσης, της ηλικίας, του αριθμού των ετών που υπηρετούν στο ΔΣ 

της ΕΤΕ και άλλες θέσεις τους σε ΔΣ.  

10.4.3 Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που έχουν διοριστεί ως 

εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και 

χρηματοοικονομικών/ελεγκτικού έργου (risk and financial audit experts).  

10.4.4 Τη σύνθεση και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. 

 10.4.5 Τον αριθμό των μετοχών της ΕΤΕ που βρίσκονται στην κατοχή κάθε 

μέλους του Δ.Σ. 10.4.6 Τον αριθμό των συνεδριάσεων (περιλαμβανομένων 

και των συσκέψεων των μη εκτελεστικών μελών) και το ποσοστό 

προσέλευσης των μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του.  

10.4.7 Περίληψη των δραστηριοτήτων του ΔΣ και των Επιτροπών του κατά 

τη διάρκεια του έτους, με βάση εκθέσεις των Προέδρων των Επιτροπών.  

10.4.8 Σημαντικές μεταβολές της δομής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια 

του έτους.  

10.4.9 Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του 

ΔΣ, κατά τον προηγούμενο χρόνο.  

10.4.10 Πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αμοιβή, σε ατομική βάση, των 

εκτελεστικών μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένης και έκθεσης των επιμέρους 

αμοιβών κάθε μορφής που τους οφείλονται από την Τράπεζα ή άλλες 

θυγατρικές του Ομίλου - σταθερός μισθός, μεταβλητό τμήμα σε μετρητά, 

αμοιβές συνδεδεμένες με μετοχές, παροχές κατά την αποχώρηση, μετά 43 

την αποχώρηση (σύνταξη), καθώς και πληροφορίες σχετικά με όρους για 

την καταβολή αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση του δικαιούχου.  

10.4.11 Την ύπαρξη και διάρκεια των συμβάσεων με τα εκτελεστικά μέλη 

του ΔΣ και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.  

10.4.12 Την ύπαρξη προϋπολογισμού του ΔΣ και τα ονόματα εξωτερικών 

συμβούλων που προσλαμβάνονται από το ΔΣ κατά τη διάρκεια του έτους.  

10.4.13 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, σε σχέση με 

τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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10.4.14 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του 

ΔΣ ως συλλογικού οργάνου και των Επιτροπών του.  

10.4.15 Την πολιτική κριτηρίων επιλογής υποψηφίων για το ΔΣ, στην οποία 

αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής. 

 10.4.16 Περιγραφή της πολιτικής που αφορά την ποικιλομορφία που 

εφαρμόζεται από την Τράπεζα, τους στόχους της εν λόγω Πολιτικής, τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε, και τα αποτελέσματα από την περίοδο 

αναφοράς.  

10.4.17 Τυχόν εξαιρέσεις που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ ως προς την 

εφαρμογή του Κώδικα, σύμφωνα με τη διάταξη 11.2.  

10.4.18 Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία.  

11 Εφαρμογή και Ανασκόπηση  

11.1 Επιστολή ανάληψης καθηκόντων: Κατά το διορισμό τους και μετά τη 

συνεδρίαση κατά την οποία το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα, όλα τα μέλη του 

ΔΣ λαμβάνουν και προσυπογράφουν επιστολή ανάληψης καθηκόντων από 

τον Πρόεδρο του ΔΣ στην οποία επισημαίνονται οι αρμοδιότητες, τα 

δικαιώματα και τα καθήκοντά τους, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσής 

τους να τηρούν τον Κώδικα.  

11.2 Εξαιρέσεις: Εξαίρεση μέλους του ΔΣ από οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και 

υποχρέωση που προβλέπεται στον Κώδικα πρέπει να εγκρίνεται από το ΔΣ 

44 μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ. Το ΔΣ μπορεί, μετά από πρόταση 

της ΕΕΔΥ, να αποφασίσει τη μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

Κώδικα για συγκεκριμένο λόγο. Όταν αυτό απαιτείται εκ του νόμου, η 

υιοθέτηση εξαιρέσεων δημοσιοποιείται στην ετήσια Έκθεση ΕΔ.  

11.3 Εξέταση και τροποποιήσεις: Η ΕΕΔΥ προβαίνει στην ανασκόπηση του 

Κώδικα στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης του συνολικού πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Η ΕΕΔΥ παρουσιάζει στο ΔΣ την 

έκθεσή της μαζί με τυχόν προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα προς 

έγκριση. Το ΔΣ μπορεί να τροποποιεί τον Κώδικα ανά πάσα στιγμή με δική 

του πρωτοβουλία. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κώδικα δημοσιοποιείται 

δεόντως, ενώ ο Κώδικάς υποβάλλεται επίσης στο ΤΧΣ 5 μέρες μετά τη 

σχετική έγκριση της Τράπεζας.  
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11.4 Ερμηνεία: Κάθε θέμα που συνδέεται με ερμηνεία του Κώδικα 

παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ. 

(Πηγή:   https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-

governance/regulations-

principles/Documents/%ce%9a%ce%a9%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%9

1%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.p

df ) 

 

 

10. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΕΚΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην 

κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής από το 1841 

μέχρι σήμερα, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον 

και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, 

την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη 

διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα 

γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ο σκοπός της Δράσης ΕΚΕ 
Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της προσβλέπουν σε ανάληψη υψηλού 
επιπέδου κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την τήρηση και την προώθηση 
των πανανθρώπινων αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και 
πολιτιστικών αξιών των χωρών στις οποίες η Τράπεζα 
δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα φροντίζει ώστε η κοινωνική της δράση να 
βρίσκεται πάντα σε αρμονία και με τα μακρόπνοα συμφέροντα των 
μετόχων της. 

• Οι αξίες: 
• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συμμορφώνονται πλήρως με αποφάσεις 
που απαγορεύουν συνεργασία με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που 
υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία) 

• Σεβασμός για το περιβάλλον 
(Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της πιστεύουν ότι αναπόσπαστο κομμάτι 
καλής εταιρικής συμπεριφοράς αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή 

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
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
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συγκεκριμένων πολιτικών για το περιβάλλον στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής ευθύνης) 

• Κοινωνική συνεισφορά 
(Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή και 
στην πρόοδο των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Ο Όμιλος υποστηρίζει 
τις προσπάθειες αντιμετώπισης διεθνών προβλημάτων κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης) 

• Συμβολή στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην παιδεία 
(Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συμβάλλουν στην ενίσχυση και προβολή 
των πολιτιστικών αξιών και δράσεων στο χώρο της Τέχνης και της παιδείας 
της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται) 

• Ανεξαρτησία 
(Η Εταιρική Κοινωνική Δράση της Τράπεζας και των Θυγατρικών της είναι 
ανεξάρτητη από τα επιμέρους συμφέροντα πελατών, μετόχων ή τρίτων. Η 
Τράπεζα και οι Θυγατρικές της δεν υποστηρίζουν ούτε επιχορηγούν 
πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.) 
  

• Πεδία Δράσης 
Οι αξίες του Ομίλου ΕΤΕ υλοποιούνται στα ακόλουθα πεδία δράσης. 

1. Άνθρωπος 
  
Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της υποστηρίζουν προγράμματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συνδράμουν στο έργο φορέων με αναγνωρισμένη δράση 
για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ενισχύουν ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες και άτομα. 
  
Προσφέρουν χορηγίες για βραβεία, υποτροφίες, έρευνα, έκδοση 
εντύπων, βιβλίων και αφιερωμάτων, στηρίζουν το επιστημονικό έργο, 
κυρίως συνέδρια, για όλο το φάσμα των επιστημών και συνδράμουν, με 
αίσθημα οικολογικής συνείδησης, στο έργο φορέων που μεριμνούν για το 
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
  
Διαθέτουν πονήματα σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών 
Ιδρυμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων προκειμένου να καλύψουν 
ανάγκες γνώσης και έρευνας και προσφέρουν ως δωρεά ίδιο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα. 
  
Στηρίζουν μέσω χορηγιών τη διοργάνωση διεθνών κτλ. αθλητικών 
συναντήσεων καθώς και αθλητικές ομοσπονδίες και μεμονωμένους 
αθλητές για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε παγκόσμια 
πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες. 
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2. Πολιτισμός 
   

Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της στηρίζουν δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές 
τέχνες και προσφέρουν χορηγίες για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του 
ιστορικού και πολιτιστικού «γίγνεσθαι», τη συντήρηση και αποκατάσταση 
μνημείων, για αρχαιολογικές ανασκαφές καθώς και για εκδόσεις 
πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 
  
Συνδράμουν στην πραγματοποίηση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων 
με επενδυτικό και χρηματοοικονομικό περιεχόμενο και παραχωρούν 
δωρεάν χώρους της Τράπεζας για διοργάνωση εκδηλώσεων τρίτων. 
  
Φροντίζουν για την επιμέλεια, τον εμπλουτισμό, την καταγραφή και τη 
συντήρηση της Καλλιτεχνικής Συλλογής της Τράπεζας και το δανεισμό 
έργων της σε διάφορους πολιτιστικούς φορείς, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν σε διοργανώσεις εκθέσεων στην Αθήνα και στην 
Περιφέρεια, καθώς και για τον δανεισμό ψηφιακών φωτογραφιών των 
έργων σε πολιτιστικούς φορείς και ιδιώτες. 

3. Περιβάλλον 
  

Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της εφαρμόζουν με συνέπεια την πολιτική 
που έχουν χαράξει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση του 
προσωπικού της και εμμέσως των μετόχων και της πελατείας τους. 
Παρακολουθούν και βελτιώνουν συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, ακολουθούν τη 
σχετική νομοθεσία, θέτουν στόχους με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια, 
αποτιμούν της άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους 
στο περιβάλλον και παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις. Το Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων, τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων, την 
αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες και την εφαρμογή 
πολιτικής για την ανάλυση και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων 
στις διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων. 

• Καθήκοντα και αρμοδιότητες 
Τα ΔΣ της Τράπεζας και όσων θυγατρικών της ασκούν εταιρική κοινωνική 
δράση, εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό σχετικά με τις δράσεις ΕΚΕ 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Ομίλου. 
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Υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΚΕ είναι ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του κάθε νομικού προσώπου. 
  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας εγκρίνει οποιαδήποτε δέσμευση 
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΕΚΕ και ενημερώνει το ΔΣ για 
τις σημαντικότερες αποφάσεις του. Για οποιαδήποτε δέσμευση που 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος ζητά την έγκριση 
του ΔΣ. 
  
Υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΚΕ είναι ο Διευθυντής 
Γραμματείας ΔΣ, ο οποίος και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό ΕΚΕ στο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, προς ενημέρωση του ΔΣ και των μετόχων. 
Επίσης, υποβάλλει ετήσια συνοπτική έκθεση για τη δράση ΕΚΕ των 
βασικών θυγατρικών. 
  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να παρέχει ευχέρεια στο Διευθυντή 
Γραμματείας ΔΣ για κατά περίπτωση χορηγίες μέχρι ποσού € 30.000, το 
συνολικό ποσό των οποίων δε θα υπερβαίνει το 10% του ετήσιου 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΕΚΕ. 
  
Τα ΔΣ των θυγατρικών της ΕΤΕ ορίζουν τις δικές τους ευχέρειες, έχοντας 
ως οδηγό την παρούσα πολιτική. 

• Σύγκρουση συμφερόντων 
Για οποιαδήποτε χορηγία σε νομικό πρόσωπο ή φορέα με τα οποία 
συνδέεται μέλος του ΔΣ, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας και 
του Ομίλου ή μεγαλομέτοχος, απαιτείται έγκριση του ΔΣ. Ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης ορίζει την έννοια του συνδεδεμένου προσώπου. 
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται χωρίς την παρουσία του εν λόγω 
προσώπου. 

 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης "Ευθύνη" 

Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης “Ευθύνη”, η Εθνική 

Τράπεζα έχει ενσωματώσει τις βασικές αρχές και αξίες της ΕΚΕ τόσο στον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό της, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας 

της, υποστηρίζοντας ουσιαστικά και γενναιόδωρα ένα ευρύτατο φάσμα 

πολιτιστικών, μορφωτικών, ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, σε τρεις βασικούς άξονες: Ευθύνη για τον 

Άνθρωπο, Ευθύνη για τον Πολιτισμό, Ευθύνη για το περιβάλλον. 

Άνθρωπος 
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες, η Τράπεζα συμμετέχει στην προσπάθεια εξέλιξης των υπηρεσιών 

υγείας, παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με στόχο την 

αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων 

πολιτών.  

Πολιτισμός 

Η στήριξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την Εθνική Κληρονομιά και 

προάγουν τον Πολιτισμό ήταν πάντα αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής 

πολιτικής της Εθνικής Τράπεζας. Με σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε 

όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, αφιερώνει κάθε χρόνο ένα 

σημαντικό ποσοστό του χορηγικού της προϋπολογισμού, στηρίζοντας τις 

προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία, τις Τέχνες, τα ήθη και έθιμα, την 

πνευματική δημιουργία του τόπου μας. 

Περιβάλλον 

Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

αποτελούν για την Εθνική Τράπεζα θεμελιώδη λίθο σωστής εταιρικής 

συμπεριφοράς και συνεισφοράς των επιχειρήσεων, γενικότερα στην 

Αειφόρο Ανάπτυξη. Με απόλυτη ευθύνη και συνέπεια εφαρμόζει την 

περιβαλλοντική πολιτική που έχει χαράξει και ενισχύει την περιβαλλοντική 

συνείδηση του προσωπικού της και εμμέσως, των μετόχων και της 

πελατείας της. 

 

ΕΚΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της λειτουργίας και της 

δέσμευσής της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, συμμετέχει σε ενώσεις, 

σωματεία, οργανισμούς και δείκτες, με στόχο την προαγωγή της αειφόρου 

ανάπτυξης, είτε ως απλό μέλος, είτε ως μέλος των Διοικητικών τους 

Συμβουλίων. 

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) 

Η Εθνική Τράπεζα είναι ένα από τα βασικότερα μέλη της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών, η οποία αποτελεί φορέα εκπροσώπησης των 

ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Η Τράπεζα, με τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.Τ., λαμβάνει μέρος τόσο στη 
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ρυθμιστική διαδικασία, όσο και στη λήψη αποφάσεων σε 

νομοπαρασκευαστικό επίπεδο. 

Σε ότι αφορά στις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, η Ε.Ε.Τ. έχει 

συστήσει διατραπεζική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η 

Εθνική Τράπεζα. 

 

 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 

Ιδρύθηκε το 1914 με σκοπό την προστασία και προαγωγή των εμπορικών 

και βιομηχανικών συμφερόντων της περιφέρειας. Η Εθνική Τράπεζα 

συμμετέχει με εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Α.  

 

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη "CSR Europe". 

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το Δεκέμβριο του 2008. 

 

Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων (Σ.Ε.Ν.) 

Η Τράπεζα είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει δια εκπροσώπου της στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το Σ.Ε.Ν. είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2005, με 

πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και 

αποτελείται από 25 μέλη, προερχόμενα από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 

 

11. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ 

 
 
 

Βράβευση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «CR INDEX 2017- 2018» 
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Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης επιβράβευσε τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική, με ενσωμάτωση δράσεων 

προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της 

αγοράς. Η Εθνική Τράπεζα, που συμμετείχε για έβδομη φορά στον Δείκτη 

Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), διακρίθηκε για το 2017-2018 στην 

ανώτατη κατηγορία Diamond. Πρόκειται για την επιβράβευση της πολιτικής 

της Τράπεζας, των δράσεων καθώς και των πρωτοβουλιών που 

αναπτύσσει για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Δείκτης CR Index 

είναι ένας σημαντικός διεθνώς δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των 

επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και 

χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα 

κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης, αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη 

συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 

τέσσερεις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά. 

 

 

Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Θεσμού «BRAVO» 

 

Ο Θεσμός «Bravo Sustainability Awards» στοχεύει στην ανάδειξη και 

επιβράβευση των «βέλτιστων πρακτικών» που υλοποιούνται στην Ελλάδα 

για να συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς 

και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε 

υποψηφιότητα για τις «Βέλτιστες Πρακτικές» τις οποίες υλοποιεί στο 

πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από αυτές 

αξιολογήθηκαν και βραβεύθηκαν το 2017: 

- Στην Κατηγορία Βραβείο Governance: «Διαδικασίες και Πολιτικές τις 

οποίες εφαρμόζει η Εθνική Τράπεζα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς». 

- Στην Κατηγορία Βραβείο Society: «Πολυετές Πρόγραμμα της Εθνικής 

Τράπεζας για την Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο 

“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”». 

- Στην Κατηγορία Βραβείο Market: «Ο Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας της 

Εθνικής Τράπεζας». 
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- Στην Κατηγορία Βραβείο In Action: «Πρόγραμμα act4Greece: Η δύναμη 

των πολλών στην πράξη – Πρόγραμμα Crowdfunding για την οικονομία και 

την κοινωνία». 

 

 

Βραβείο «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελλάδα 2017» 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η 

εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελλάδα 2017» από τον 

διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International (CFI.co), η 

δραστηριότητα του οποίου υποστηρίζεται από διεθνείς Φορείς και 

Οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD) και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο 

και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέτασης από 

τον οργανισμό CFI.co των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες η 

Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει. 

 

 

Βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας - 2017» 

 

Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη 

Τράπεζα – 2017» στο πλαίσιο του Θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία - 

ΧΡΗΜΑ - 2017». 

 

 

 

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - 2017» 
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Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το 3ο βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη» στο πλαίσιο του Θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία - 

ΧΡΗΜΑ - 2017». 

 

 

«Hellenic Responsible Awards 2018» 

 

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Θεσμού «Hellenic Responsible 

Business Awards 2018» αξιολογήθηκε και έλαβε τις ακόλουθες σημαντικές 

διακρίσεις: 

- Βραβείο Gold για το «Πρόγραμμα act4Greece – Η δύναμη των πολλών 

στην πράξη: Πρόγραμμα Crowdfunding της Εθνικής Τράπεζας στην 

Οικονομία» στην Κατηγορία «Κοινωνία». 

- Βραβείο Gold για τα «Ψηφιακά εργαστήρια σε Σχολικές Μονάδες 

Edulabs» στην Κατηγορία «Εκπαίδευση / Υποτροφίες». 

- Βραβείο Gold για το «Πολυετές χορηγικό πρόγραμμα “Μουσείο Άγγελου 

Σικελιανού στην Λευκάδα”» στην Κατηγορία «Πολιτσμός / Αθλητισμός». 

- Βραβείο Gold για τη «Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων 

νοσοκομειακών μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας» στην 

Κατηγορία «Υγεία & Ασφάλεια». 

- Βραβείο Silver για το «Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης» στην Κατηγορία 

«Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης». 

- Βραβείο Silver για την «Πολυετή χορηγική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας 

στον “Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους”» στην 

Κατηγορία «Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Παράλληλα, η Τράπεζα έλαβε και το Grand Award, καθώς κατέκτησε 

τέσσερα Gold βραβεία στην κατηγορία «Ιδιωτικές Επιχειρήσεις» του 

Θεσμού. 

Διακρίσεις για την κατασκευή, ανακατασκευή και διαχείριση 

εγκαταστάσεων. 
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Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε στον διαγωνισμό «Facilities Management 

Awards 2017», αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις για την κατασκευή, 

ανακατασκευή και διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω του Group Real Estate. 

Αναλυτικότερα, απονεμήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα δύο τιμητικές 

διακρίσεις:  

- Για την κατασκευή της Νέας Πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο 

«Ευαγγελισμός», το κόστος της οποίας ανήλθε στα € 30 εκατ. 

- Για την ανακαίνιση και τη μετέπειτα μετατροπή της οικίας του Άγγελου 

Σικελιανού στη Λευκάδα σε Μουσείο Α. Σικελιανού, δωρεά που ξεπέρασε το 

€ 1,6 εκατ. 

 

  

 

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τρία βραβεία Gold: 

- Για την ανακαίνιση του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οδό 

Σοφοκλέους, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα 

«Assets/Ανακατασκευή – Ανακαίνιση». 

- Για το καινοτόμο σύστημα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

τεχνικών έργων μέσω του ανασχεδιασμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της CosmoOne, βάσει διεθνών πρακτικών και σε συνάρτηση με τις ανάγκες 

της Τράπεζας, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Ιnnovative 

Application of Systems or Technology in FM / Λήψη Αποφάσεων». 

- Για το σχετικό λογισμικό SAP Plant Maintenance - Help desk για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση αιτημάτων προληπτικής και επεμβατικής 

συντήρησης, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Ιnnovative 

Application of Systems or Technology in FM/ Λογισμικό». 

 

Επίσης, έλαβε ένα βραβείο Silver στην κατηγορία «Δραστηριότητες» 

ενότητα «Operations / Συντήρηση Εγκαταστάσεων»: 

- Για το ολοκληρωμένο πλαίσιο συντήρησης των εγκαταστάσεων του 

Ομίλου της, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεχή επικαιροποίηση όλων των 

απαραίτητων πιστοποιητικών λειτουργίας, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 
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«Ermis Awards 2017»: 

 10 βραβεία για τις τηλεοπτικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας 

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των «Ermis Awards 2017» οι τηλεοπτικές 

διαφημίσεις της Τράπεζας για την υπηρεσία i-bank Pay και για τα 175 

χρόνια της κέρδισαν συνολικά 10 βραβεία. Αναλυτικότερα: 

- Τα διαφημιστικά spots της καμπάνιας i-bank Pay με την παρέα των 4 

μικρών φίλων απέσπασαν 1 Grand Ermis Ad, 4 Ermis Gold. 

- 1 Ermis Silver απέσπασε το spot της νέας προθεσμιακής κατάθεσης 4=6. 

- 1 Ermis Bronze καθώς και το Βραβείο Κοινού για την ταινία «i-bank Pay – 

Pizza», η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού στην 

ψηφοφορία που διεξήχθη. 

- Η εταιρική τηλεοπτική διαφήμιση «175 Χρόνια – Ανατολές» απέσπασε 2 

Ermis Silver στις κατηγορίες της καλύτερης διαφημιστικής ταινίας και της 

καλύτερης παραγωγής. 

Τα«Ermis Awards» διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιρειών 

Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός 

του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας. 

 

 

 

Διάκριση για το go4more στον Θεσμό «Loyalty Magazine Awards» 

Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε το 1ο Βραβείο με το go4more, το πρώτο 

πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης για τον πελάτη. Στον διαγωνισμό, 

ειδικότερα, συμμετείχε στην κατηγορία «Best Loyalty Programme of the 

Year Financial Services». Τα «Loyalty Magazine Awards» αποτελούν τον 

κορυφαίο θεσμό στον τομέα της πελατειακής πιστότητας σε Ευρώπη και 

Μέση Ανατολή, και επιβραβεύουν την καινοτομία και τις βέλτιστες 

πρακτικές. Η απονομή των βραβείων διοργανώθηκε στο Λονδίνο το 2017, 

από το περιοδικό Loyalty Magazine, με 25 κατηγορίες που καλύπτουν το 
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πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων τής πελατειακής πιστότητας, ενώ οι 

νικητές σε κάθε κατηγορία επιλέχθηκαν από μια επιτροπή ανεξάρτητων 

διεθνών ειδικών του τομέα. 

Βραβείο για τις υπηρεσίες Trade Finance από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε ως η πιο επιτυχημένη τράπεζα 

συνεργασίας στην Ελλάδα για το 2016, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

παροχής εγγυοδοσίας για συναλλαγές διασυνοριακού εμπορίου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις πιο δραστήριες τράπεζες στην παροχή 

υπηρεσιών Trade Finance, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου και του 

Επιχειρηματικού Φόρουμ, που διεξήχθη στην Κύπρο μεταξύ 8-10 Μαΐου 

2017. 

Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνει την ενεργή στήριξη που 

παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, και 

ειδικότερα την προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε νέες αγορές, 

βοηθώντας να διατηρήσουν μια ομαλή και αποδοτική ροή της εφοδιαστικής 

και της χρηματοδοτικής τους αλυσίδας. Οι διεθνείς διακρίσεις που έχουν 

αποσπάσει οι υπηρεσίες Trade Finance αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη 

της αγοράς και τον αυξημένο αριθμό των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων που επιλέγουν την Εθνική Τράπεζα ως συνεργάτη για την 

επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους. 

«Lighthouse e-volution Awards 2017»: 3 νέα βραβεία για την Εθνική 

Τράπεζα 

Στο πλαίσιο του Θεσμού των Βραβείων «Lighthouse e-volution Awards 

2017» η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τρείς διακρίσεις: 

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Contactless Payment, P2P Payment » για 

το i-bank Pay και i-bank Pay 4 Business. 

- Silver βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Τραπεζικές Υπηρεσίες» για το 

i-bank pass. 

- Silver βραβείο στην κατηγορία «Big Data & Marketing Analytics» για το 

Customer Analytics. 
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12. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας για το πραγματοποιηθέν έτος 

01.01.2019 – 31.12.2019 πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2020. Η 

συνέλευση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω των πρόσφατων 

συνθηκών για τον COVID_19.  

Κάποιες εικόνες από την Γενική Συνέλευση είναι οι εξής: 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Κώστας Μιχαηλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. 

Παύλος Μυλωνάς, στο Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης. 

 



342 
 

 

14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

https://www.sed.gr/upload/magazine/13/FLASH/index.html 

https://www.nbg.gr/  

https://gr.investing.com/equities/natl.-bank-gr-chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sed.gr/upload/magazine/13/FLASH/index.html
https://www.nbg.gr/
https://gr.investing.com/equities/natl.-bank-gr-chart
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Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος 

Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών του 

Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς  

website: www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sed.gr/
mailto:info@sed.gr
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1.1 Τραπεζικό Σύστημα 
 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί το παλαιότερο κομμάτι του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως σκοπό να ρυθμίσει την 

κυκλοφορία του χρήματος μεταβιβάζοντας χρηματικές αξίες από 

πλεονασματικές μονάδες σε ελλειμματικές. Το τραπεζικό σύστημα 

αποτελείται από:  

▪ Την Κεντρική Τράπεζα η οποία διαθέτει εκδοτικό προνόμιο  

▪ Τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες εκτελούν πάσης φύσεως 

τραπεζικές εργασίες  

▪ Και τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν την 

μορφή επενδυτικών τραπεζών ή τραπεζών που ειδικεύονται στη 

στεγαστική, κτηματική πίστη 

Η Τράπεζα είναι ένας οργανισμός της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η 

αποδοχή καταθέσεων του κοινού και η χορήγηση δανείων. Ο 

παραδοσιακός ρόλος των τραπεζών είναι αυτός του μεσολαβητή ανάμεσα 

σε αποταμιευτές και πιστούχους. Η ύπαρξη Τραπεζικού Συστήματος 

εξασφαλίζει χαμηλό κόστος διαμεσολάβησης.  

1.2 Λειτουργίες των Τραπεζών 
 

Οι βασικές λειτουργίες των Τραπεζών είναι: 

 

o Μετασχηματισμός των περιουσιακών στοιχείων  

o Παροχή πρόσβασης στο σύστημα πληρωμών  

o Διαχείριση των κινδύνων  

o Παρακολούθηση των οφειλετών και επεξεργασία των 

πληροφοριών 

Οι γενικές υπηρεσίες ενός τραπεζικού συστήματος μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής : 

▪ Τη λιανική τραπεζική  

▪ Την επενδυτική τραπεζική  

▪ Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου  
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1.3 Πηγές Κερδοφορίας των Τραπεζών 
 

1. Διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων  

2. Πάσης φύσεως προμήθειες  

3. Κεφαλαιακά κέρδη  

4. Είσπραξη αμοιβής από την παροχή επενδυτικών και  άλλων 

χρηματοοικονομικών  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο Εποπτείας Τραπεζών 
 

Η επιτροπή της Βασιλείας : 

Οι κανόνες Επιτροπής της Βασιλείας αποτελούν τις συμφωνίες που 

ρυθμίζουν όλες τις λεπτομέρειες επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών  

ιδρυμάτων. Συνεπώς, αποτελούν τους κανονισμούς λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συμφωνίες αυτές, Βασιλεία 1, 

Βασιλεία 2, Βασιλεία 3, εκδόθηκαν από την επιτροπή της Βασιλείας η 

οποία συστήθηκε το 1974 από τους Διοικητές των Κεντρικών 

Τραπεζών των κρατών –μελών. Η Επιτροπή έλαβε το όνομά της από 

την πόλη της Βασιλείας της Ελβετίας, όπου βρίσκεται η Γραμματεία της 

Επιτροπής, ενώ εκεί λαμβάνουν χώρα και οι συνεδριάσεις που γίνονται 

τακτικά 4 φορές το χρόνο. Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν 

είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός , αλλά μια de facto 

οργάνωση. 

 

❖ Επιτροπή Βασιλεία 1 

Το 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας  πρότεινε ένα σύστημα 

κεφαλαιακής μέτρησης το οποίο έγινε γνωστό ως Βασιλεία1. Το 

σύστημα αυτό εισήγαγε την εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων του 

ενεργητικού. Η Βασιλεία 1 επηρέασε άμεσα τη συμπεριφορά της 

Βασιλείας 2. 

❖ Επιτροπή Βασιλεία 2 

Η Βασιλεία 2 ήταν μια συμφωνία η οποία είχε αντικείμενο τη 

στοιχειοθέτηση σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σκοπός της Βασιλείας 2 ήταν ο 

σχεδιασμός ενός διεθνούς προτύπου ελέγχου, έτσι ώστε να 
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αποτρέψει από ενδεχόμενους κινδύνους, τόσο λειτουργικούς όσο και 

χρηματοοικονομικούς. Η συμφωνία αποτελείται γύρω από τρεις 

κυρίως άξονες, ως «πυλώνες» : 

➢ Πυλώνας 1: ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας  

➢ Πυλώνας 2: εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και 

αξιολόγησης 

➢ Πυλώνας 3: πλέγμα κανονιστικών διατάξεων, ορθή και 

ολοκληρωμένη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων 

 

❖ Επιτροπή Βασιλεία 3 

Η χρηματοπιστωτική κρίση προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 

21ου πρώτου αιώνα  ήταν η αιτία που η Επιτροπή της Βασιλείας 

δημιούργησε ένα νέο ενισχυμένο πλαίσιο κανόνων και αξιών για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις σημερινές 

υποχρεώσεις. Ο μεγαλύτερος στόχος της Επιτροπής ήταν η 

ενίσχυση και διασφάλιση της τραπεζικής ρευστότητας και η 

απαραίτητη μόχλευση των τραπεζών. Επιπλέον, η Βασιλεία 3 

διατηρεί τους πυλώνες της Βασιλείας 2, όμως ο κύριος στόχος είναι 

ένας πιο δυναμικός υπολογισμός του κινδύνου. Η πιο σημαντική 

αλλαγή είναι η υποχρέωση της Τράπεζας να διεξάγει τακτικά 

ανεξάρτητο έλεγχο και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου (Counterparty Credit 

Risk) μέσα από τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.9 

Εσωτερικός έλεγχος –Κεντρική Τράπεζα 

Η Κεντρική Τράπεζα έθεσε (Πράξη Διοίκηση Τραπέζης της Ελλάδος 

(ΠΔ/ΤΕ)2438/98. Πρβλ. ΠΤ/ΔΕ 2577/06) την εφαρμογή κανόνων 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να τηρούνται σε 

κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύετε στην Ελληνική επικράτεια και 

εποπτεύεται από αυτήν. Καθώς όρισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 

πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματική οργανωτική δομή και επαρκές 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε).  

2.1 Εσωτερικός Έλεγχος 
 

 
9BaselIII, June 2011, παράγραφος 106/777(x), p. 43. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος Τραπεζών λόγω των ραγδαίων οικονομικών 

εξελίξεων καθιστά αναγκαία μια αποτελεσματική εφαρμογή ενός 

εσωτερικού συστήματος. 

Ορισμός εσωτερικού ελέγχου : 

Ο εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

είναι ‘’μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες 

ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

του σκοπούς, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση 

στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου’’.10 

2.2 Σκοποί και Στόχοι Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς την 

διοίκηση  της επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση 

των καθηκόντων της, παρέχοντας τις αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και 

παρατηρήσεις για τις λειτουργίες, συναλλαγές και δοσοληψίες της εταιρείας. 

Ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, στην 

προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, στην διασφάλιση της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της, 

καθώς και στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζοντας 

την βιωσιμότητα της. Επίσης, φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι και οι 

εξωτερικοί συνεργάτες να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα 

με τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που το απαρτίζουν. 11 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου ο αντικειμενικός σκοπός 

της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ¨η βοήθεια προς τα μέλη του 

οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Για το 

σκοπό αυτό η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τους εφαρμόζει με αναλύσεις, 

αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις 

ελεγχόμενες δραστηριότητες’’. 12  

 
10www.hiia.gr 
11Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος, Θεωρία και Εφαρμογές, 
Θεσσαλονίκη, 2017, σελ.105.   
12www.hiia.gr 

http://www.hiia.gr/
http://www.hiia.gr/
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2.3 Εσωτερικός Έλεγχος Τραπεζών 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος Τραπεζών είναι μια διοικητική λειτουργία η οποία έχει 

ως στόχο τον έλεγχο των διαδικασιών και των λειτουργιών των 

εργαζομένων και των στελεχών της. Εκτός αυτών, ο σημαντικότερος στόχος 

του εσωτερικού ελέγχου Τραπεζών είναι η τήρηση των ελεγκτικών 

διαδικασιών και των λειτουργιών που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα.  

Σύμφωνα με ΠΔ/ΤΕ 2438/98(Τμήμα I). Προβλ. ΠΤ/ΔΕ 2577/06 το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου Τραπεζών αφορούν το σύνολο των προληπτικών ή 

κατασταλτικών ελέγχων που αναπτύσσονται από το ίδρυμα με σκοπό: 

✓ Στην υλοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στην τήρηση των 

στρατηγικών της Τράπεζας  

✓ Έλεγχο για τυχών κινδύνους και την διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων 

✓ Στην διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριών σχετικά με τα 

οικονομικά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Τράπεζας 

✓ Την διατήρηση της νομοθεσίας και την τήρηση των εσωτερικών 

κανόνων λειτουργίας 

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός Σ.Ε.Ε προϋποθέτει να: 

✓ Καλύπτει όλες τις ενέργειες και τις λειτουργίες Τραπεζών 

✓ Μέτρα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποφυγή οικονομικών 

καταχρήσεων  

✓ Επαρκή και κατάλληλα μηχανήματα για τον εντοπισμό, ανάλυση, 

έλεγχο 

✓ Υπακούει στο θεσμικό πλαίσιο, τις διοικητικές πράξεις που 

αφορούν τη λειτουργία της Τράπεζας  

✓ Είναι σε θέση να επιλύει κάθε είδους θέματα εφόσον δει αδυναμία 

άσκησης του ελέγχου 

2.4 Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης 
 

Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης 

(Μ.Ε.Ε.) που είναι ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, και ελέγχονται από το 
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Δ.Σ. και έχει άμεση πρόσβαση στην επιτροπή ελέγχου. σύμφωνα με 

(ΠΔ/ΤΕ 2438/98 (Τμήμα VIII) κύρια καθήκοντα της Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης είναι: 

✓ Ο συνεχούς έλεγχος της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας 

του Σ.Ε.Ε. 

✓ Η συνεχής ενημέρωση της διοίκησης της Τράπεζας για την 

κατάσταση και την εξέλιξη των ακολουθουμένων ελεγκτικών 

διαδικασιών 

✓ Η διενέργεια γενικού ελέγχου αναφορικά τις εμπορικές 

συναλλαγές  

✓ Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λογιστικού 

συστήματος, της εφαρμογής του κλαδικού λογισμικού σχεδίου  

Εκτός άλλων για την ολοκλήρωση των στόχων της Μ.Ε.Ε.  

✓ Την κατοχύρωση της διοικητικής της ανεξαρτησίας  

✓ Η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα όργανα της 

Τράπεζας  

✓ Η ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

παράγονται στην Τράπεζα 

✓ Την ύπαρξη λεπτομερών και καταγεγραμμένων ελεγκτικών στοιχείων 

✓ Η διαρκής επιμόρφωση των επιθεωρητών13 

3.1 Όμιλος Alpha Bank 
 

Η Alpha Bank είναι μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες, με άνω 

από 1000 σημεία εξυπηρέτησης πελατών στη Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1879 

από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο όταν δημιούργησε μία εμπορική 

επιχείρηση στην Καλαμάτα. Η Alpha Bank είναι εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο Αθηνών, είναι μητρική εταιρεία και μια από τους 

μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με 

ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και διεθνή τραπεζική αγορά.  

Έχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής , της τραπεζικής μεσαίων 

και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking 

 
13Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος, Θεωρία και Εφαρμογές, 
Θεσσαλονίκη, 2017, σελ.105. 
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της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των 

χρηματοπιστωτικών εργασιών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου "Ι. Φ. Κωστόπουλου" μετονομάστηκε 

σε "Τράπεζα Καλαμών". Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και 

η Τράπεζα ονομάσθηκε "Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως". Το 1947 

η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως", αργότερα, το 1972 

σε "Τράπεζα Πίστεως" και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα 

Πίστεως. 

Η Τράπεζα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από 

την προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε 

σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών. 

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής 

Τραπέζης ενώ στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής 

Τραπέζης με απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα 

διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονομάστηκε 

Alpha Bank, το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα. 

Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της 

Εμπορικής Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. 

μετά της Crédit Agricole S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών 

εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και 

Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. Η 

νομική συγχώνευση δι’ απορροφήσε- ως της Εμπορικής Τραπέζης από την 

Alpha Bank ολοκληρώθηκε την 28 Ιουνίου 2013. Τέλος, η εξαγορά των 

εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς την 30 Σεπτεμβρίου 2014. 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί των τελευταίων ετών στη μακρά και επιτυχή 

διαδρομή του Ομίλου, είναι: 

❖ Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ 2.563 

εκατ., την 24.11.2015, με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης 

ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες 

μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της 

μετοχικής βάσεως της Alpha Bank. 

❖ Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής 

της Citibank, την 30.9.2014. 
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❖ Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του 

Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, η οποία πρώτη από τις 

συστημικές τράπεζες προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής 

του. 

❖ Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της Τραπέζης ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την 31.3.2014. 

❖ Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως 

της Εμπορικής Τραπέζης, την 28.6.2013. 

Επιπλέον, ο Όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται στην εγχώρια αλλά 

και στη διεθνή τραπεζική αγορά, με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, 

στην Αλβανία και στη Μεγάλη Βρετανία.14 

Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από εννέα 

(9) έως και δεκαοκτώ (18), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα 

με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.  

Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται διά μυστικής 

ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι επανεκλέξιμα, και δύνανται 

ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. 

 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, άρχεται 

από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη 

δυναμένη να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ετών.  

Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως 

επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, 

δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των 

μετόχων, διά ειδικής προς τούτο αποφάσεώς της.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οποιαδήποτε προσωπική 

ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού 

προσώπου της Τραπέζης και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων.15 

 
14https://www.alpha.gr/ 
15https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/articleofincorporation_gr_062018.pdf 

https://www.alpha.gr/
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/articleofincorporation_gr_062018.pdf
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3.2 Οικονομικές Καταστάσεις  2008-2017 
 

 

Πηγή:Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις AlphaBank 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία των 

καταθέσεων πελατών της Alpha Bank για το διάστημα 2008-2017 καθώς 

και το ρυθμό μεταβολής των καταθέσεων κατά το ίδιο διάστημα. 

(Σε χιλιάδες 

€) 

20

08 

20

09 

2010 20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

2015 20

16 

20

17 

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού 

65.269.9

54 

69.596.0

47 

66.798.31

5 

59.148.0

45 

58.253.4

18 

73.697.2

67 

72.935.4

61 

69.296.23

4 

69.297.5

42 

64.872.2

66 

Σύνολο 

Καταθέσε

ων 

42.546.7

77 

42.915.6

94 

38.292.50

1 

29.399.4

61 

28.464.3

49 

42.484.8

60 

42.900.6

33 

31.434.26

6 

32.946.1

16 

34.890.4

36 

Σύνολο 
Χορηγήσεων 

50.704.7

02 

51.399.9

39 

49.304.74

5 

44.875.7

06 

40.578.8

45 

51.678.3

13 

49.556.9

85 

46.186.11

6 

44.408.7

60 

43.318.1

93 

Καθαρά 

Κέρδη μετά 

Φόρων 

513.447 349.077 86.039 -

3.809.94

9 

-

1.081.68

7 

2.922.22

4 

-329.708 -

1.371.454 

42.302 21.052 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

3.940.69

7 

5.973.35

9 

5.783.93

4 

1.966.24

8 

747.500 8.367.73

5 

7.706.55

0 

9.053.19

9 

9.113.41

3 

9.626.69

1 

Δείκτες κερδοφορίας / αποδοτικότητας 

ROA 0,8% 0,5% 0,1% -6,4% -1,9% 4,0% -0,5% -2,0% 0,1% 0,0% 

ROE 13,0% 5,8% 1,5% -193,8% -144,7% 34,9% -4,3% -15,1% 0,5% 0,2% 

Δείκτες ρευστότητας 

Δείκτης 

Χορηγήσ

εις προς 
Καταθέσεις 

 
119,2% 

 
119,8% 

 
128,8% 

 
152,6% 

 
142,6% 

 
121,6% 

 
115,5% 

 
146,9% 

 
134,8% 

 
124,2% 

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

Δείκτης 

κεφαλαιακ

ής 

επάρκειας 

(εποπτ.) 

 
9,8% 

 
13,2% 

 
13,6% 

 
9,7% 

 
9,5% 

 
16,4% 

 
14,6% 

 
16,8% 

 
17,1% 

 
18,4% 

Δείκτης 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

προς 

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού 

 
6,0% 

 
8,6% 

 
8,7% 

 
3,3% 

 
1,3% 

 
11,4% 

 
10,6% 

 
13,1% 

 
13,2% 

 
14,8% 

 

http://www.alpha.gr/
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Το έτος 2008, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που σημειώνονται 

λόγω της εμφάνισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι καταθέσεις των 

πελατών της Alpha Bank παρουσιάζουν ανοδική πορεία καθώς αυξήθηκαν 

κατά 22,7%. 

 Η ανοδική πορεία συνεχίζεται μέχρι και το έτος 2009 με μικρότερο ωστόσο 

ρυθμό ενώ το έτος 2010 αποτελεί μία κομβική χρονιά για την Alpha Bank 

καθώς λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην 

ελληνική οικονομία οι καταθέσεις των πελατών παρουσιάζουν αξιοσημείωτη 

πτώση. 

 Η πτωτική αυτή πορεία των καταθέσεων γιγαντώνεται το έτος 2011 κατά το 

οποίο σημειώνεται η μεγαλύτερη πτώση των καταθέσεων των πελατών 

προκαλώντας στην Alpha Bank προβλήματα ρευστότητας. 

 Η κύρια αιτία της μεταβολής αυτής εστιάζεται στην πολιτική αβεβαιότητα 

που επικρατεί στη χώρα καθώς και στις συζητήσεις για πιθανή αποχώρηση 

της Ελλάδας από το Ευρώ. Μετά από μια μικρή περαιτέρω υποχώρηση 

των καταθέσεων το έτος 2012, το έτος 2013 αρχίζει η ανάκαμψη μιας και ο 

δείκτης των καταθέσεων παρουσιάζει σημαντική αύξηση (+49,3%), 

επανέρχοντας σε επίπεδα αντίστοιχα του έτους 2008, δηλαδή πριν την 

εμφάνιση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στις καταθέσεις της 

Alpha Bank.  

Το έτος 2014, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στην χώρα και τον 

τραπεζικό κλάδο γενικότερα, οι καταθέσεις στην Alpha Bank είναι ελάχιστα 

αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το έτος 2015 σημειώνεται και 
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πάλι σημαντική πτώση των καταθέσεων για την οποία γίνεται προσπάθεια 

να αναστραφεί από το 2016 μέχρι και σήμερα με μικρό αλλά σχετικά 

σταθερό ρυθμό αύξησης. 

Καθώς οι πτώσεις στις καταθέσεις των πελατών της Alpha Bank μπορεί να 

οδηγήσουν σε προβλήματα ρευστότητας, στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε 

την πορεία του δείκτη ρευστότητας. 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη 

χορηγήσεις προς καταθέσεις της Alpha Bank για το διάστημα 2008-2017. 

 
Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις AlphaBank 
 

Μελετώντας το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο δείκτης χορηγήσεις 

προς καταθέσεις της Alpha Bank καθ’ όλο το διάστημα 2008-2017 

παραμένει σε τιμές άνω της μονάδας (ή του 100%). Αναλυτικότερα, 

λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή του δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις 

της Alpha Bank το έτος 2007  Οικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικοί 

δείκτες Alpha Bank ο οποίος αντιστοιχούσε σε 121,4% παρατηρούμε ότι το 

έτος 2008 η τιμή του δείκτη παρουσιάζει μια μικρή μείωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.  

Το έτος 2009 ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα που 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο αριθμός των δανείων προς τους 

πελάτες αυξήθηκε σημαντικά. Το έτος 2010 που η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και η ρευστότητα για το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων μειώνεται συνεχώς, ο δείκτης παρουσιάζει, όπως 

είναι αναμενόμενο, ανοδική πορεία.  
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Το έτος 2011 ο δείκτης μετά από μια αξιοσημείωτη αύξηση βρίσκεται στα 

υψηλότερα επίπεδά του (152,6%) λόγω των μεγάλων πιέσεων που δέχεται 

η Τράπεζα από τη δημοσιονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Όπως 

προαναφέραμε στην ανάλυση της πορείας των καταθέσεων, οι καταθέσεις 

των πελατών έχουν μειωθεί σημαντικά ενώ οι χορηγήσεις δανείων 

παραμένον σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί το δείκτη σε υψηλά 

επίπεδα και αυξάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Alpha Bank 

αναφορικά με τη ρευστότητά της. Τα έτη που ακολουθούν (2012-2013) η 

Alpha Bank όπως και όλες οι συστημικές τράπεζες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τις υψηλές ζημίες και τη διαρροή των καταθέσεων λόγω 

της έντονης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, με το δείκτη 

ρευστότητας να παρουσιάζει σταδιακή πτώση φτάνοντας το 2013 στην 

χαμηλότερη τιμή του (115,5%) για την εξεταζόμενη περίοδο μετά την έλευση 

της οικονομικής κρίσης περίοδο (2008-2017).  

Το έτος 2015 ο δείκτης παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο και αυτό οφείλεται 

στην πολιτική αβεβαιότητα και στις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησε μεγάλο αριθμό πολιτών στην 

απόσυρση των καταθέσεών τους από τα τραπεζικά ιδρύματα. Μάλιστα τον 

Ιούνιο του 2015 εφαρμόστηκαν τα capital controls από την ελληνική 

κυβέρνηση για να αποφευχθεί ένας ανεξέλεγκτος τραπεζικός πανικός 

(Bank-Run) και μια πλήρης κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. 

 Τα τελευταία δύο έτη (2016- 2017) οι τιμές του δείκτη βελτιώνονται και είναι 

σταθερά μειωμένες σε σχέση με το έτος 2015 καθώς πολλοί καταθέτες 

επέστρεψαν μέρος των κεφαλαίων τους στις τράπεζες, παραμένουν 

ωστόσο μέχρι και σήμερα σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 

Επιπροσθέτως, η κερδοφορία αποτελεί τη ζωογόνο δύναμη κάθε 

τραπεζικού ιδρύματος, καθώς παρουσιάζοντας κέρδη είναι ικανή να 

παραμείνει φερέγγυα και να καταφέρνει να αναπτυχθεί και να ακμάσει. 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν τη διαχρονική πορεία του δείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

(ROE) της Alpha Bank για το διάστημα 2008-2017. 
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Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις Alpha Bank 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις AlphaBank 

Όσον αφορά τον δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού ROA της Alpha Bank 

παρατηρούμε ότι στο εξεταζόμενο διάστημα 2008-2017 παρουσιάζει 

αρκετές αυξομειώσεις. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή του 

δείκτη ROA της Alpha Bank το έτος 2007  ο οποίος αντιστοιχούσε σε 1,6% 

παρατηρούμε ότι τα έτη 2008-2010 η τιμή του δείκτη παρουσιάζει σταδιακή 

μείωση.  

Το έτος 2011 όμως η τιμή του δείκτη παρουσιάζει μεγάλη μείωση 

παρουσιάζοντας για πρώτη φορά αρνητικές τιμές (-6,4%) που οφείλεται 

http://www.alpha.gr/
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στις ζημίες που εμφανίζει η Alpha Bank καθώς και στην συμμετοχή της 

τράπεζας στο Πρόγραμμα Συμμετοχής Ιδιωτικού Τομέα στην αναδιάταξη 

του ελληνικού χρέους (PSI).  

Το έτος 2012 τα αρνητικά αποτελέσματα μετριάστηκαν αλλά και πάλι η τιμή 

του δείκτη είναι αρνητική ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής 

επιδείνωσης της χώρας και της πολιτικής αστάθειας που επανέφεραν τη 

συζήτηση περί εξόδου της χώρας από την ζώνη του ευρώ.  

Το έτος 2013 και μετά από δύο χρόνια που η Alpha Bank εμφάνισε ζημίες, 

παρουσιάζει ξανά καθαρά κέρδη τα οποία όμως δεν διατηρήθηκαν καθότι 

τα έτη 2014 και 2015 χαρακτηρίστηκαν και πάλι από ζημίες. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις τιμές του δείκτη που είναι αρνητικές με κύρια αιτία 

τις ευμετάβλητες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική 

οικονομία.  

Το 2016 και 2017 ο δείκτης βελτιώνεται μεν, βρίσκεται δε κοντά σε μηδενικό 

επίπεδο, καθώς τα καθαρά της κέρδη είναι ελάχιστα σε σχέση με το 

ενεργητικό της. 

Αντίστοιχα, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) της Alpha 

Bank από το 2008 μέχρι και το 2010 παρουσιάζει μια πτωτική πορεία που 

οφείλεται στην έναρξη της οικονομικής κρίσης που συνδυάζεται με τη 

μείωση των κερδών της τράπεζας. 

Το έτος 2011 η ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε τη μεγαλύτερη 

αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους στην ιστορία, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά 

υψηλή εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών κατόχων ελληνικού χρέους (PSI). 

Η απομείωση των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου επέφερε ζημίες σε όλες 

τις συστημικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Alpha Bank, με 

αποτέλεσμα ο δείκτης ROE να εμφανίσει εξαιρετικά ακραίες τιμές (193,8%). 

Σημειώνεται δε ότι η Alpha Bank είναι η μόνη ανάμεσα στις 4 συστημικές 

που το 2011 δεν εμφάνισε και αρνητικά ίδια κεφάλαια.  

Το 2012 η τιμή του δείκτη εξακολουθεί να είναι ακραία αλλά σε μικρότερο 

βαθμό καθώς εμφανίζει μεν μικρότερα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2011 

αλλά μικρότερες ζημίες δε. Το 2013 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για τη 

δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καθώς οι αναμενόμενες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές τελεσφόρησαν υπό το πρίσμα της πιεστικής 

ανάγκης για ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών. Έπειτα από την 

ανακεφαλαίωση, η Alpha Bank εμφάνισε τόσα κέρδη αντί για ζημίες όσο και 
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υψηλότερα ίδια κεφάλαια, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη αύξηση του δείκτη 

ROE.  

Το 2014 έως και το 2015 η Alpha Bank επανήλθε στις ζημίες καθώς η 

οικονομική ύφεση συνεχίζει να ασκεί σημαντικές πιέσεις στον τραπεζικό 

κλάδο στην Ελλάδα. Τα 2016-2017 η τιμή του δείκτη εμφανίζεται 

βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη διετία, καθώς επανέρχονται σε 

θετικές τιμές, ενώ όπως και στο δείκτη ROA που αναφέραμε παραπάνω, 

αυτό οφείλεται στην υψηλότερη κερδοφορία που παρουσιάζει η Alpha 

Bank. 

Τέλος, η επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων αποτελεί διαρκές αντικείμενο 

ελέγχων των εποπτικών αρχών των τραπεζών, λόγω της φύσης και της 

έντασης των κινδύνων που διατρέχουν αυτές. Το ελάχιστο ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων καθώς και η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων 

αποτελούν ιδιαίτερο ρυθμιστικό και εποπτικό μέλημα των διατάξεων και 

εργασιών της επιτροπής της Βασιλείας, σύμφωνα με την οποία τα 

πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το λεγόμενο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας.  

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank για το διάστημα 2008-2017. 

  

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις AlphaBank 

 

http://www.alpha.gr/
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Όσον αφορά στο διάστημα 2008-2017, παρατηρούμε ότι ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της  Alpha Bank εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο 

του 8% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, 

λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 

Alpha Bank το έτος 2007  ο οποίος αντιστοιχούσε σε 12,5% παρατηρούμε 

ότι το έτος 2008 η τιμή του δείκτη παρουσιάζει καθοδική πορεία.  

Τα έτη 2009 και 2010 που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από αύξηση του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και επανέρχεται σε καθοδική πορεία τα έτη 

2011-2012. Μάλιστα, το 2011 και λόγω της συμμετοχής των ελληνικών 

τραπεζών στο PSI τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και η κεφαλαιακή της 

επάρκεια υπέστησαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, που οδήγησαν το 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να φτάσει τη χαμηλότερη τιμή του το έτος 

2012 για το διάστημα 2000-2017 (εξαιρουμένου του έτους 2001).  

Το έτος 2013 και μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές που 

πραγματοποιήθηκαν στο τραπεζικό κλάδο και έπειτα από αυξήσεις 

μετοχικών κεφαλαίων που ολοκληρώθηκαν, η τιμή του δείκτη 

αποκαταστάθηκε σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο και διαμορφώθηκε 

σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα από το 2012, δηλαδή της τάξεως του 16,4%. 

Το έτος 2014 λόγω και της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στην 

ελληνική οικονομία ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank είναι 

ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το έτος 2013.  

Το έτος  2015 έπειτα από την ανακεφαλαίωση στο πλαίσιο του 3ου 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η Alpha Bank παρουσιάζει 

αρκετά υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια, την υψηλότερη μέχρι εκείνη τη 

στιγμή τιμής της. Τα τελευταία δύο έτη η κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha 

Bank επιδεικνύει ανοδική πορεία με το έτος 2017 να σημειώνει την 

υψηλότερη μέχρι σήμερα τιμή του της τάξεως 18,4%, υπερβαίνοντας κατά 

πολύ το όριο του 8% που έχει οριστεί σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ. 
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Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη 

Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού της Alpha Bank για το 

διάστημα 2008-2017. 

 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις Alpha Bank 

Από την άλλη, όσον αφορά στο δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό 

της Alpha Bank, παρατηρούμε ότι ακολουθεί παρόμοια πορεία με το δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και την 

τιμή του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό της Alpha Bank το έτος 

2007 ο οποίος αντιστοιχούσε σε 7,8% παρατηρούμε ότι το έτος 2008 η τιμή 

του δείκτη παρουσιάζει καθοδική πορεία.  

Τα έτη 2009 και 2010 που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από αύξηση του 

δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό και επανέρχεται σε καθοδική 

πορεία τα έτη 2011-2012. Μάλιστα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 

το 2011 και λόγω της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο PSI τόσο 

τα ίδια κεφάλαια όσο και η κεφαλαιακή της επάρκεια υπέστησαν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις.  

Κατά αυτό τον τρόπο ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό έφτασε τη 

χαμηλότερη τιμή του το έτος 2012 για το διάστημα 2000-2017 που 

αντιστοιχούσε σε 1,3% και οφειλόταν στα πολύ χαμηλά ίδια κεφάλαια που 

κατέγραψε το έτος εκείνο η Alpha Bank. Σημειώνεται δε ότι το έτος 2012 

μόνο ο δείκτης της Alpha Bank παρέμεινε σε θετικά επίπεδα σε σύγκριση 

με τις υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες.  

http://www.alpha.gr/
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Αντίστοιχα με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, το έτος 2013 η τιμή του 

δείκτη αποκαταστήθηκε σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο και 

διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως του 11,4%. Το έτος 2014 λόγω και 

της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στην ελληνική οικονομία ο δείκτης 

είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το έτος 2013.  

Το έτος 2015 έπειτα από την ανακεφαλαίωση στο πλαίσιο του 3ου 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η Alpha Bank παρουσιάζει 

αρκετά υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια, την υψηλότερη μέχρι εκείνη τη 

στιγμή τιμής της.  

Τα τελευταία δύο έτη η κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank επιδεικνύει 

ανοδική πορεία με το έτος 2017 να σημειώνει την υψηλότερη μέχρι σήμερα 

τιμή του της τάξεως 14,8%, δείχνοντας υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλή 

ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. (Καούκη Ευφροσύνη, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορική αναδρομή στρατηγικής χρηματοδοτήσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

μετά την είσοδο στο Ευρώ – Η περίπτωση της Alpha Bank», Ακαδημαϊκός έτος 2017-2018, σελ 

45-55)  
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Γενική Συνέλευση 31 Ιουλίου 2020  

 

Η γενική συνέλευση έλαβε χώρα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στις 10 π.μ. 

στην Αθήνα, ωστόσο μεταδόθηκε μέσω του athex-events.webex.com σε 

όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Τον λόγο πήραν ο πρόεδρος της τράπεζας 

κύριος Βασίλης Ρέπανος, ο γραμματέας κύριος Τριανταφυλλίδης, ο 

διευθύνων σύμβουλος κύριος Βασίλειος Ψάλτης και αναλύθηκαν τα εξής: 

Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στους 4 κύριους άξονες του 

Στρατηγικού Σχεδίου: 

➢ Επιτάχυνση μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (το 2019 

μειώθηκαν κατά 3,1 δις ευρώ) 

➢ Παροχή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία και 

πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση 

➢ Προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου μέσω ψηφιακού 

μετασχηματισμού 

➢  Διαμόρφωση νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που προάγει 

τη διαφάνεια.  

Επίσης υπάρχει: 

➢ Σημαντική βελτίωση της ρευστότητας – Αύξηση καταθέσεων  

➢ Συνέχισε την χρηματοδότηση νέων εκταμιεύσεων ύψους 3,5 δις ευρώ  

➢ Κοινωνική Υπευθυνότητα της τράπεζας με άμεση ανταπόκριση σε 

έκτακτα γεγονότα όπως η πανδημία Covid-19, όπου προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί προσέφεραν ιατρικό εξοπλισμό μηχανημάτων και 

αναλωσίμων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων. 
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Καθώς και υποστήριξαν την πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου 

για την υποστήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων συμπολιτών μας.  

Αναλυτικότερα όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού, η Alpha Bank 

εστίασε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και διασφάλισε: 

❖ Απρόσκοπτη λειτουργία 

❖ Υγεία και ασφάλιση των εργαζομένων 

❖ Αξιοποίηση της τηλεργασίας 

❖ Εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων 

Εστίασε όμως και στην υποστήριξη των πελατών της με: 

❖ Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

❖ Αναστολή καταβολής δόσεων 

❖ Πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των 

επιχειρήσεων με εγγύηση των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο πρόεδρος της τράπεζας, κύριος Βασίλης Ράπανος, ανέφερε πως η 

κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank την καθιστά πρώτη τράπεζα στην 

Ελλάδα. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 7,9 δις ευρώ στο τέλος του 

έτους 2019. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΔ 

Με τη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας ALPHA BANK Α.Ε. ολοκληρώθηκε το “Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών 2020” που διοργάνωσε ο ΣΕΔ, για 6η 
συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Γεν. Συνέλευση έγινε στα γραφεία της εταιρείας, την Παρασκευή 31/7/2020 και μεταδόθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
Την Γεν. Συνέλευση παρακολούθησαν 25 φοιτητές και φοιτήτριες, μαζί με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, 
Μπάμπη Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο, Νίκο Οικονομόπουλο. 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν 
μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία ALPHA BANK Α.Ε., για την φιλοξενία και για την άψογη συνεργασία, η 
οποία ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, προς όφελος των φοιτητών,του επενδυτικού 
κοινού και της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς γενικότερα. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ALPHA BANK κ. Βασίλειος Ράπανος 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Βασίλειος Ψάλτης 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bjSFFAbXJgt-J2DBelDNAI4fekpkSJjkQr4LSSeQPpwY6g/viewform
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Βιβλιογραφία /Αναφορές 

 

Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Θεωρία και Εφαρμογές, θεσσαλονίκη 2017 

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2006, 

εκδ. BUSINESS PLUS Α.Ε. 

Καούκη Ευφροσύνη, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορική αναδρομή 

στρατηγικής χρηματοδοτήσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την 

είσοδοστο Ευρώ – Η περίπτωση της AlphaBank», Ακαδημαϊκός έτος 2017-

2018 

 

Ιστοσελίδες 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2820225/theFile/2820244 

https://www.hiia.gr/ 

Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις AlphaBank 

https://el.wikipedia.org/wiki/Alpha_Bank 

https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/articleofincorporation_gr_062018.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2820225/theFile/2820244
https://www.hiia.gr/
http://www.alpha.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/Alpha_Bank
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/articleofincorporation_gr_062018.pdf
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Επιμέλεια εργασίας: 

Κωνσταντίνα Πιπερίδου,Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικών Επιστημών 

 

Μαρία Δημητροπούλου,Εκπα Οικονομικων Επιστημών  

 

Φωτεινή Σωτηρίου,Εκπα Οικονομικων Επιστημών 
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Εισαγωγή:  

Η τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 με έδρα την Αθήνα, το 1918 εισήχθη 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το 1991 ιδιωτικοποιήθηκε. Σήμερα 

απασχολεί περίπου 10,9 χιλιάδες υπαλλήλους, έχει δημιουργήσει 526 

καταστήματα,1.890 ATMs, την εφαρμογή winbank και παρέχει σε 5,5 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα μία μεγάλη γκάμα σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σήμερα, η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση 

στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων(33% μεριδίου αγοράς) και έχει δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία τεχνογνωσίας στον κλάδο των μεσαίων 

και μικρών επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην πράσινη τραπεζική, 

στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στον τομέα της αγοράς leasing και 

factoring και τέλος στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και 

επενδυτικής τραπεζικής. Τέλος, είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία 

συμμετέχει με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο με στόχο τη 

διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής.  

 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Π. Χατζηνικολάου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Karel G. De Boeck 

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,: Χρήστος Ι. Μεγάλου 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Βασίλειος Δ. Κουτεντάκης  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Βενετία Γ. Κοντογούρη 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Arne S. Berggren 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Enrico Tommasco C. Cucchiani 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: David R. Hexter 

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Σολομών Α. Μπεράχας 

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Alexander Z. Blades 

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ βάσει Ν. 3864/2010: 

Περικλής Ν. Δοντάς 
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Επιτροπή ελέγχου: 

Στην επιτροπή ελέγχου περιλαμβάνονται μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι περισσότεροι είναι ανεξάρτητα όπως ο 

πρόεδρος καθώς και επίσης ο Εκπρόσωπος του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα μέλη ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων και η θητεία τους διαρκεί τρία έτη. Αναλυτική η 

σύνθεση: 

Πρόεδρος: Hexter David 

Μέλη: De Boeck Karel 

           Berggren Arne 

           Μπεράχας Σολομών 

           Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ) 
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Δομή Τράπεζας Πειραιώς: 

 

 

 

Μετοχική Σύνθεση: 

Η εταιρεία έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το Μάρτιο του 2020 το σύνολο των 

κοινών μετόχων ανήλθε σε περίπου 27.500. Βάση του σχεδιαγράμματος η 

μετοχική σύνθεση ήταν η εξής: 
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Πορεία μετοχής: 

Στο παρακάτω γράφημα φανερώνεται η πορεία της μετοχής τα τελευταία 

πέντε έτη  

 

 

 

 

 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

υλοποιεί άμεσα τις ενδεχόμενες ενέργειες που απαιτούνται για την διαρκή 

αντιμετώπιση και μείωση του λειτουργικού κινδύνου. Ο Όμιλος ελέγχει με 

κατάλληλους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης τη συνεπή εφαρμογή 

της υπηρεσίας του εσωτερικού ελεγκτή στις μονάδες, όπως και την πλήρη 

συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με τις αρχές και τους στόχους του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Κύριο μέλημα της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανάπτυξη και η συνεχής 

αναβάθμιση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Ομίλου, του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, το οποίο αποτελεί σύνολο 

λεπτομερώς καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών 
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που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της και 

συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της.  

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει μια ισχυρή υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, τη ξεχωριστή και αναλυτική 

τήρηση και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν 

την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του Συστήματος, την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικής εφαρμογής του. Το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την Τράπεζα και όχι στην 

εξάλειψή τους. 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζεται 

από ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS-

Management Information System) και επικοινωνίας, καθώς και 

μηχανισμούς οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου τόσο της οργανωτικής δομής και των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας όσο και του Κανονισμού.  

Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι: 

-Εσωτερικός Ελεγκτής  

-Επιτροπή Ελέγχου(Audit Committee) 

-Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου(Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου) 

 

Διάκριση επιχειρηματικής αριστείας στον εσωτερικό έλεγχο της 

τράπεζας Πειραιώς: 

Τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση «Recognized for Excellence in Europe» 

πέτυχε η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Η διάκριση αυτή είναι η ανώτερη 

και μοναδική που δόθηκε μέχρι σήμερα από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 

European Foundation for Quality Management σε μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τράπεζα Πειραιώς εκπλήρωσε με 

επιτυχία τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη διάκριση.  

Διαχείριση κινδύνων: 
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Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και 

διαχείριση κινδύνων, σε ατομικό αλλά και επίπεδο ομίλου, με γνώμονα τη 

διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών της. Τα αρμόδια 

όργανα της τράπεζας μεριμνούν για την καταγραφή και τακτική 

επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της αναφορικά με την 

ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και τη διάκριση των 

συναλλαγών και πελατών κατά επίπεδο κινδύνου, τον καθορισμό των 

αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε είδος 

κινδύνου και την εξειδίκευση καθενός εκ των ως άνω ορίων, καθώς και τη 

θέσπιση ορίων παύσης ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών 

ενεργειών. Η τράπεζα μεριμνά για την θέσπιση αξιόπιστων 

αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων πολιτικών διαδικασιών για την 

αξιολόγηση και διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και 

της κατανομής των ίδιων κεφαλαίων, τα οποία κρίνονται εκάστοτε από την 

διοίκηση της τράπεζας κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του 

επιπέδου της διαχείρισης κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να 

αναλάβει η τράπεζα. Οι παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε 

τακτική εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τον τομέα διαχείρισης 

κινδύνων ομίλου, με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτές παραμένουν πλήρεις 

και ανάλογες με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας.  

Εταιρική υπευθυνότητα: 

Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων 

των μετόχων της, η τράπεζα έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το 

θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης με:  

- Την προσαρμογή της σύνθεσης του Δ.Σ., ώστε να είναι σύμφωνη με 

τα ισχύοντα περί εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων 

μελών. 

- Την επιτροπή ελέγχου απαρτιζόμενη από μη εκτελεστικά μέλη και 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η οποία παρακολουθεί και 

αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τράπεζας και ομίλου, με 

βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της μονάδας εσωτερικής 

επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών 

ελεγκτών, όπως και των εποπτικών αρχών. 
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- Την επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, ώστε να καλύπτονται 

αποτελεσματικά όλες ο μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του 

λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο έλεγχος τους, η εξειδικευμένη 

αντιμετώπιση τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε ατομική και 

ενοποιημένη βάση. 

- Τον εσωτερικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας, 

με τον οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η σύμμετρη 

πληροφόρηση και καλύπτονται θέματα, τα οποία δεν προβλέπονται 

από το καταστατικό της τράπεζας αλλά είναι απαραίτητα για την 

σωστή λειτουργία της. 

- Τη γενική Διεύθυνση εταιρικής διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη για 

την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

που εγκρίνει η διοίκηση και την εποπτεία της εφαρμογής τους στην 

τράπεζα και στις εταιρείες του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επιπλέον, εποπτεύεται η λειτουργική υποστήριξη των εργασιών του 

Δ.Σ., του ελεγκτικού συμβουλίου και του γραφείου προέδρου, 

εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.  

- Τις υπηρεσίες ενημέρωσης επενδυτών, εξυπηρέτησης μετόχων και 

εταιρικών ανακοινώσεων, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το έργο 

της πληροφόρησης των επενδυτών, μετόχων και των αρμόδιων 

εποπτικών αρχών.  

- Τη διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία θεσπίζει και 

εφαρμόζει διαδικασίες εκπονώντας ετήσιο πρόγραμμα κανονιστικής 

συμμόρφωσης του ομίλου, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το 

κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη την νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες με της τράπεζας, αλλά και για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας.  

- Τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις υποχρεώσεις του 

προσωπικού της τράπεζας. 

- Τη γενική Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη. 

Αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο μέσω της επιτροπής ελέγχου 

και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας έχοντας 

την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο ομίλου. 

 

Αρχές εταιρικής υπευθυνότητας της τράπεζας Πειραιώς: 
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- Προάγεται ο πολιτισμός. 

- Βελτιστοποιείται η εταιρική διακυβέρνηση. 

- Ευθυγραμμίζονται οι επιχειρηματικοί στόχοι με την κοινωνική πρόοδο 

και αλληλεγγύη. 

- Υιοθετούνται άριστες εργασιακές πρακτικές. 

- Προστατεύεται το περιβάλλον, με την υπεύθυνη χρήση φυσικών 

πόρων και την υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν 

περιβαλλοντική και κοινωνική ωφέλεια. 

- Αρμονικές σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική: 

Η Τράπεζα Πειραιώς, αντιλαμβάνοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της υγιούς επιχειρηματικότητας, 

ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες 

και βελτιώνει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της 

επιδόσεων, τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την 

ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού-κλιματικού κινδύνου, καθώς και για την προστασία της 

βιοποικιλότητας, με στόχο να συμμετέχει και εκείνη στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη.  

 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαρκή μείωση των αποτελεσμάτων από 

τη λειτουργία της, επιβλέπει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές τις επιδόσεις, 

θέτει στόχους ανάπτυξης, βάζει σε εφαρμογή και εκτιμά τις δράσεις 

περιβαλλοντικής διαχείρισης & προστασίας του περιβάλλοντος, όπως 

προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, διαχείρισης 

απορριμμάτων-ανακύκλωσης, μείωσης μετακινήσεων και προώθησης 

πράσινων προμηθειών. Ακόμη, με τις ποικίλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής που παρέχει συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στην προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται για τη στήριξη της πράσινης 

επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτώντας μέσω ειδικών «πράσινων» 

προϊόντων -με πιο ήπιους από τους συνήθεις όρους- επιχειρήσεις και 

ιδιώτες προβαίνουν σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όπως στον 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/Corporate-Responsibility/Environment/Environmental-Fields-of-Action/Green-Business
https://www.piraeusbankgroup.com/el/Corporate-Responsibility/Environment/Environmental-Fields-of-Action/Green-Business
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τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, 

της βιολογικής γεωργίας, της προστασίας και ανάδειξης της 

βιοποικιλότητας, της πράσινης χημείας, των πράσινων μεταφορών, της 

διαχείρισης απορριμμάτων και νερού, της περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης, του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, βοηθώντας με 

αυτό τον τρόπο σημαντικά στην ενέργεια υπεύθυνης χρήσης των φυσικών 

πόρων και ενισχύοντας τη διασφάλιση θέσεων εργασίας ή ακόμα και τη 

δημιουργία νέων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί διαδικασίες διαχείρισης του 

περιβαλλοντικού και κλιματικού κινδύνου που υπάρχει πιθανότητα να 

δημιουργηθεί από το ευρύ φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 

(χρηματοδοτήσεις-επενδύσεις) και προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες για την 

άμεση αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. Μεγάλη έμφαση δίνει στο ζήτημα της κλιματικής 

αλλαγής, με στόχο να προωθήσει μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των 

ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν. 

 

Προκειμένου να εφαρμοστεί καλύτερα η περιβαλλοντική της πολιτική και 

πιστεύοντας ότι η ατομική και κοινωνική ευθύνη είναι τα θεμέλια μίας 

βιώσιμης κοινωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται και μεριμνά για τη 

συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, για την ενημέρωση των πελατών 

της, των μετόχων της και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και 

τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων, που έχουν στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως και για την ενίσχυση πρωτοβουλιών 

τρίτων μη κερδοσκοπικών φορέων, οργανισμών ή ιδρυμάτων που 

παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

 

 

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για τον Όμιλο Πειραιώς επένδυση 

στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο στην 

αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/Corporate-Responsibility/Environment
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φυσικού περιβάλλοντος. Από το 2007 έχει συσταθεί η Επιτροπή Εταιρικής 

Υπευθυνότητας. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής: 

1) Ενδυναμώνουμε την Εταιρική Διακυβέρνηση 

2) Ενεργοποιούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό 

3) Αναπτύσσουμε Σχέσεις Συνεργασίας με τους Μετόχους και τους 

Εταίρους μας 

4) Υποστηρίζουμε την Κοινωνία της Γνώσης 

5) Αναδεικνύουμε την Πολιτιστική Κληρονομιά της Χώρας μας 

6) Προστατεύουμε το Περιβάλλον 

7) Προωθούμε την Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

8) Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά 

9) Προωθούμε την Καινοτομία 

 

 

 

 

Κυριότερες συμβάσεις: 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΑΒΑΣ

ΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EBRD, 

PIRAEUS BANK 

ROMANIA, 

PIRAEUS BANK 

BULGARIA και 

TIRANA BANK 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

EBRD ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

05.10.201

0 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΤΩΝ 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΩ

Ν ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΑ 

100 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ 

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/board/committees/executive-and-administrative#boardmembers
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/board/committees/executive-and-administrative#boardmembers
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 

2014 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙ

ΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥ ΤΧΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΙΦΑΛΑΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

01.12.201

5 

2.720 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ERGO 

INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSC

HAFT 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 

ΤΟΥ 100% ΤΟΥ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

Α.Τ.Ε 

14.08.201

4 

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 

90,1 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

INSTITUTION FOR 

GROWTH 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩ

Ν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ

Ν 

09.12.201

4 

99,3 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-AI AHLI 

BANK OF KUWAIT 

K.S.C.P  

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(98,5%) ΤΗΣ 

PIRAEUS 

BANK EGYPT. 

21.05.201

5 

USD 150 

ΕΚΑΤ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ

ΚΕ ΤΗΝ 

10.11.2015 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙ

24.06.201

5 

TO 72% ΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
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RAIFFEISEN 

LEASING ALBANIA 

ΟΥ ΤΗΣ 

TIRANA 

LEASING SH.A. 

(ΑΛΒΑΝΙΑ) 

ΣΤΗΝ 

RAIFFEISEN 

LEASING SH.A. 

ALBANIA 

Σ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΑΛΚΙ

ΟΥ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙ

ΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 30.09.2015: 

7,5 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ) 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

DORINEL 

UMBRARESCU 

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(93,27%) ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 

ROMANIA S.A. 

ΕΕΝΔΥΤΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Σ ΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 

ROMANIA ΜΕ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

17.04.201

3 

10,1 ΕΚΑΤ. 

ΕΥΡΩ 
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ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ 

RIRAEUS 

BANK 

ROMANIA 

 

 

Οικονομικές καταστάσεις: 
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Γενική Συνέλευση 2020: 

Η Γενική συνέλευση της τράπεζας Πειραιώς έγινε στα γραφεία της 

εταιρείας, την Παρασκευή 26/6/2020 και μεταδόθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Την Γενική Συνέλευση παρακολούθησαν 10  φοιτητές 

και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη 

Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο, Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και 

συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο. 
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Πηγές: 

www.Piraeusbankgroup.com 

www.Sed.gr 

www.Capital.gr 

www.Piraeusbankgroup.com
www.Sed.gr
www.Capital.gr
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                                                                                   « Μηδείς αγεωμέτρητος  εισήτω» 
                                                                               [ Πλάτων : Αρχαίος Έλληνας  φιλόσοφος   427-347 π.χ. ] 

 

                                                                            

 

 
 

ΠΕΤΡΟΣ    ΜΙΧΑΗΛ   ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 

Καθηγητής  Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σεI διωτικά  Κολλέγια 

Μεταλυκειακής  Eκπαίδευσης και  Eισηγητής σεμιναρίων με  αντικείμενα: 

Cash-Flow Analysis, Credit Control, Budgeting, Ratio Analysis,Working Capital 

Management, Project Management, ReaI Estate Processing  and Development 

κ.ά.  

Έχει    επίσης διατελέσει: 

- Γενικός Διευθυντής «ΕΘΝΟFACT   AE», θυγατρικής εταιρίαςχρηματοδότησης 

   Εργασιών FACTORING του Ομίλου  N.B.G. 

- Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΕΟΜΜΕΧ). 

 -Μέλος Επενδυτικής  Επιτροπής ΑΕΔΑΚ  ΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΑΜΕΙΩΝ (ΟΓΑ). 

 -Αναπληρωτής Διευθυντή  Διοίκησης   Εθνικής Τράπεζας. 

 -Ωρομίσθιος Καθηγητής Κοστολόγησης  ΤΕΙ  Αθηνών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ: 

Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ -Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

 

Πρόκειται για  απόσπασμα εφαρμοσμένης Έρευνας σε ένα Νεωτερικό Υπόδειγμα 

πρόβλεψης (Ζ:ΥΠΕΡΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και U:ΥΠΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) της  

επιχειρηματικής πτώχευσης, καθώς επίσης και σε ένα  Υπόδειγμα Τύπου 

SCORECARD με την ίδια κατεύθυνση. 

Yπάρχει , καταρχήν δυνατότητα,πρακτικής εφαρμογής των Υποδειγμάτων αυτών από 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να ικανοποιούνται  αιτήματα πελατών τους , όταν απαιτείται να σταθμιστεί 

η πιστοληπτική ικανότητα αυτών. Πάντοτε, όμως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

περιορισμοί  και οι  αδυναμίες που  συνοδεύουν τα συγκεκριμένα, αλλά  και 

γενικότερατα παρόμοιας κατεύθυνσης Υποδείγματα ,αφού η Διεθνής Βιβλιογραφία 

αναφέρε ότι το ποσοστό επιτυχίας τους καταγράφεται το πολύ μέχρι 92%.  

Στο   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   της Έρευνας παρατίθενται  αναλυτικά στοιχεία   που συνοδεύονται 

από  περιληπτικές επεξηγήσεις για τη λειτουργία κάθε  ενός Υποδείγματος,πέρα από τα 

παραπάνω αναφερθέντα, που συμπεριλαμβάνεται και αξιολογείται  στην Εργασία αυτή. 

Σε κάθε  περίπτωση ,το διαθέσιμο λογισμικό των προτεινόμενων  και λοιπών  για 

αξιολόγηση Υποδειγμάτων, εκτός άλλων είναι  επεκτάσιμο και  δίνει σε πολύ σύντομο 

χρόνο, αρκετά ασφαλείς πληροφορίες  για την βιωσιμότητα  των εξεταζομένων 

εταιριών, μαζί με  έναν ικανό αριθμό χρηματοοικονομικών  δεικτών  της θεμελιώδους 

ανάλυσης, αλλά και νεωτερικών δεικτών ,που επεξηγούν  και κατευθύνουν σωστά την 

Χρηματοοικονομική  Ανάλυση, ώστε να καταλήγει σε  ευκρινείς θέσεις . 

Η Έρευνα βρίσκεται σε  δοκιμαστικό στάδιο  και η βασική της μεθοδολογία στη  

δυναμική φάση της ανάπτυξης. Η παρούσα  μελέτη αποτελεί  μια  βελτιωμένη 

επιτομή  της Διπλωματικής Εργασίας (Κεφάλαιο  11ον),που  έχει παρουσιασθεί στο 9ο 

Φοιτητικό  Συνέδριο τον ΜάΪο του 2012, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα  υπό την 

εποπτεία τoυ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . 
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Η προαναφερθείσα Διπλωματική Εργασία κατατέθηκε  στο  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ως προαπαιτούμενο για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στη 

Στατιστική   Επιστήμη (MSc. : Σεπτέμβριος 2011). Η ολοκλήρωση της Εργασίας  έγινε   

με την υποστήριξη   των Καθηγητών  του Προγράμματος της Κας Αικατερίνης Δημάκη  

και του Κου  Ιωάννη Βρόντου,καθώς επίσης  και  με την πολύτιμη συμβολή του  φίλου 

μου Γρηγόρη  Τσέβη τ.Τομεάρχη στη Διεύθυνση Προγραμματισμού της  ΔΕΗ ,τους 

οποίους από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: 

Η ΧΡΗΣΗ   ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ   ΜΕΘΟΔΩΝ  ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ     ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ     ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  -      Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΟΥ     ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ        ΚΙΝΔΥΝΟΥ           ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ        ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 
 
 
 
1. Συνοπτική αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και η αυξανόμενη ζήτηση για 

την καλύτερη αξιολόγηση των ήδη χρηματοδοτημένων ή υπό χρηματοδότηση  

επιχειρήσεων, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων Μοντέλων-Υποδειγμάτων διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου  (credit  risk  management). 

Αυτό συνέβαλε και στην αποτελεσματικότερη χρήση της Χρηματοοικονομικής και της 

Στατιστικής Ανάλυσης σε θέματα Πιστωτικής Διαχείρισης. 

Στόχος τους, αποτελεί ο περιορισμός του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των 

λογαριασμών-πελατών, οι οποίοι μεταπίπτουν σε «καθυστέρηση οφειλών»  και στη 

συνέχεια  σε  «χρεωκοπία». 

Για το λόγο αυτό,οι  πιστωτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές πιστωτικής 

διαχείρισης (credit  risk management), οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. 

Σημειώνεται ότι έχουν καταγραφεί μέχρι το 2007   165  σχετικές Έρευνες  από τις οποίες 

στο 40% χρησιμοποιήθηκε  η μέθοδος της Διακριτής Ανάλυσης (Discriiminant Analysis). 
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Η μέθοδος αυτή ,αρχικά , εφαρμόστηκε το 1936  σε επιστημονική Έρευνα στη Βιολογία  

(R.A. Fisher) και το 1968 για τη πρόβλεψη της  εταιρικής αποτυχίας από τον καθηγητή 

E.I Altman στο N.Y. University-School  of  Business, U.S.A. 

Οι περισσότερες από τις τεχνικές αυτές στην πράξη χρησιμοποιούν ένα υπολογίσιμο 

“score” για έναν έκαστο υποψήφιο ή υφιστάμενο λογαριασμό  για τη λήψη ,επέκταση, 

μείωση ή κατάργηση  «ορίου» χρηματοδότησης Kεφαλαίου Kίνησης, δανείου πάγιων 

εγκαταστάσεων ή  απλής   εμπορικής πίστωσης. 

Τα εν λόγω Yποδείγματα χρησιμοποιούνται «παραδοσιακά» πλέον στα πλαίσια της 

Διακριτής Ανάλυσης (D. Α.) , η οποία είναι η πιο κοινή «ποσοτική τεχνική» στον έλεγχο 

της πιστωτικής διαχείρισης. Η  μεθοδολογία της  ανάλυσης αυτής χρησιμοποιεί μία 

εξίσωση για  κάθε ομάδα εταιριών ( πτωχευμένες- υγιείς). 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και παράλληλα  υιοθετούνται  στο τομέα της 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας , νεώτερες  ολοκληρωμένες μέθοδοι και τεχνικές ,οι 

οποίες  χρησιμοποιούν «ευφυή» Υποδείγματα ή  Υποδείγματα τεχνητής νοημοσύνης 

όπως, Νευρωνικά Δίκτυα, Δέντρα  Ταξινόμησης, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων-

D.E.A., Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης-S.V.M., κ.ά. 

Η πιστωτική διαχείριση σε αυτή την χρονική περίοδο εξελίσσεται παράλληλα σαν μια 

τέχνη και μια επιστήμη. Έτσι, η απόφαση για αποδοχή ή απόρριψη ενός υποψήφιου 

λογαριασμού καθορίζεται « καταρχήν» πολύ καλά στα πλαίσια της ποσοτικής ανάλυσης. 

Οι υπόλοιπες  χρηματοδοτικές   αποφάσεις δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν και είναι 

λιγότερο μελετημένες, ώστε η υποκειμενική κρίση, παρά τα εμπειρικά πρότυπα, να 

εμφανίζεται ως κανόνας. 
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2. Υποδείγματα Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου ΕλληνικώνΕταιριών 

2.1 Εισαγωγή στην αξιολόγηση 

Επιλέξαμε τρία διακεκριμένα (δύο ελληνικά και ένα αμερικανικής προσέγγισης)  

Υποδείγματα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα  διεθνή επιστημονικά περιοδικά,  

προκειμένου να ελέγξουμε, εάν και κατά πιο ποσοστό  θα ήταν εφικτή η πρόβλεψη 

της επελθούσας πτώχευσης ,σε ένα δείγμα  69 ελληνικών   επιχειρήσεων που 

πτώχευσαν στη περίοδο 1995-1998, δηλαδή λίγο πριν την μετάπτωση στο κοινό 

ευρωπαϊκό νόμισμα € (EURO). 

Επίσης, αναζητώντας επί πλέον και τα πιθανά αίτια της πτώχευσης μπορούμε να 

συνδυάσουμε την Έρευνα αυτή με ένα  προτεινόμενο εμπειρικό Υπόδειγμα 

τύπου:SCORECARD,καθώς επίσης και με ορισμένες μεταβλητές όπως: 

η  ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ (Ζ), η  ΥΠΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (U) και η  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ   (ΕΚ). 

 Η τελευταία μεταβλητή (ΕΚ)  προσδιορίζεται, ως το αλγεβρικό άθροισμα  των 

αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων  μείον   την  πιστωση  των 

προμηθευτών,όταν το άθροισμα αυτό μετατρέπεται από χρηματικά διαθέσιμα σε  

χρονική περίοδο ( ημέρες ή μήνες ) 

Δηλαδή, σε τι ποσοστό οι τρεις αυτές μεταβλητές δίνουν «σήματα» της επερχόμενης 

πτώχευσης, σε ένα καταρχήν εμπειρικό επίπεδο Έρευνας. 

Οι παραπάνω    μεταβλητές  σχετίζονται η μεν πρώτη(Z) με τη Ρευστότητα (L), η δε 

δεύτερη(U) με την Αποδοτικότητα (R) και  δεν είναι  ακόμη “δόκιμες”  στη 

Χρηματοδοτική  Διοίκηση . 

Η τρίτη μεταβλητή (ΕΚ)η οποία λανθασμένα είναι γνωστή και ως Λειτουργικός   

Κύκλος, αποτελεί τον «συνδετικό κρίκο» μεταξύ των δύο πρώτων(Ζ&U),ως μία 

μετρήσιμη παράμετρος του πιστωτικού κινδύνου 

Πιο συγκεκριμένα,  έχει επικρατήσει  διεθνώς, μια χρονική περίοδος πίστωσης 90  

ημερών για αποπληρωμή υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις ή από 

ρευστοποιήσιμα πιστωτικά  στοιχεία (επιταγές,γραμμάτια, συναλλαγματικές κ.ά ). Μετά  

την παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου οι  σχετικές  υποχρεώσεις μετατρέπονται 

άμεσα σε  ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
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Στην περίπτωση,  όπου η  παράμετρος   αυτή (Ε.Κ.) είναι αρνητική και υφίσταται 

εξωτερική (τραπεζική) βραχυπρόθεσμης  μορφής χρηματοδότηση, τότε η 

χρηματοδότηση αυτή στο σύνολο της  χαρακτηρίζεται ως «υπέρμετρη, - 

παγωμένη   ή-  μη αναγκαία » χρηματοδότηση (Υ) και για το λόγο αυτό  

προσμετράται   ως  risk- factor,εκτός και αν η Κυκλοφοριακή Ρευστότητα  της 

εταιρίας είναι όντως σημαντική και κυμαίνεται άνω  του «ορίου» της μονάδας.  

Ο περιορισμός της Έρευνας στις τρεις αυτές παραμέτρους [Ζ, U &EK ]στηρίζεται στη  

Νεωτερική μεθοδολογία τωνDouglas Moses & Shu.SLiao  (On   Developing      Models                

for Failure Prediction :The Journal of Commercial Bank Lending  March 1987 pp.27-38) 

δηλαδή επικεντρώνεται  σε  μια  διαισθαντική- ενστικτώδη (intuitive advantage of index 

approach) μέθοδο επιλογής σημαντικών δεικτών της θεμελιώδους 

χρηματοοικονομικής   ανάλυσης. 

Δηλαδή, αποφεύγεται μια τελείως άστοχη και  ανούσια περιπλάνηση μεταξύ μιας 

μεγάλης ποικιλίας χρηματοοικονομικών δεικτών, η πλειοψηφία των οποίων είναι σχεδόν 

βέβαιο,ότι δεν μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση στη«δημιουργία ενός 

Νέου Υποδείγματος». 
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2.2   ΗΈρευνα των Douglas Μoses και Shu  S.  Liao 

Στην Έρευνα των παραπάνω καθηγητών τηςΛογιστικής  στο  Naval Postgraduate 

School in Monterey California U.S.A.,χρησιμοποιήθηκε   η παραγοντική  ανάλυσηF.A. 

(Factor Analysis),σε συνδυασμό  με τη Διακριτή Ανάλυση (D.A) .Οι ίδιοι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα  ότι η  D.A., η οποία έχει δεχθεί  αυστηρή κριτική, λόγω των πολλών 

προβλημάτων που την συνοδεύουν, δεν είναι πάντοτε η καταλληλότερη. Αιτία για 

αυτό είναι το γεγονός ότι το αρχικό δείγμα επιχειρήσεων  του υπό κατάρτιση 

υποδείγματος , δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις σημαντικές πληροφορίες  για τις 

χρηματοοικονομικές συμπεριφορές των εταιριών, που μετέπειτα θα εξεταστούν 

μεμονωμένα,  με  την ευκαιρία  ενός  αιτήματος χρηματοδότησης  ή πιστωτικής 

διευκόλυνσης. Βέβαια η D.A. χρησιμοποιεί , εκτός του δείγματος « εκμάθησης-training 

set» και  ένα δεύτερο δείγμα ελέγχου «hold out of sample set»     το οποίο  όμως δεν 

παύει και αυτό  να έχει περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.  

Μεταξύ των παραπάνω προβλημάτων περιλαμβάνονται : δείκτες με ακραίες τιμές, 

λανθασμένα σήματα ορισμένων δεικτών που επισκιάζουν τα σωστά σήματα  άλλων 

δεικτών που πρόκειται στη συνέχεια να εξαιρεθούν   από την ανάλυση, χρησιμοποίηση 

στοιχείων νεοσύστατων εταιριών,χρησιμοποίηση της γραμμικής αντί  της 

δευτεροβάθμιας  ανάλυσης διαχωρισμού, ακόμα και όταν οι πίνακες  διασποράς των 

ομάδων δεν είναι ίσοι, παραβίαση   της    υπόθεσης  της      κανονικότητας, παρερμηνεία 

του ρόλου των ανεξάρτητων  μεταβλητών, δυσκολία στην  εκτίμηση των ποσοστών « 

Λάθους  Ταξινόμησης  Τύπου I και ΙΙ » (βλ. παράγραφο  6 Συμπεράσματα 

Αξιολόγησης Υποδειγμάτων),έλλειψη τεκμηρίωσης θεωρητικού υπόβαθρου κ.ά  . 

Στην Έρευνα τους αυτή οι 2 καθηγητές, κατέληξαν σε 8 χρηματοοικονομικούς  δείκτες με 

τις αντίστοιχες  8  διχοτόμους-μεταβλητές ,ως όρια  (cut-off points) ,η δε επιτυχία 

κατάταξης έφτασε στο 92% για τις πτωχευμένες εταιρίες  και  69%  για τις υγιείς, 

χρησιμοποιώντας μόνο τρείς δείκτες εξαυτών,οι οποίοι έδιναν και τις περισσότερες 

επιτυχείς κατατάξεις –προβλέψεις  (βλ.αμέσως παρακάτωΔείκτες  Νο: 4 ,5  & 6).). 

Από τους παρακάτω 8 χρηματοοικονομικούς δείκτες, στη παρούσα Έρευνα θα 

χρησιμοποιήσουμε μόνο τους τρείς,  οι οποίοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα, στο υπό εξέταση δείγμα  των  69 ελληνιικών πτωχευμένων 

εταιριών (βλ.Παράγραφο  4.3.),προκειμένου  να γίνει η αξιολόγησή τους μαζί με τα 

προτεινόμενα   2  Υποδείγματα της Παραγράφου  2.1. 
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Οι δείκτες αυτοί  με τα σχετικά τους όρια  είναι οι No :  1 , 2  & 3, στο πίνακα  που 

ακολουθεί: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
& ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  (S.A) ΟΡΙΑ 

1 Δραστηριότητα:   Πωλήσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων 3,250 

2 Ρευστότητα :        Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης / Συν. Υποχρεώσεων -0,062 

3 Αποδοτικότητα :  Αποτελέσμ. προ Φόρων και Τόκων /Συν.Υποχρ/σεων 0,221 

4 Μόχλευση :          Ίδια  Κεφάλαια   /  Σύνολο   Παγιοποιήσεων 0,391 

5 Ρευστότητα :        Καθαρό  Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Παγιοποιήσεων 0,391 

6 Δραστηριότητα :  Πωλήσεις   /   Σύνολο  Παγιοποιήσεων 2,510 

7 Μόχλευση :          Ίδια  Κεφάλαια  /  Σύνολο  Υποχρεώσεων 0,364 

8 Ρευστότητα :        Καθαρό  Κεφάλαιο  Κίνησης /  Πωλήσεις -0,062 

 

Παρατηρούμε ότι η Έρευνα των D.Moses & S.Liao βασικά επικεντρώνεται στη  

χρηματοδότηση των Παγιοποιήσεων από τα Ίδια Κεφάλαια,καθώς και στη συσχέτιση 

των Παγιοποιήσεων με θεμελιώδη  μεγέθη  της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

(Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης και Πωλήσεις) .Ομοίως, ερευνώνται οι σχέσεις των 

ανειλημμένων Συνολικών Υποχρεώσεων με τα Ίδια  Κεφάλαια , καθώς επίσης οι 

σχέσεις και με τα εξής θεμελιώδη μεγέθη της Ανάλυσης : Καθαρό Κεφάλαιο  Κίνησης, 

Πωλήσεις και  Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων. 

Έτσι, τα  Ίδια Κεφάλαια και  οι  Συνολικές Υποχρεώσεις (δηλαδή  το  Συνολικό 

Παθητικό καθίστανται  κυρίαρχο στοιχείο της  Έρευνας,η οποία τελικά μετατοπίζεται 

στον έλεγχο των  συνολικών Πηγών  Χρηματοδότησης του Ενεργητικού  .  

2.3  .Oι Δυνητικές Κατευθύνσεις της Έρευνας  Παραγόντων Κινδύνου 

Αν σε μια Yπόθεση Εργασίας  απομονώσουμε τις  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

από τις  Συνολικές Υποχρεώσεις , προκειμένου να τις συγκρίνουμε με τις Πωλήσεις,  

ενδέχεται   η Έρευνα να τελειώσει εδώ, αν οι πρώτες  υπερισχύουν των δεύτερων. 

Πολύ δε περισσότερο, αν συγκρίνουμε  τις Τραπεζικές Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις  με τις Πωλήσεις και υπερισχύσουν οι πρώτες. Εμπειρικά ,ακόμη και αν 
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οι Τραπεζικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις κυμαίνονται πάνω από το ήμισυ των 

Πωλήσεων , το πρόβλημα  της Υπερχρηματοδότησης είναι υπαρκτό. 

Αν ,τώρα, συμβαίνει παράλληλα τα Κέρδη πριν από Τόκους και Αποσβέσεις (Δείκτης: 

EBITDA )  να μην επαρκούν για την  εξυπηρέτηση  (πληρωμή τόκων) των   τραπεζικών 

βραχυπρόθεσμων πιστώσεων   ή   να μην επαρκούν για την εξυπηρέτηση  των τακτής 

λήξης δόσεων  του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού  δανεισμού , η εταιρία είναι 

πολύ πιθανό  να έχει εισέλθει  σε καθεστώς   πτώχευσης.. 

Η παραπάνω Υπόθεση Εργασίας πρέπει να προηγείται  πάντοτε της Έρευνας 

Βιωσιμότητας , προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος   χειρισμός  για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος  της Υπερχρηματοδότησης ή της 

Υποδραστηριότητας,   δηλαδή : 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK  FACTORS) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΦΙΚΤΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΡΥΘΜΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ κ.ά ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ «ΟΜΑΛΗ» 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

Ή 

 Η AΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ  ΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΗ  ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ  

Ή  ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ  ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ -ΔΗΜΟΣΙΟ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΔΕΚΟ, κ.ά.. 

2.4.Περιγραφή Μεθοδολογίας 

Αναζητήθηκε  το Δείγμα των εταιριών  της Έρευνας  τυχαία μεταξύ 200 εταιριών που 

πτώχευσαν (βλ.ΠΙΝΑΚΑ  Ι στο Παράρτημα) σε μια ορισμένη χρονική περίοδο (τετραετία) 

και 121 υγειών εταιριών ( ICAP Indicator  :  AA-B)  που δραστηριοποιήθηκαν στην ίδια 

περίοδο. 

Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και για τη σημαντικότητα της ανάλυσης 

οριστικοποιήθηκε  το δείγμα για την περίοδο 1995-1998 ως εξής: 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΥΓΙΕΙΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Βιομηχανικές 23 33% 10 55,6% 
Εμπορικές 31 45% 4 22,2% 
Παροχής Υπηρεσιών 15 22% 4 22,2% 

ΣΥΝΟΛΑ 69 100% 18 100% 

 

3. Περιγραφή μιας Νεωτερικής Προσέγγισης για την Πρόβλεψη της 

Επιχειρηματικής Πτώχευσης 

3.1 Παρουσίαση Βασικών Υποθέσεων 

Η Έρευνα στηρίχθηκε αποκλειστικά  στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν οι 

εταιρίες του δείγματος ένα χρόνο πριν το γεγονός της πτώχευσης. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση έγινε από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, βασικά 

χωρίς προσαρμογή των στοιχείων τους  στις τυχόν παρατηρήσεις των Ορκωτών 

Ελεγκτών. 

Αντίθετα ,η προσαρμογή και η  αναμόρφωση των λογιστικών στοιχείων στις 

παραπάνω παρατηρήσεις, επιβάλλονται εφόσον  πρόκειται να συνταχθούν « 

προϋπολογιστικοί λογαριασμοί Εκμετάλευσης και Αποτελεσμάτων»,  όταν  επιχειρείται 

έλεγχος από εξωτερικούς ελεγκτές ή μελετητές. 

 Σημειώνεται ότι  τα μεικτά κέρδη έχουν προσαρμοστεί (αυξηθεί) με τις κοστολογημένες 

αποσβέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μια «ομοειδής βάση αξιολόγησης» της 

Αποδοτικότητας του Ενεργητικού και στις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου δεν 

δημοσιεύονται  τα χρηματοοικονομικά έξοδα  ,προκειμένου να λειτουργήσουν ορισμένα 

Στατιστικά Υποδείγματα, χρησιμοποιήθηκε μια  ελάχιστης  αξίας ψευδομεταβλητή   

(dummy). 

3.2  Ο   Προβληματισμός   της   Εργασίας 

Οι ερευνητές, διαχρονικά, προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις μεταβλητές που θα 

συμπεριληφθούν στην τελική σύνθεση του Νέου  Υποδείγματος.Παράλληλα όμως , 
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επιδιώκουν να  αυξήσουν τον βαθμό επιτυχίας της πρόβλεψης, συγκριτικά με 

προηγούμενες παρόμοιες Εργασίες.  

Προτείνουμε εκτός της Scorecard (Υπόδειγμα Credit  Rating) και τους δείκτες 

Υπερχρέωσης (Z) καΙ Υποδραστηριότητας (U), για έλεγχο και αξιολόγηση, στα 

πλαίσια της συνολικής αξιολόγησης, μέσω των 4  επιλεγμένων Υποδειγμάτων που 

έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Διεθνή  Επιστημονικά περιοδικά.Επιπλέον  επιχειρείται και 

μια  προσπάθεια  «τεκμηρίωσης» των  κριτηρίων του προτεινόμενου εμπειρικού 

Υποδείγματος Ζ και U, μέσα  από τα περιθώρια που δίνει η εμπειρία της Εφαρμοσμένης 

Τραπεζικής Τεχνικής, σε συνδυασμό με τους  κανόνες και τα πορίσματα της  

Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης  και την «κοινή λογική». 

Έτσι, ελέγχουμε το Δείγμα των εταιριών της Έρευνας « και με τα  αρχικά  όρια 

(cut-off points)» του Απλοποιημένου Υποδείγματος (S.A.) της  Έρευνας των 

Douglas Moses & ShuS. Liao (βλ.Παράγραφο 2.2.) 

Δηλαδή, στην πράξη  επιχειρούμε μια παράλληλη σύγκριση «4 Κλασσικών-

Επιτυχημένων Υποδειγμάτων»  και «2 Νεωτερικών-προτεινόμενων»Υποδειγμάτων 

πρόβλεψης της επιχειρηματικής αποτυχίας (πτώχευσης). 

Σημειώνεται ότι οι Δείκτες  Ζ και  U  είναι συμπληρωματικοί και για το λόγο αυτό 

εφαρμόζονται  από κοινού , ώστε να συνεξετάζονται και τα δύο επίπεδα ελέγχου 

των Υποδειγμάτων (Υπερχρηματοδόση –Υποδραστηριότητα ) . 

Για την « ισχυροποίηση των αποτελεσμάτων»  πού θα προκύψουν,  επιλέξαμε 

την σύγκριση  όλων και των έξι (6)  Υποδειγμάτων της Έρευνας ,   με ένα  « 

εμπορικά επιτυχημένο»  στην ελληνική  αγορά σχετικό Στατιστικό Υπόδειγμα: 

ICAP CREDIT RISK  INDICATOR  (βλ, Υποσημείωση 7 ΠΙΝΑΚΑ Vστο Παράρτημα). 

 

3.2.1  Η περίπτωση της Υπερχρέωσης (Ζ) 

Εάν ισχύουν, τουλάχιστον, δύο από τα προαναφερθέντα  3 κριτήρια (risk factors), 

δηλαδή : ΕΚ>90 ημερών, Δείκτης υπερχρέωσης Χ>4 και «τυπικό» όριο αναγκαίας  

βραχυπρόθεσμης εξωτερικής χρηματοδότησης<Πραγματικής (υφιστάμενης) 

βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης (Υ), τότε αυξάνεται ο πιστωτικός 
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κίνδυνος και ενδέχεται να ακολουθήσει αθέτηση πληρωμών (πτώχευση) στο εγγύς 

μέλλον, όπου: 

EK: Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες), 

Τυπικό Όριο Αναγκαίας Βραχυπρόθεσμης Εξωτερικής (συνήθως τραπεζικής)  

Χρηματοδότησης:  Υπολογισμός:   [(ΕΚ*Καθαρό Κόστος Πωλήσεων) / 365]  σε(€),  

 Χ:Leverage (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) σε  (φ), 

 Υ: Υπέρβαση (πάνω από το «Tυπικό Όριο») της Βραχυπρόθεσμης Τραπεζικής 

Χρηματοδότησης (σε €). 

Το «Τυπικό Όριο»  της εξωτερικής (συνήθως τραπεζικήςανακυκλούμενης μορφής) 

χρηματοδότησης του ( μόνιμου ) Κεφαλαίου Κίνησης, αφορά μια  εκτίμηση  από τον  

εξωτερικό αναλυτή, των απαιτούμενων σχετικών κεφαλαίων της επιχείρησης που 

δεσμεύονται συνήθως μόνιμα  στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, δηλαδή στο  

Εμπορικό Κύκλωμα  της  εταιρίας: EK (σε €) . 

Στην Έρευνα έχουν ληφθεί υπόψη οι όροι λειτουργίας των ίδιων των πτωχευμένων 

εταιριών  του δείγματος ,αλλά μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν  εναλλακτικά  οι 

κλαδικοί μέσοι  όροι  ή ακόμη πιό «αυστηρά»  οι κλαδικοί μέσοι όροi  μόνο των υγειών 

εταιριών  του  Δείγματος. 

Όσο αφορά, την Υπέρβαση (Υ) αυτού του εξωτερικά  εκτιμούμενου « τυπικού» ορίου , 

είναι διαπιστωμένο ,  από τις παρατηρήσεις στις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών,ότι 

για τα στοιχεία των εταιριών που κοινοποιούνται και δημοσιεύονται  στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΕ & ΕΠΕ  (ΓΕ.ΜΗ.), οι  αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες 

υπερχρηματοδοτήσεις  «παγώνουν», ως ληξιπρόθεσμες οφειλές  στο  Κυκλοφορούν  

Ενεργητικό του Ισολογισμού. Παράλληλα θα πρέπει αυτές να εξοφληθούν άμεσα, βάση 

της δανειστικής σύμβασης, ακόμη και εντός της λογιστικής χρήσης που 

εκταμιεύτηκαν.(βραχυπρόθεσμη τραπεζική πίστωση μικρότερη του έτους). 

 Έτσι,  συναντάμε αυτές τις «καθυπέρβαση» ,βραχυπρόθεσμης προέλευσης 

τραπεζικές χρηματοδοτήσεις , 

- ως καθυστερημένες ή ληξηπρόθεσμες  και μη  δυνάμενες να ανακυκλωθούν πλέον 

μέσω της λειτουργικής ρευστοποίησης  των Απαιτήσεων από  Πελάτες, 

-ως υπέρμετρα, απαξιωμένα ή βραδείας    κυκλοφορίας  Αποθέματα , 
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-ή ακόμη και  ως αγορά ή δημιουργία  Παγίων (ακινητοποιήσεις: κτήρια, μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις κ.ά.), τα οποία  χρηματοδοτήθηκαν ανορθόδοξα ,δηλαδή από 

βραχυπρόθεσμης μορφής χρηματοδοτήσεις, αντί της αύξησης του Μετοχικού ή  του 

Ιδίου Κεφαλαίου, ή της λήψης Μακροπρόθεσμου Δανεισμού, ο οποίος μπορείι  να 

εξοφληθεί από  κέρδη –περισσεύματα του Λογαριασμού Εκμεταλλευσης (Cash-Flow) 

σταδιακά και σε  προγραμματισμένο χρονικό διάστημα 5-25 έτών, ανάλογα με την κύρια 

δραστηριότητα της εταιρίας. 

Αυτές οι καταστάσεις, όμως, προκαλούν  « ανισορροπία» στον   ταμιακό  

προγραμματισμό και και κατεπέκταση αρνητικότητα  στις ετήσιες Ταμιακές Ροές 

(Cash – Flow) μιας ήδη υπέρχρηματοδοτημένης  εταιρίας. Άμεσο επακόλουθο είναι η 

διακοπή των εργασιών  της και  τέλος  η πτώχευση. Από την άλλη πλευρά, οι 

τράπεζες και οι λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί διακόπτουν άμεσα  τις «γραμμές» 

χρηματοδότησης,  μόλις εξακριβώσουν  αυτήν την  αρνητικότητα  του cash-flow  και 

απαιτούν την άμεση εξόφληση των απαιτήσεων τους... 

Ειδικότερα, για τη σχέση (Χ) των Ξένων Κεφαλαίων  προς Ίδια Κεφάλαια, με όριο 

:4/1, αναφέρεται ότι  κατά το παρελθόν  επενέβαινε  η  Νομισματική Επιτροπή  και 

καθόριζε το ύψος  της εξωτερικής (τραπεζικής) χρηματοδότησης των εταιριών  μέχρι το 

70/100 των συνολικών  επενδυμένων κεφαλαίων (Απόφαση: 63 /1972),δηλαδή 70% 

Ξένα και 30% Ίδια Κεφάλαια (σχέση 2,3 /1).  

Σήμερα δεν ισχύει αυτό, οι  τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν  και 

χρηματοδοτούν ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού της ελεύθερης ανοικτής 

αγοράς . Επομένως μια αντίστοιχη  σχέση  (Χ)  που διαμορφώνεται στο 4/1 και πέραν 

αυτού, που είναι σχεδόν διπλάσια της αντίστοιχης επιβαλλόμενης σχέσης κατά το 

παρελθόν , καθιστά  την εξόφληση των δανειακών κεφαλαίων και γενικά  των  

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  από την κερδοφορία (Cash-Flow) της  εταιρίας,  

αν όχι αδύνατη, πάντως πολύ δύσκολη έως   και προβληματική, ακόμα και αν 

ρυθμιστεί η εξόφλησή τους  αρκετά πέρα από την αρχική χρονική διάρκεια  της 

δανειακής σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι αν υπάρξουν καθυστερημένες (παγωμένες) βραχυπρόθεσμες 

οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, αυτές δεν 

μπορούν να εξοφληθούν από τις τρέχουσες λειτουργικές εισπράξεις του λογαριασμού 
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«Πελάτες»,αλλά αναγκαστικά πρέπει να εξοφληθούν  από περισσεύματα (κέρδη) της 

εκμετάλλευσης (Cash-Flow) ή  άλλα μέσα με  ισοδύναμο αποτέλεσμα π.χ. αύξηση 

Μετοχικού ή  Ιδίου Κεφαλαίου,με μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών,με την πώληση μη 

χρησιμοποιούμενων  Παγίων Εγκαταστάσεων κ.ά. Δηλαδή η επιχείρηση ωθείται σε  

λύσεις που θα περιλαμβάνουν  αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο,  όπως η  παροχή 

νέων πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημείωση ή υποθήκη 

εξωεπιχειρηματικών ακινήτων)   ή   ενεχυρίαση μετοχών, εμπορευμάτων , προϊόντων 

κ.ά. 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει  να συνεξετάζεται «ως αναγκαίος 

περιορισμός»  και  η Κυκλοφοριακή  Ρευστότητα (Δείκτης L) της εταιρίας, 

προκειμένου να έχει  ισχύ το κριτήριο της  Υπερχρηματοδότησης .  Στη περίπτωση που 

η Ρευστότητα  αυτή χαρακτηρίζεται «κατά βάση» ως αναιμική (τιμή  του δείκτη L κάτω 

της «μονάδας» ,  οριακά θετική  ή θετική που εξασφαλίζεται μάλλον μέσω της 

μελλοντικής ρευστοποίησης των Αποθεμάτων), τότε ενισχύεται η υπόθεση  της 

Υπερχρηματοδότησης, αφού έτσι παραπέμπει σε αρνητικότητα ή σε οριακή 

κατάσταση  του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης  (Net Working Capital). 

Τέλος, διευκρινίζεται  ότι, επειδή  στα  Στατιστικά Υποδείγματα πρόβλεψης  της εταιρικής 

αποτυχίας «συνήθως»  δεν λαμβάνονται υπόψη  οι παρατηρήσεις  των  Ορκωτών  

Ελεγκτών , δεν μπορεί ,εκτός των ειδικών Υποδειγμάτων( π.χ. Εμπορική Πίστωση 

κ.ά.),να χρησιμοποιηθεί   ο Δείκτης της Άμεσης Ρευστότητας (Acid Test ), ο οποίος 

εξαιρεί  « εκ προοϊμίουν» τα Αποθέματα . 

Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι  , τόσο  οι τυχόν υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες  

Απαιτήσεις από Πελάτες ,όσο  και οι τυχόν υπέρμετρες αποθεματοποιήσεις ή τα 

υφιστάμενα  απαξιωμένα ή βραδείας κυκλοφορίας Αποθέματα, καθώς και τυχόν  

καθυστερημένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές,«αλγεβρικά» συνυπολογιζόμενες 

(εμπειρικά κατά μέσο όρο:10-20 %,σε Ενεργητικό και Παθητικό),δεν μπορούν να 

επηρεάσουν «σημαντικά» τον Δείκτη Κυκλοφοριακής Ρευστότητας  L και κατά 

συνέπεια και το Υπόδειγμα. 

Επισημαίνεται  πάντως, εδώ, ότι στις προηγμένες Οικονομίες : HΠΑ, Καναδάς, ΗΒ, ΕΕ, 

οι επιχειρήσεις  με προβλήματα Ρευστότητας, δηλαδή εταιρίες που εμφανίζουν 

αρνητικό ή οριακά θετικό ΚΚΚ, αποκλείονται από τη Τραπεζική χρηματοδότηση, 
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επειδή το γεγονός αυτό  λαμβάνεται από τους δανειστές  ως παράγοντας πιστωτικού 

κινδύνου (credit  risk  factor), 

Στο τέλος της εργασίας στο Παράρτημα παρατίθεται σχετικός ΠίνακαςV 

αξιολόγησης των  69 πτωχευμένων επιχειρήσεων του δείγματος,όπου οι Δείκτες 

Υπερχρέωσης  (Ζ) σημειώνονται στη στήλη   Ε.Κ.(1) σε ημέρες και στη στήλη 

Ζ(2α)  οι παράμετροι Υ και Χ,ενώ  οι τιμές της Ρευστότητας  (L) στη στήλη Z(Lφ) 

 

3.2.2 Η περίπτωση της Υποδραστηριότητας (U) 

Eαν ισχύουν, τουλάχιστον, 2 από τα παρακάτω κριτήρια (Risk  Factors), δηλαδή 

ΕΚ>90 ημερών, Α<2 και Ι<1, τότε αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος και ενδέχεται να 

ακολουθήσει αθέτηση πληρωμών (πτώχευση) στο εγγύς μέλλον, όπου: 

 

ΕΚ: Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες),Α: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων 

(Πωλήσεις  /Ίδια Κεφάλαια), και Ι:  Επίδραση των Δανειακών Κεφαλαίων στην 

Ιδιωφελή Αποδοτικότητα (ΙδιωφελήςΑποδοτικότητα / Συνολική Αποδοτικότητα). 

Το   «όριο »  (Α)  της κυκλοφοριακής ταχύτητας των Ιδίων Κεφαλαίων, που ζητείται να 

είναι μεγαλύτερο του  2 σε σχέση με τις Πωλήσεις ,με εξαίρεση των νέων 

επιχειρήσεων  και κάποιων κλάδων  με πολύ υψηλές  παγιοποιήσεις  μακροχρόνιας 

απόδοσης (π.χ, ξενοδοχειακές ,βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου,βιομηχανικές εταιρίες 

μεγάλης εγκατεστημένης δυναμικότητας,  σε σχέση με τον Κλάδο,κλπ.) , πηγάζει  από 

την αναγκαία  ταχύρυθμη  αύξηση των  πωλήσεων, η οποία τελικά και  θα επηρεάσει 

θετικά  την συνολική Αποδοτικότητα του Ενεργητικού της εταιρίας  προκειμένου   αυτή 

να καταστεί   περισσότερο αξιόχρεη. 

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις-εξαιρέσεις είναι απαιτούμενο να 

ισχύουν αντί των  δύο  και τα τρία κριτήρια (Rsk  Factors). 

Ειδικότερα , το  όριο (Ι) για την  Επίδραση  των  Δανειακών  Κεφαλαίων στη  

Ιδιωφελή Αποδοτικότητα ,που ζητείται να είναι μεγαλύτερο της «μονάδας», 

αποτελεί  «πόρισμα της  Χρηματοοικονομικής  Επιστήμης», στην εξέταση των 

πλεονεκτημάτων  της    ομώνυμης Χρηματοοικονομικής  Μόχλευσης  (βλ. σχετικά  
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Γκίκας  Δ. 1997  Εκδόσεις Ευγ. Μπένου :Η  ανάλυση και  οι χρήσεις  των 

Λογιστικών Καταστάσεων σελ.  249-253). 

Τονίζεται πάντως ότι, μια σχέση μεγαλύτερη από την  « μονάδα»  εξασφαλίζει ότι, η 

χρηματοδότηση κινείται προς το συμφέρον της εταιρίας, ενώ το αντίθετο απομειώνει τα 

επιχειρηματικά  κεφάλαια, καθώς και ότι μια  ισορροπημένη σχέση , δηλαδή   Ι = 1 , 

καταλήγει σε ένα ουδέτερο αποτέλεσμα ,που όμως ,δεν πρέπει να  γίνεται  εύκολα 

αποδεκτό χωρίς περαιτέρω ανάλυση. 

Κατά αντιστοιχία  με την υπόθεση της Κυκλοφοριακής  Ρευστότητας (L) , μεταξύ των  

κριτηρίων  Ζ(Υ Χ), η υπόθεση της Αποδοτικότητας (R) του Ενεργητικού των 

κριτηρίων U(A  I) παραπέμπει για σύγκριση με την απόδοση των Κρατικών Ομολόγων  

κάτω από «ομαλές-κανονικές μακροοικονομικές συνθήκες» . 

 Έτσι, μια  τιμή του δείκτη «μικρότερη κατά βάση»  από την αντίστοιχη τιμή της 

απόδοσης των Κρατικών Ομολόγων  (1-6%), ,αποτελεί  έναν «αναγκαίο 

περιορισμό», για να ισχύει  η  υπόθεση της  Υποδραστηριότητας, αφού η 

επιχειρηματικότητα  γενικά επιδιώκει  σαφώς  «κατά πολύ μεγαλύτερες» αποδόσεις, 

προκειμένου να εξακολουθεί  να υποστηρίζει ενεργά  τις επενδύσεις της.  

Συνήθως στο παραπάνω ποσοστό-ΟΡΙΟ, η Αγορά προσθέτει επιβαρύνσεις που 

φτάνουν το 25 % όπως,οι εκπτώσεις καλής συνεργασίας, οι δίάφοροι κίνδυνοι π.χ. 

χώρας,πελάτη, πληθωρισμού,παραγωγικότητας κ,ά. 

Στο Πίνακα V του Παραρτήματος Πινάκων στο τέλος της Έρευνας,όπου γίνεται η 

αξιολόγηση των 69 πτωχευμένων εταιριών του δείγματος, οι δείκτες 

Υποδραστηριότητας  (U)σημειώνονται στηστήλη Ε.Κ.(1) σε ημέρες και στη στήλη 

U(2β) οι παράμετροι  Α και Ι, ενώ οι τιμές της   Αποδοτικότητας ( R) 

στη στήλη  U(R%). 

3.2.3.  Η  περίπτωση  της  SCORECARD  (C.R.) 

 Στο ΠΙΝΑΚΑ II    του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ παρατίθενται  τα κριτήρια και οι λοιπές 

παράμετροι της προτεινόμενης  εμπειρικής SCORECARD (C.R.). Στη περίπτωση όπου 

το scoring μιας εταιρίας υπολείπεται από ένα προκαθορισμένο scoring 

(cut-off point) , τότε η εταιρία κατατάσσεται στις πτωχευμένες και το αντίθετο. 
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Στο Πίνακα V του Παραρτήματος  στο τέλος της Έρευνας, όπου γίνεται η 

αξιολόγηση των 69 πτωχευμένων  εταιριών του δείγματος  και στη στήλη C.R.(2γ) 

αναφέρονται οι παράμετροι ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας :A (χαμηλός 

πιστωτικός κίνδυνος), M (μεσαίος πιστωτικός κίνδυνος),MR (gray area) και 

F(υψηλός πιστωτικός κίνδυνος) της προτεινόμενης  SCORECARD. 

4. Συγκριτική Αξιολόγηση «4 Κλασσικών» -Επιτυχημένων   και «2  Νεωτερικών -

Προτεινόμενων»Υποδειγμάτων (βλέπε Πίνακα V στο Παράρτημα  στο τέλος της 

Εργασίας). 

4.1.Το Στατιστικό Υπόδειγμα H-score Fulmer  et. Al (1984) USA [βλ.ΠΙΝΑΚΑ Vστη 

στήλη ( 3) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ] 

Το  ΣτατιστικόΥπόδειγμα H-score  αμερικανικήςπροσέγγισης     (Fulmer  et.al, : « A 

bankruptcy  classification model for small firms» : TheJournal Of Commercial  Bank  

Lending ,July 1984,(βλ.ΠΙΝΑΚΑ  ΙΙΙ  στο Παράρτημα Πινάκων )   ,χρησιμοποιήθηκε , 

εκτός άλλων και από την Αtlantic Bank (USA, aff. Bank of N.B.G. Group). 

 Το Υπόδειγμα απεδείχθη αποτελεσματικό, σύμφωνα, με τα στοιχεία της ανάλυσης και 

επομένως   μπορεί να εφαρμοστεί και στις ελληνικές επιχειρήσεις,αφού επαληθεύει 

την επερχόμενη πτώχευση σε σημαντικά υψηλό ποσοστό (91,3%), δηλαδή δεν 

επιτρέπει  την παροχή  πίστωσης ή χρηματοδότησης σε 63 από τις 69 

πτωχευμένεςεπιχειρήσεις του δείγματος . ένα έτος πριν την πτώχευση. 

Το Υπόδειγμα κατέδειξε στην αρχική εφαρμογή του(Η.Π.Α.) 98,3% ακρίβεια  πρόβλεψης 

ένα έτος πριν από  το πιστωτικό γεγονός (6 από 57 επιχειρήσεις) και 81.5% ακρίβεια 

πρόβλεψης  δύο έτη  πριν το γεγονός  (44 από τις 54 επιχειρήσεις) αντίστοιχα. 

4.2 Τα Στατιστικά Υποδείγματα Ζ-score LPM  και Z-score MDM  των  G.Gloubos & 

Th. Grammatikos (1988)  [(βλ.ΠΙΝΑΚΑ V στις στήλες  (4)&(5) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΩΝ   ] 

Τα Στατιστικά Υποδείγματα z-score LPM & ΜDΜ της ελληνικής προσέγγισης (G. 

Gloubos  &Th.Grammatikos «The  Success of Bankruptcy Prediction Models ιn 

Greece».  Studies in Banking and Finance,1988 (βλ. Πίνακα  ΙV  στο Παράρτημα  

πέτυχαν    συνολικό βαθμό ακρίβειας πρόβλεψης της επιχειρηματικής πτώχευσης στο 
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υπό εξέταση δείγμα:78,3%,ένα έτος πριν την πτώχευση, (δηλαδή δεν  επιτρέπουν την 

παροχή  πίστωσης  ή χρηματοδότησης σε  54  από τις 69  πτωχευμένες επιχειρήσεις).  

Επομένως η απάντηση και εδώ είναι θετική άρα τα 2 συνεξεταζόμενα Υποδείγματα 

μπορούν να εφαρμοστούν και να  συγκριθούν παράλληλα  με τα υπόλοιπα 

Υποδείγματα  της παρούσας  Ερευνητικής Εργασίας. 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω  Υποδείγματα στην αρχική (1988) εφαρμογή τους 

κατέδειξαν σημαντικό βαθμό ακρίβειας  στη πρόβλεψη των πτωχευμένων επιχειρήσεων  

ένα έτος πριν τοπιστωτικό γεγονός:93,3%(LPM)  και : 96,7%  (MDM)  αντίστοιχα. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα  Στατιστικά Υποδείγματα επελέγησαν 

μαζί με άλλα έξι(6) κλασσικά (Altman,Bilderbeek,Ooghe-Verbaere,Zavgren,Keasey-

McGuinness, Ooghe-Joos-DeVos) πλέον στη Διεθνή Βιβλιογραφία Στατιστικά 

Υποδείγματα πρόβλεψης της επιχειρηματικής  πτώχευσης, προερχόμενα από 5 

χώρες,όπου έτυχαν επιτυχούς αρχικής εφαρμογής , για έλεγχο και επανεκτίμηση 

συντελεστών και ορίων απόρριψης,(cut –off  points) σε 6500 βελγικές εταιρίες που 

πτώχευσαν στη περίοδο  1997-1998. Στο νέο δείγμα περιλήφθηκε μεγάλος αριθμός 

(223.552)  φερέγγυων  βελγικών επιχειρήσεων, καθώς και  ικανός αριθμός (25.782) 

βελγικών επιχειρήσεων με διάφορα οικονομικά  προβλήματα. 

Όμως, μετά  την επανεκτίμηση των συντελεστώντων συγκεκριμένων ελληνικών  

Υποδειγμάτων, και την εφαρμογή τους στις βελγικές επιχειρήσεις,  η ακρίβεια  

πρόβλεψης της επερχόμενης πτώχευσης ένα έτος πριν το  πιστωτικό  γεγονός,  

μειώθηκε από 70,18% (LPM),  σε 63,76% και από 83,94%(MDM) σε 72,02%  

αντίστοιχα. 

 Με εξαίρεση  ένα Υπόδειγμα (Zavgren), με   ορθές αρχικές προβλέψεις 55.0%,οι  

οποίες  αυξήθηκαν τελικά σε  90,0%,  όλα τα υπόλοιπα τους μείωσαν της αρχικές 

επιδόσεις. Στη μείωση αυτή, ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των μεταβλητών 

(χρηματοοικονομικοί δείκτες) του κάθε υποδείγματος, η χώρα προέλευσης και οι τύποι 

των εταιριών του δείγματος, οι διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας  κ.ά. θεωρήθηκε ότι 

έπαιξαν   σημαντικό ρόλο. 

4.3.Το  Απλοποιημένο Υπόδειγμα «TheFailure IndexS.A.» των Douglas Moses & 

ShuS. Liao (1987) USA [βλ, ΠΙΝΑΚΑ  V  στηστήλη ( 6) στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

. 
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Στο  Υπόδειγμα   S.A. INDEX    αναφέρεται ο  αριθμός των δεικτών  που επαληθεύει την 

πρόβλεψη της πτώχευσης. 

Μέσω των 3 εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών  δεικτών που αναφέρθηκαν στη  

Παράγραφο 2. 1. , (Δείκτες Νο 1,2 & 3)    πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος  στο δείγμα  

των  69  πτωχευμένων  ελληνικών επιχειρήσεων  με ποσοστό επιτυχίας  91,3%.  

Στην αρχική εφαρμογή του υποδείγματος στις ΗΠΑ ,το ποσοστό επιτυχίας ήταν 92,3 % 

(δηλαδή 24 εταιρίες από τις 26   πτωχευμένες  του αρχικού δείγματος, ένα έτος πριν την 

πτώχευση) 

Δηλαδή ,  οι τιμές των  2  ή και  των 3 δεικτών, που προήλθαν από τη παραγοντική 

ανάλυση , συγκρινόμενες με  τις αντίστοιχες τιμές  της διχοτόμου –μεταβλητής  του 

αρχικού Υποδείγματος  των Douglas  Mose &  ShuS. Liao, δεν  υπερέβησαν  το όριο 

(cut-off  point) καθενός δείκτη, με αποτέλεσμα το   Υπόδειγμα αυτό , να μην 

επιτρέπει  τη παροχή πίστωσης ή χρηματοδότησης  σε 63  από τις 69  

πτωχευμένες εταιρίες του ελληνικού δείγματος , ένα έτος πριν την πτώχευση. 

 Επομένως, η εφαρμογή και εδώ είναι θετική και μάλιστα με πολύ υψηλό ποσοστό 

επιτυχίας ( 91,3 %) ,με αποτέλεσμα οι 3 Δείκτες να δίνουν σοβαρές  ενδείξεις για 

την επερχόμενη ασυνέπεια (αθέτηση πληρωμών) , δηλαδή την επιχειρηματική  

αποτυχία (πτώχευση) .  

 

4.4..Tο Προτεινόμενο  Εμπειρικό  Υπόδειγμα της Υπερχρέωσης  ( Ζ ) [βλ. ΠΙΝΑΚΑ 

V  στη στήλη (2α) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΠΙΝΑΚΩΝ] 

Στην  ολιστική (μετριοπαθή– εμπειρική) προσέγγιση, όταν  ζητείται να  ισχύουν και 

οι τρείς δείκτες, δηλαδή όταν ζητάμε πλήρη ικανοποίηση των κριτηρίων(Risk-

Factors): ΕΚ<90 ημερών, Χ<4 και Υ< τυπικού ορίου αναγκαίας βραχυπρόθεσμης 

εξωτερικής (τραπεζικής)   χρηματοδότησης, τότε το εξεταζόμενο στην Εργασία 

Υπόδειγμα, δεν επιτρέπει   παροχή πίστωσης ή χρηματοδότησης, με ποσοστό 

επιτυχίας 54,2% (26 από τις 48 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις). 

Στη μερική (αυστηρή-εμπειρική ) προσέγγιση, όταν ισχύουν  τουλάχιστον  δύο 

δείκτες (Risk-Factors), δηλαδή, όταν ζητάμε μερική ικανοποίηση των κριτηρίων τότε, 

το  εξεταζόμενο εμπειρικό  Υπόδειγμα   δεν επιτρέπει την παροχή πίστωσης ή 
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χρηματοδότησης σε 46 από τις 48  υπερχρεωμένες επιχειρήσεις (ποσοστό 

επιτυχίας:95,8%  ένα πριν την πτώχευση). 
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4.5.Το Προτεινόμενο Εμπειρικό Υπόδειγμα  της   Υποδραστηριότητας  

 [ βλ.ΠΙΝΑΚΑ V  στηστήλη  ( 2β) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ   ] 

Στην ολιστική (μετριοπαθή -εμπειρική) προσέγγιση ,όταν ζητείται να ισχύουν και οι 

τρείς δείκτες (Risk-Factors), δηλαδή όταν ζητάμε πλήρη ικανοποίηση  των κριτηρίων: 

ΕΚ<90 ημερών, Α>2, και I>1 ,τότε το εξεταζόμενο στην Εργασία Υπόδειγμα (U) δεν 

επιτρέπει την παροχή   πίστωσης ή χρηματοδότησης   με ποσοστό επιτυχίας 40% 

(6 από τις 15 υποδραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις). 

Στην   μερική ( αυστηρή - εμπειρική ) προσέγγιση, όταν ισχύουν τουλάχιστον δύο 

δείκτες (Risk-Factors), δηλαδή όταν ζητάμε μερική ικανοποίηση των κριτηρίων (U), 

τότε  το εξεταζόμενο εμπειρικό Υπόδειγμα δεν επιτρέπει την παροχή πίστωσης ή 

χρηματοδότησης σε 12 από τις 15υποδραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις (ποσοστό 

επιτυχίας:80% , ένα έτος πριν την πτώχευση). 

4.6.Το Προτεινόμενο  Εμπειρικό Υπόδειγμα τύπου-Scorecard[βλ. ΠΙΝΑΚΑ V στη 

στήλη ( 2γ)στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ] 

Το προτεινόμενο εμπειρικό τύπου-Scorecard (βλ.ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ στο  Παράρτημα 

Πινάκων)Υπόδειγμα CreditRating, εμφάνισε ποσοστό επιτυχίας  87%( δηλαδή δεν 

επέτρεψε τη παροχή πίστωσης ή χρηματοδότησης σε 60 από τιs 69  πτωχευμένες 

επιχειρήσεις[ Βλ. ΠΙΝΑΚΑ V  στήλη C.R.(2γ)   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ] 

Σημειώνεται εδώ ότι η grey  area (MR) περιοχή, όπου το υπόδειγμα δεν δίνει  σαφή 

απάντηση ,αποτελεί το 20,3% του δείγματος (14 στις 69 πτωχευμένες επιχειρήσεις). 

Επομένως  και εδώ η εφαρμογή είναι θετική, επειδή   η «γκρίζα »περιοχή  θεωρείται   

από τους  χορηγητές δανείων και  πιστώσεων ,«οιονεί  υψηλού πιστωτικού κινδύνου». 

4.7.  Στατιστικός Έλεγχος των  Προτεινόμενων Υποδειγμάτων Zκαι U. 

Από τη Στατιστική Ανάλυση των παραπάνω κριτηρίων Ζ και U συνοπτικά προκύπτουν 

τα εξής: 

Αρκετοί δείκτες των κριτηρίων Ζ και δεν  ακολουθούν  την κανονική κατανομή με 

αποτέλεσμα να παραβιάζεται μερικώς η υπόθεση της κανονικότητας. 
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Οι δείκτες και των δύο κριτηρίων Ζ και U δεν παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση, 

γεγονός που μας επιτρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε σε υπόδειγμα γραμμικής 

παλινδρόμησης  (Linear   Regression). 

Οι δείκτες και των δύο κριτηρίων Ζ και U έχουν υψηλούς συντελεστές 

μεταβλητότητας, άρα συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των τιμών 

τους. 

Στους δείκτες του κριτηρίου Ζ οι τιμές των μέσων παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική  διαφορά μεταξύ των υγειών και πτωχευμένων εταιριών. 

Αντίθετα  στους δείκτες του κριτηρίου U  σημαντικά  στατιστική  διαφορά παρουσιάζουν 

οι τιμές των μέσων    μόνο  του δείκτη R  δηλαδή   της συνολικής αποδοτικότητας του 

Ενεργητικού. 

Το γεγονός αυτό σημαίνει,ότι στους δείκτες του κριτηρίου U δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των  τιμών των μέσων  των δεικτών των υγειών 

επιχειρήσεων από τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων. 

Τα δύο Στατιστικά Yποδείγματα πρόβλεψης της επιχειρηματικής πτώχευσης, τα οποία 

δίνονται στη συνέχεια, προέκυψαν από παλινδρόμηση (μέθοδος ENTER) και έχουν 

συντελεστές προσδιορισμού: 

R2=58,0%, τιμή που θεωρείται  σημαντικής  ερμηνευτικής ικανότητας,για το 

κριτήριο Ζ και 

R2=22,4%, τιμή που θα τηθεωρήσουμε    σχετικά καλής  ερμηνευτικής  ικανότητας,  

για το κριτήριοU: 

Στατιστικό ΥπόδειγμαΖ= 0,086-0,266 ΕΚ-0,039Χ +0,954Υ +0,291L 

Στατιστικό ΥπόδειγμαU=0,543+0,007R     Όπου: 

ΕΚ: Εμπορικός Κύκλος:( ημέρες/365)       X :Leverage:    (Ξένα/Ίδια Κεφάλαια) 

R: Συνολική Αποδοτικότητα Ενεργ.     :(Κέρδη Προ Φόρων  /Σύνολο Ενεργητικού) 

L:Κυκλοφορ/κή Ρευστότητα:(Κυκλοφορούν Ενεργ./ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

Υ: Βραχ. Τραπεζ. Υπερχρηματοδότηση: (Τυπικό Όριο Βρ.Τρ.Χρημ./ Βραχ, Τρ.Χρημ.) 
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Πρέπει να επαναληφθεί εδώ , ότι τα δύο προτεινόμενα Yποδείγματα Ζ&U είναι 

συμπληρωματικά  και για το  λόγο αυτό πρέπει να  χρησιμοποιούνται  από 

κοινού στον πιστωτικό έλεγχο των υποψήφιων λογαριασμών. 

Ο επιτυχής στατιστικός  έλεγχος των  πτωχευμένων επιχειρήσεων σημειώνεται 

με  το σήμα :  +  στη στήλη Ζ(2α )  και στη στήλη U (2 β ) του Πίνακα V  του 

ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ   , για κάθε μία εταιρία του δείγματος και έδωσε για 

το   Ζ  ποσοστό επιτυχίας: 47,9%  (23 από τις 48 υπερχρεωμένες –πτωχευμένες  

επιχειρήσεις) και για τo  U :13,3% (2  από τις 15 υποδραστηριοποιούμενες- 

πτωχευμένες  επιχειρήσεις)   αντίστοιχα, ή συνολικό ποσοστό  επιτυχίας  61,2%. 

4.8.Το  Στατιστικό   Υπόδειγμα   « Credit  Risk   Indicator» της    ICAP   Group 

[βλ. ΠΙΝΑΚΑ   V  στηστήλη  7  (ICAP C.R.)  του   Παραρτήματος Πινάκων ] 

Το Στατιστικό Υπόδειγμα  Credit Risk Indicator της Εταιρίας Συμβούλων ICAP, 

περιελήφθη  στην Έρευνα, όπως προαναφέρθηκε ,ως μια βάση  σύγκρισης (σημείο 

αναφοράς ), για το λόγο ,ότι  αποτελεί ένα εμπορικά επιτυχημένο  και αξιόπιστο 

«πιστωτικό οδηγό», καθιερωμένο για  δεκαετίες στην ελληνική  οικονομική 

πραγματικότητα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα από τα πιστωτικά ιδρύματα και 

από τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα..  

Και εδώ η  εφαρμογή  είναι  θετική  αφού προέβλεψε σωστά το 85,1%  από τις   

πτωχευμένες  επιχειρήσεις. .Δηλαδή δεν  επιτρέπει την παροχή  πίστωσης ή 

χρηματοδότησης σε 57 επιχειρήσεις  από τις  67επιχειρήσεις που πτώχευσαν-απέφυγε 

να δώσει πρόβλεψη για 2 εταιρίες παροχής υπηρεσιών που πτώχευσαν ( ΝΟ:  30 & 37 

στον ΠΙΝΑΚα  Ι   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ), ενώ δεν έδωσε ακριβή πρόβλεψη για 10 

πτωχευμένες εταιρίες  ή το 14,9%  του δείγματος  της Έρευνας (Λάθος Τύπου  Ι). 
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5.  Βασικές Παρατηρήσεις  μέσω της   Grid   Analysis  επί των  Αποτελεσμάτων   

της   αξιολόγησης  των   Υποδειγμάτων, που εξέτασε  η  Παρούσα  Εργασία. 

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν στηρίζονται στον  παρακάτω πίνακα .  

 

Αξιολόγησης  των 7  Υποδειγμάτωνπου επελέγησαν στην Έρευνα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ / ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  (%) ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ  (%) 

38 7 55,1 55,1 

11 6 15,9 71,0 

  7 5 10,1 81,1 

  6 4   8,7 89,8 

  2 3   2,9 92,7 

  3 2   4,3 97,0 

  1 1   1,5 98,5 

  1 0   -                - 

 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος,όπου κανένα από τα 7 (τα Ζ  & U 

υπολογίζονται  ως  ένα  Υπόδειγμα)  συνεξεταζόμενα Υποδείγματα δεν προέβλεψε 

την πτώχευση τους είναι ελάχιστο (1,5%)  και  αριθμεί μόνο μια  εμπορική εταιρία με 

νομική μορφή ΑΕ ( Νο:14E  στον  ΠΙΝΑΚΑ I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΙΝΑΚΩΝ) με σημαντική 

παρουσία στην αγορά για 13 έτη,  με πολύ καλές επιδόσεις  (ICAP  RATING:   Α  ),κοντά   

στον  μέσo   όρο  του Κλάδου  (ICAP  Rating:  C),πού  περιλαμβάνει   809 εταιρίες . 

 Επομένως ,το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί  σε διοικητικο-οικονομικές 

αποφάσεις π.χ. διακοπή εργασιών, λόγω συγχώνευσης, συνταξιοδότησης,  μη ύπαρξης 

διαδοχής κλπ. 

Από τις  31  εταιρίες  όπου  τα  7  αξιολογούμενα Υποδείγματα  δεν έδωσαν 

«διακριτή»  πρόβλεψη χρεωκοπίας , μόνο    6 εταιρίες  παρουσίασαν  

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που δείχνει ότι για  υπόλοιπες  25 

εταιρίες,δεν πρέπει  να υπήρξε κάποια « σχετική τραπεζική αξιολόγηση βιωσιμότητας». 

Συνολικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι   οι επιτυχημένες προβλέψεις, μέσωτων 7  

Υποδειγμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στην Έρευνα  ανέρχονται κατά μέσο όρο  

σε 59 ,   δηλαδή το  84,0% των69 πτωχευμένων εταιριών. 

6.Συμπεράσματα από   την Αξιολόγηση  των  7  εξετασθέντων   Υποδειγμάτων 
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Το συμπέρασμα      της  Εργασίας αυτής μετά από την εφαρμογή των  επτά (7)  

Υποδειγμάτων  (βλ. συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ  Ι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  που 

ακολουθεί  , με πιστωτική κατάταξη ΑΑ-G   των 69  εταιριών  & των αντίστοιχων 

Κλάδων,από την εταιρία Συμβούλων ICAP )     είναι ότι ένα  έτος πριν την πτώχευση: 

- Τα τρία(3) (2 ελληνικά και 1 αμερικανικής προσέγγισης) Στατιστικά Yποδείγματα τύπου 

z-score δίνουν ποσοστό λάθους Τύπου Ι (λανθασμένη κατάταξη   πτωχευμένων 

επιχειρήσεων  ως υγειών)  21,7% και 8,7% αντίστοιχα,  που  ενδιαφέρει    πρώτιστα 

τον  χορηγητή πιστώσεων-δανείων (το λάθος Τύπου ΙΙ είναι ακριβώς το αντίθετο). 

-  Τοπροτεινόμενο εμπειρικόYπόδειγμα τύπου-Scorecard  κατέγραψε λάθοςΤύπου Ι 

σε ποσοστό 13,0%,δηλαδή όσο και στο  αναφερόμενο  πιο κάτω προτεινόμενο 

εμπειρικό Υπόδειγμα ( Ζ &U) . 

-Οι προτεινόμενοι  εμπειρικοί δείκτες της  Υπερχρέωσης (Z)και της  

Υποδραστηριότητας  (U) στην περίπτωση της μερικής -αυστηρής  εμπειρικής 

προσέγγισης δίνουν   συνολικά λάθοςΤύπου Ι   13,0%, δηλαδή  όσο και το  εμπειρικό  

Yπόδειγμα της  Scorecard. 

- Το Υπόδειγμα  της απλοποιημένης Έρευνας (S.A.INDEX) των αμερικανών  

καθηγητών Douglas  Moses & Shu Liao  κατέγραψε  λάθος  τύπου Ι  8,7 %, Όσο 

δηλαδή  και το  επίσης  αμερικανικής προέλευσης  Στατιστικό Υπόδειγμα Η-score.  

Έτσι  τα 2 επιλεγμένα από  την Διεθνή Βιβλιογραφία, Στατιστικό το 

πρώτο,Νεωτερικό  το δεύτερο, πλησιάζουν το ποσοστό λάθους Τύπου Ι   8,0% 

πού δίνεται για τα επιτυχημένα     Υποδείγματα στη Διεθνή  Επιστημονική 

Βιβλιογραφία. 

Υπενθυμίζεται  ότι , στην Έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι  αρχικές τιμές (όρια) των 

διχοτόμων- μεταβλητών( cut –off  points)  του  συγκεκριμένου  ΥποδείγματοςS.A. 

INDEΧ  που υπολογίστηκαν στο αρχικό αμερικανικό    δείγμα  των 26  πτωχευμένων  

εταιριών, με  ποσοστό επιτυχίας 92,3%, ένα έτος πριν την πτώχευση. 

-Το  Υπόδειγμα    Credit     Risk    Indicator    της     ICAP    Group 

(ICAP  C.R.) παρουσίασε ΛάθοςΤύπου  Ι σε ποσοστό 14,9%, που θεωρείται « πολύ 

ικανοποιητικό».Σημειώνεται  ότι για  τις 8 εταιρίες  που  το Υπόδειγμα   δεν    προέβλεψε 

το πιστωτικό γεγονός,το ίδιο συνέβη με αυτές τις ίδιες εταιρίες, σε υψηλό    βαθμό 

,(πλήν του Υποδείγματος H-Score ) και με τα  άλλα 5 Υποδείγματα της Έρευνας, 
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(βλ.ΠΙΝΑΚΑ V στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΙΝΑΚΩΝ    εταιρίες Νο   : 

6Ε,9Ε,14Ε,20Β,24Ε,32Ε,48Ε,57Ε) .  

Αυτό πρέπει να αποδοθεί σε  «ωραιοποίηση –windowdressing» των λογιστικών 

στοιχείων  (εθελοντική διαχείρηση Αποσβέσεων Παγίων ,αλλαγή μεθόδου απογραφής 

Αποθεμάτων  τέλους Χρήσεως κά), χωρίς να αποκλείεται και η « καταδολίευση» τους, 

σε συνδυασμό  με το γεγονός ότι αυτές δεν έχουν ποτέ ελεγχθεί από Ορκωτούς 

Λογιστές, όπως και  η πλειοψηφία (87%) των επιχειρήσεων του δείγματος.  

Επί πλέον σημειώνεται ότι,η  ICAP για την «στάθμιση  του Δείκτη» προβαίνει σε 

διαρκές feedback, με τις σταθμίσεις προηγουμένων χρήσεων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Ι στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ) ,για τις οποίες   το rating  των συγκεκριμένων εταιριών  

κυμάνθηκε διαχρονικά  σε πολύ υψηλά ratings   (AA-B). 

Έτσι, τεκμαίρεται ότι,η διακοπή των εργασιών  ή  η πτώχευση  τους μπορεί  να μην 

οφείλεται   σε   καθαρά  οικονομικούς  λόγους, αλλά σε συνδυασμό των 

προαναφερθέντων  με οικονομικο- διοικητικές εξελίξεις  ,που συμβαίνουν συχνά  στο 

χώρο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,οι οποίες αποτελούν το 100% 

του  Δείγματος ,όπως συγχώνευση, μετατροπή μετοχολογίου , αλλαγή  επωνυμίας,  

συνταξιοδότηση ,έλειψη διαδοχής  κ,ά. 

Συμπερασματικά και σε σχέση με τις παραπάνω παρατηρήσεις, η επιλογή του 

Υποδείγματος της εταιρίας Συμβούλων  της ICAP, ως ενός αξιόπιστου «οδηγού»      

της Έρευνας  υπήρξε επιτυχής ,αφού οι σταθμίσεις του για την επιχειρηματική 

αποτυχία  [βαθμίδες  :D,E,F,G] ή την διακοπή  των εργασιών των εταιριών του 

δείγματος , επαληθεύτηκαν στο σύνολό τους. Τα υπόλοιπα Υποδείγματα ,στις 

σταθμίσεις τους για τις αντίστοιχες εταιρίες που πτώχευσαν ή διέκοψαν τις 

εργασίες τους , με τις ενδείξεις της ICAP  :  D,E,F,G , ήσαν και αυτά  σχεδόν απόλυτα  

επιτυχή. 

Ειδικότερα για τα 2 εμπειρικά προτεινόμενα Υποδείγματα στην  Έρευνα και κυρίως το 

Z&U,αναφέρεται, ότι  οι σταθμίσεις του οποίου για τις εταιρίες που πτώχευσαν  ή 

διέκοψαν τις εργασίες τους, συμπίπτουν  ακριβώς  με τις σταθμίσεις  D,E,F,G της 

εταιρίας  ICAP. 

-Για τις 18 υγιείς επιχειρήσεις  του δείγματος της παρούσας Εργασίας, τα  Ζ και U 

προτεινόμεναΥποδείγματα  μετά και το Στατιστικό   έλεγχο, έδειξαν λάθος Τύπου I 
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Ζ:11% καΙ U : 22%,(συνολικά¨33%)  ενώ τα αντίστοιχα εμπειρικά Υποδείγματα της 

αυστηρής προσέγγισης  (Z&U) έδειξαν λάθος  Τύπου  Ι  συνολικά  22 % ( 4 

εταιρίες από18). 

-  Επίσης  για τις 18 υγιείς επιχειρήσεις του δείγματός,το απλοποιημένο Υπόδειγμα  των 

Douglas Moses & Shu S. Liao(Δείκτες Νο:1,2,&3 του Πίνακα  της 

παραγράφου2.1.)κατέγραψε λάθος Τύπου Ι   50,0 % (δηλαδή 9 εταιρίες από τις 18).Στη 

περίπτωση όμως που.χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες No: 4, 5&6, του Πίνακα της 

παραγράφου  2.1. ,το ποσοστό λανθασμένης κατάταξης ( λάθος Τύπου Ι)μειώθηκε  σε 

22.0% (4 εταιρίες από 18),  δηλαδή το ίδιο ποσοστό με τα παραπάνω 

Υποδείγματα Z&U). 

Έχοντας υπόψη τις αδυναμίες της Έρευνας αυτής  για  τα 2 προτεινόμενα για έλεγχο  

Υποδείγματα, όπως  η έλλειψη επανελέγχου με δέυτερο δείγμα (hold-out  of sample 

set), τριετής  περίοδος  ελέγχου των ισολογισμών κ.ά, θεωρούμε ότι δεν μπορεί 

αυτή  να εκληφθεί σαν ένα «εργαλείο» μαζικής αντιμετώπισης του φαινομένου της 

επιχειρηματικής αποτυχίας  (πτώχευσης) 

.Εξάλλου, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς ,αφού ο  αρχικός στόχος της ήταν η 

επαληθευτική διαδικασία βασικών αρχών και πορισμάτων της διεθνούς ερευνητικής 

βιβλιογραφίας στην ελληνική πραγματικότητα. 

Καταληκτικά, υπογραμμίζεται ότι ο χαρακτήρας της Εργασίας αυτής είναι καθαρά  

ακαδημαϊκός  και συνοδεύεται,πέρα από τις αδυναμίες που προαναφέρθησαν και από 

περιορισμούς, όπως: 

- ο ορισμός, εκ των προτέρων, ποιές επιχειρήσεις ανήκουν σε κάθε κατηγορία  

(πτωχευμένες-υγιείς), 

- ο αριθμός  των πτωχευμένων επιχειρήσεων του δείγματος  να είναι  αριθμητικά  

ίδιος με τον αριθμό των υγειών   και τέλος 

- η βασική μεθοδολογία   και το υποστηρικτικό  λογισμικό  βρίσκονται επί του 

παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης. 

Σε  μια μελλοντική  Εργασία, στην οποία θα επιδιωχθεί η απαλοιφή των ανωτέρω 

προβλημάτων-αδυναμιών , σε συνδυασμό   με την ολοκλήρωση του λογισμικού και  την 

εφαρμογή ενός ακόμη Υποδείγματος Z-SCORE για έναν προ-έλεγχο του Δείγματος 

,όσον αφορα την ποιότητα των λογιστικών στοιχείων των εταιριών  του,πιστεύουμε  ότι 
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θα δημιουργηθεί ένα «αποτελεσματικό και ταχείας εφαρμογής Σύστημα 

Τεκμηρίωσης»  των χρηματοοικονομικών αδυναμιών ,αλλά και των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων βιωσιμότητας  των εταιριών ΑΕ και ΕΠΕ που δημοσιεύουν στο  ΓΕΜΗ  

τα επίσημα  ετήσια λογιστικά  στοιχεία τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΙΝΑΚΩΝ     

ΠΙΝΑΚΕΣ    Ι  ΕΩΣ  V ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Scorecard χρηματοοικονομικών κριτηρίων 

 Εταιρία: 

Έτος: 

 
Scoring: Βαθμός 5 4 3 2 1 0 

1. 

Κυκλοφορούν / Βραχ. 

Υποχρεώσεις. 
 ↑150% 149-120% 119-100% 99-80% 79-60% 59%↓ 

2. 

Ιδία κεφάλαια / Συν. 

Ενεργητικό 
 ↑50% 49-40% 39-30% 29-15% 14-5% 4,9%↓ 

3. 
Ξένα κεφάλαια / Ιδίακεφάλαια  0-1,39- 1,4-2,49 2,5-3,99 4,0-5,99 6,0-7,99 8↑ 

4. 
Διαρκή Κεφ. Συνολ. Ενεργητ.  ↑160% 159-130% 129-100% 99-80% 79-60% 59%↓ 

5. Πωλήσεις /Πάγια 
 ↑140% 139-120% 119-100% 99-80% 79-60% 59%↓ 

6. ΕΒΙΤ(1)/ Συν. Ενεργητικό 
 ↑15% 14,9-10% 9,9-8,0% 7,99-5,0% 4,99-0,1% -0,0↓ 

7. ΕΒΤ(2)/Πωλήσεις 
 ↑19% 18-13% 12-9% 8-5% 4-01% 0%↓ 

8. Εταιρία/Μ.Ο.  Κλάδου(3) 
 ↑120% 119-106% 105-95% 94-85% 84-70% 69%↓ 

9. ΕΒΤ(2)+ Τόκοι / Τόκοι  ↑2,1% 2,0-1,4 1,3-1,0 0,99-0,6 0,5-0,1 0%↓ 

10. Πωλήσεις  /Πληθωρισμός 
 ↑100% 100-50% 49-10% (+/-)10% 

-9% 

-49% 
-50%↓ 

 

Scoring: Άθροισμα 1 ως 10 

(Σύνολο βαθμολογίας) 
 Α Μ MR F 

Βαθμίδα Απόρριψης F ή 

MR (με επανεξέταση 

 
50-40 39-35 34-29 

(grey area) 
28-0 Κίνδυνος Πτώχευσης ΚΑΤΑΤΑΞΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  II 
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.(1)Αποτελέσματα πριν από Τόκους και Φόρους    (2) Αποτελέσματα πριν από Φόρους(3)  Συγκρίνεται η εξεταζόμενη εταιρία με τη μέση «τυπική» εταιρία του 

Κλάδου.Ως μέτρο μπορεί να ληφθεί η θέση που έχει η εταιρία στο σύνολο  του Κλάδου με βάση ,είτε το σύνολο του Ενεργητικού , είτε τωνΠωλήσεων, είτε το σύνολο 

των  Ιδίων Κεφαλαίων ,είτε τα Αποτελέσματα  προ   Φόρων κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ  III            

H-score:J. Fulmer, J. Moon, T. CavinκαιJ. Erwin.  

The Journal of Commercial Bank Lending, July 1984 Επιχειρήσεις 

 
Μεταβλητές Συντελεστής 

Υποδείγματος 

Μέσοι Όροι 

Πτωχευμένων 

Μέσοι Όροι 

Φερέγγυων 

1. 
Παραμένοντα Κέρδη/ 

Σύνολο Ενεργητικού 
5,528 -0,042 0,316 

2. 
Κέρδη πριν από 

Αποσβέσεις/ 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

1,270 0,001 0,178 

3. 
Συνολικές Υποχρεώσεις/ 

Σύνολο Ενεργητικού 
-0,120 0,920 0,577 

4. 
Βραχυπροθ.Υποχρεώσεις/ 

Σύνολο Ενεργητικού 
2,335 0,567 0,401 

5. 
Log. Σύνολο Ενσώματου 

Ενεργητικού 
0,575 5,513 5,766 

6. 
Κεφάλαιο Κίνησης/ 

Συνολικές Υποχρεώσεις 
1,083 0,010 0,525 

7. 
Log. Κέρδη πριν από 

0,894 -0,206 0,607 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  iii 
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Τόκους και Φόρους/ 

Τόκοι χρεωστικοί 

8. 
Πωλήσεις/ 

Σύνολο Ενεργητικού 
0,212 1,690 2,570 

9. 
Κέρδη πριν από Φόρους/ 

Ίδια κεφάλαια 
0,073 -1,180 0,279 

 
Σταθερά -6,075 

  

 Στατιστικοί Δείκτες 
R2=0,767 Chi-Squared 73,6 

         Επίπεδο σημαντικότητας 1% 

        Όταν η   τιμή  του Z-SCORE   είναι θετική  (μεγαλύτερη του 0,00) τότε η εταιρία κατατάσεται στις υγειείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙV 

Z-SCORE:G. Gloubos-Th. Grammatikos: The Success of Bankruptcy prediction  in Greece. Studies in Banking and Finance 1988 

 α) L.P.M (Linear Probability Model)β) M.D.M (MultipleDiscriminateModel. 

Η στατιστική ταξινόμηση των πέντε δεικτών των δυο (α &β) ανωτέρω υποδειγμάτων είχε ως εξής: 

 Συντελεστής Μέσοι  Όροι  Επιχειρήσεων 
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 Μεταβλητές M.D.M L.P.M Πτωχευμένες Φερέγγυες T-value* 

1. 
Κυκλοφορούν/ 

Βραχυπροθ. Υποχρ. -2,044  0,932 1,579 -3,95 

2. 
Καθ. Κεφ. Κίνησης/ 

Σύνολο Ενεργητικού 4,421 0,495 -0,092 0,196 -5,20 

3. 
Μικτό Περιθώριο/  

Σύνολο Ενεργητικού -2,778 1,021 0,077 0,253 -4,51 

4. 
Μεικτό Περιθώριο/ 

Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 4,127  0,106 0,607 -6,16 

5. 
Σύνολο Υποχρεώσεων/ 

Σύνολο Ενεργητικού -4,404 -0,997 0,813 0,595 5,69 

6. Σταθερά 4,423 1,008 
   

 Επίπεδο Σημαντικότητας          5% 
    

*Test σημαντικότητας των διαφορών των μέσων μεταξύ πτωχευμένων και φερέγγυων επιχειρήσεων.Οι εταιρίες που σημείωσαν z-

score:M.D.M>0,00   και L.P.M>0,50 κατατάσσονται στις φερέγγυες. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΩXΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ** 

 
 

 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤ

ΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙ
ΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝOMEΝΑ 
ΝΕΩΤΕΡIKA 

ΥΠΟΔ/ΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΕΛΕΓΧΟΥ 
[ΔΙΕΘΝΗ  -  ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ] 

ΠΙΝΑΚΑΣ  V -  1 
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A/Α** ΕΠΩΝΥΜΙΑ* ΔΕΙΚΤΕΣ  : 
EK-Z-U& 

SCORECARD 
 

 
Z(L) 
(φ) 

 
U(R)    
(%) 

 
Ε.Κ 
(1) 

Ζ (2α) 
U (2β) 
C.R(2γ) 

 
H-SC 
(3) 

 
Z-SCLPM  

(4) 

Z-SC 
MDM  

(5) 

S.A.    
INDEX

(6) 

ΙCAP
C.R. 
(7) 

1Β ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΕ.Π.Ε. 0,99 1,61 365 +ΧF -0,56 -0,18 -1,65 2 F 

2Ε 
COMPUTER CENTER  A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ.&ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ .ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1,06 2,05 148 YXMR 0,14 0,44 -0,99 3 D 

3Ε ΦΙΛΙΠΠΟΙ   ΠΑΚΟ      ΑΝΤ/ΚΗ ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΕΞΑΓ.Α.Ε. 1,02 -2,43 8 +ΥXF -0,78 0,38 -1,18 3 D 

4Ε MODASTYLE ΒΙΟΜ.ΕΞΑΓ.ΕΤΑΡ.ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ . Α.Ε. 0,70 1,65 536 ΥXF -2,3 -0,15 -4,05 3 G 

5Β ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ ΑΕΒΕ 1,34 -0,86 143 MR -0,56 0,53 -0,30 3 C 

6Ε ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΑΒ&ΕΕ ΚΛΩΣΤ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
2,40 3.5 1944

7 
+ΑLR 0,21 0,89 0,34 2 AA 

7Β ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΕ 1.45 2,33 588 +YMR -0,17 0,95 1,40 2 C 

8Ε ΙΝΤΕΡΠΡΟΜ ΕΛΛΑΣΑΕΕ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΕΙΔΩΝ & ΔΩΡΩΝ 0,98 -091 29 +ΥXF -0,6 0,56 -0,69 3 D 

9Ε ΕΛΜΕΚΟ ΑΕ&ΒΕ 1,34 1.05 21 ΥΙ    M -0,45 0,69 0,36 1 B 

10Β 
C.A.  

AIRCOOL AEBEE 1,03 1,47 289 XF 0,01 0,21 -1,42 1 E 

11 Ε 
C.A. 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΕΑΤΟΣΑΒΕΕΕΠΕΞ. ΤΥΠΟΠ.ΕΜΠ.ΝΩΠΩΝ % 
ΚΑΤΕΨ.ΚΡΕΑΤΩΝ 

1,07 5,4 
98 +ΥXM 0,59 0,43 -0,69 3 D 

12Ε ΑΡΥΔΑΠ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕΕ 1,05 2,13 101 +ΥXM -0,20 0,37 -1,16 3 D 

 
13Β 
C.A. 

ΠΑΛΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΕ 0,89 0,17 116 +ΥXF -0,96 0,32 -1,18 3 E 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΩXΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ** ΠΙΝΑΚΑΣ  V -  2 
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A/A 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ* 

ΔΕΙΚΤΗ
Σ 

ΡΕΥΣΤΟ
ΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
Σ 

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕNΑΝ
ΕΩΤΕΡΙKA 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΕΣ: EK-Ζ 

&U&SCORECARD 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
[ΔΙΕΘΝΗ   -  ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ] 

Z(L) 
(φ) 

U(R) 
(%) 

Ε.Κ.(1) 
Ζ (2α) 
U (2β) 
C.R(2) 

H-SC 
(3) 

Z-SC LPM 
(4) 

Z-SC 
MDM 

(5) 

S.A. 
INDE
X(6) 

ICAP 
C.R. 
(7) 

14Ε ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΩΔΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΑΕ&ΒΕ 1,83 10,1 50  LR 0,21 1,09 2,23 3 A 

15Ε ΣΙΓΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ 0,85 2,43 76 +ΥXF -0,69 0,38 -1,23 3 D 

16Υ 
C,A. 

ΣΟΦΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 1,05 0,39 840 ΑΙ      F -1,27 0,42 -0,22 3 B 

17Ε GREEKMEDIASERVICES ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΑΕ 0,87 -16,1 145 ΥXF -1,56 -0,05 -2,69 2 G 

18Υ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 0,43 -1,2 -43 YXF -2,8 -0,12 -2,48 3 G 

19Υ LINE ΑΒΕΕ 1,09 1,3 247 ΥXMR -0,53 0,45 -0,47 3 D 

20Β 
C.A. 

ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1,69 5,54 570 ΑΙ     LR -0,12 0,82 1,16 1 A 

21Β ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΗΛΕΚ/ΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝ.& ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧ. ΑΕ 1,4 -0,22 186 +ΥXMR -0,49 0,85 1,05 2 C 

22Β TOPFASHION ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 1.06 0,0 255 +ΥXF -0,59 0,31 -1,12 3 E 

23Β 
C.A. 

ARTISTIITALIANIΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ. &ΕΜΠΟΡΙΟΕΙΔΩΝΕΝΔΥΣΗΣ. & ΣΥΝΑΦ. 
ΕΙΔΩΝ 

0,95 -20,5 10 ΥX     F  -0,33 0,26 -1,10 3 F 

24Ε ELECTRONICSEXPERIENCE ΑΒ&ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1,31 2,294 23 MR 0,31 0,78 0,73 2 B 

25Β ΛΙΛΗ-Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.07 -2,63 613 ΑΙ     F -1,88 0,27 -1,02 3 E 

26Ε 
ΙΝΤΕΡΓΚΡΑΝΤ ΧΑΙΤΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦ. &ΥΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 
ΑΕ&ΒΕ 

1,03 1,15 -97 +ΥΧ  F 0,08 0,34 -1,15 3 D 

27Υ SUPER EXPRESS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΑΕ 1,08 -7,01 43   Ι     MR -4,09 1,06 1,70 3 C 

28Ε RXPHELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ 0,88 0,00 365 +ΥXF -1,85 0,50 -0,54 3 C 

29Β ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 1,03 0,00 -90 +ΥXF -1,09 0,38 -0,95 3 E 

30Υ ΑΕΤΕΙΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΕΠΕ 0,40 5,88 46 ΑΙ      F -0,60 -0,20 -3,72 3  

31Ε ΣΩΤΡΕΚ ΑΕΒΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1,03 -1,11 556 +ΥXF -0,81 0,41 -0,89 3 D 

32Ε ΚΑΚΙΑΣ ΙΝ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓ.-ΕΞΑΓ. ΔΙΑΝΟΜΕΣ 1,18 6,63 211 Υ       M -0,66 0,86 0,86 2 B 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΩXΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ** 

 
 
Α/Α** 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ* 

ΔΕΙΚΤΗ
Σ 

ΡΕΥΣΤΟ
ΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
Σ 

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙNOMENΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙKA 
YΠΟΔEIΓΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΕΣ  : 
EΚ- Ζ &U& 
SCORECARD 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
[ΔΙΕΘΝΗ - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ] 

Z(L) 
(φ) 

Z(L) 
(φ) Ε.Κ.(1) 

Ζ (2α) 
U (2β) 
C.R(2γ) 

H-SC 
(3) 

Z-SC 
LPM(4) 

Z-SC 
MDM(5) 

S.A. 
(6) 

ICAPC 
R.(7) 

33Β ΡΗΛΑΞΑΕΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ & ΕΠΙΠ.ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ 0,71 -29,3 155 +ΥXF -1,34 -0,58 -4,19 2 G 

34Ε ΠΑΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝ ΑΕΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1,33 0,50 47 ΑF -0,9 0,70 0,40 3 C 

35Β ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΕΣ ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΕΒΕ 1,20 1,02 139 MR -0,39 0,50 0,00 2 C 

36Β ΦΑΝΕΛΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΒΕΕ 0,73 -12,7 -102 +YXF -2,10 -0,04 -2,03 3 Ε 

37Υ HOTELAIR ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΞΕΝΟΔ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΑΤΕ 1,40 -12,6  ΑΙF -3,29 0,70 0,56 3   

38Ε ΤΟΠ ΣΠΙΡΙΤΣ ΑΕΕ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΖΥΘΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 1,17 -2,50 67  ΙMR -0,16 0,50 -0,19  3 C 

39Β 
C.A. 

ΒΙΟΜΕΛΛ ΑΒ&ΕΜΠ ΕΛΛ. ΕΤ. ΠΛΑΣΤ. ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΥΡ. & ΝΑΥΤ. 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ     Ι. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ 

0,23 -1,81 
-40 ΥXF -11,8 -1,03 -11,60 1 G 

40Υ ΑΡΙΩΝ ΑΕ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΒΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 1,06 -4,10 223 +XF -1,42 0,45 -0,92 3 E 

41Β ΝΤΟΥΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ 1,03 6,45 91 XF 0,67 0,49 -1,05  3 E 

42Υ 
ΑΒΕΝΤAΑΕ  ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1,07 0,50 
90 YXF -0,01 0,28 -1,18 3 E 

43Β MELODYFOODS ΑΒ&ΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1,32 0,43 207 ΑΙF -1,06 0,36 -0,70  3 C 

44Β 
ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.& 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ . ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

1,12 0,56 
211 YXMR -0,67 0,48 -0,63 3 G 

45Β 
ΑΛΕΞΙΟΥ Γ ΑΒΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ. & 
ΖΩΕΜΠΟΡΙΚΗ 

1,02 0,80 
86 ΥXMR -0,23 0,41 -0,73  3 C 

46Υ ΦΩΤΟΣΥΝ. ΑΒ&ΕΕ 1,6 5,68 69 ΥXMR -0,31 0,46 -0,23  3 D 

47Ε ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 1,26 -3,0 512 +ΥF -0,04 0,78 0,65  3 C 

48Ε 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΖΩΟΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤ. ΑΕVETER  CO 

2,85 9,7 
172          M 0,24 0,89 0,41  2 BB 

49Ε ΛΕΚΚΑ ΑΦΟΙ-Α. ΤΖΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΑΕ 1,01 -15,3 4 ΥXF -1,32 0,12 -1,66 3 E 

ΠΙΝΑΚΑΣ  V -  3 
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50Β ΚΟΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 
1,06 0,65 

153 +ΥXF -0,44 0,41 -0,83 2 E 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΩXΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ** 

 

 
 
Α/Α** 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ* 

ΔΕΙΚΤ
ΗΣ 

ΡΕΥΣ
ΤΟΤΗ
ΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
Σ 

ΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙKA 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΕΣ : 
ΕΚ- Z&U& 
SCORECARD 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
[ ΔΙΕΘΝΗ  -  ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ  ] 

Z(L) 
(φ) 

U(R) 
(%) 

Ε.Κ.(
1) 

Ζ   (2α) 
U  (2β) 
C.R(2γ) 

H-SC 
(3) 

Z-SC LPM 
(4) 

Z-SC 
MDM (5) 

S.A. 
INDEX
(6) 

ICAP 
C.R. 
(7) 

51Β ΚΑΡΝΟΣ Π. ΑΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡ. ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1,33 1,15 310 ΥMR -0,56 0,66 0,25       1   D 

52E 
CA. 

ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΕ 0,98 0,43 -25 ΥXF -0,22 0,29 -1,59       3 E 

53Β ΡΟΥΜΠΑΣ Γ.Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ&ΕΕ ΚΑΤΑΣ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 0,53 -0,36 33 +ΥXF -11,2 -0,37 -3,22       1 G 

54Ε 
C.A. 

ΠΑΒΙΑ-ΧΡ.ΒΛΑΧΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1,16 0,85 70 XF 0,11 0,45 -0,76        3 D 

55Ε ΒΙΟΜΗΧ. ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ 1,05 0,91 120 Y    F -0,99 0,55 0,014        3 D 

56Ε TEX-TOL ΑΕ ΕΙΣΑΓ. & ΕΜΠΟΡ. ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 0,91 -54,0 448 + XF -1,79 -0,34 -2,81       2   B 

57Ε 
ΑΝΙΜΑΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ&ΒΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

2,2 7,69 216 ΑΙMR 0,01 0,96 1,19       2 BB 

58Υ ΣΙΣΥΦΟΣ ΑΕ & ΒΕ ΧΑΡΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 0,94 0,00 157 +ΥXF -0,81 0,46 -1,19       3 E 

59Ε GRAND ELECTRIC Ι. ΜΑΜΑΛΕΠΕ 1,03 0,82 154 ΥXF -0,36 0,25 -1,46        3 E 

60Υ ARTCONSTRUCTION ΤΕΧΝ.-ΚΑΤΑΣΚ. & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 1,19 7,83 131    XF 0,18 0,35 -0,76        3 D 

61Υ ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1,27 1,62 209 ΙM -0,72 0,74 0,76        3 C 

62Ε ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 1,0 -1,2 108  ΙF -2,71 0,48 -0,30        3 D 

63Υ ΜΗΔΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΕ 0,11 -129,0 -259 +ΑΙF -13,9 -3,10 -26,3        3 G 

64Ε ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΙΡΙΑΣ ΑΕΕ 0,91 11,0 5    XF 0,15 0,73 -0,23        2 C 

65Ε DRUCKMACHINEN ΑΕΕ ΜΗΧΑΝ.ΑΝΤΑΛΛ.ΓΡΦ.ΤΕΧ & ΕΜΠ. 0,98 -13,0 -46  XF -1,83 0,00 -1.99        2 E 

ΠΙΝΑΚΑΣ  V -  4 
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ΧΑΡΤΟΥ 

66Υ ALMO INTERNATIONALΑΕ 0,23 -9,47 427 ΑF -1,16 0,14 -0,73        3 D 

67Ε ΚΟΛΜΠΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΒΕ 1,04 0,00 69 +ΥXF -0,70 0,22 -1,54        3 E 

68Β 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΤ.ΕΙΣ.ΕΞΑΓ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. & 
ΚΑΛΛΥΝΤ.ΙΚΩΝ  ΕΠΕ 

1,10 1,00 
51 ΥXF -0,16 0,23 -1,30        3 D 

69Υ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1,04 1,44 -33 ΥXF 0,77 0,93 -0,44        3 E 
 

 

+Με το σήμα αυτό αναγνωρίζονται οι εταιρίες στις οποίες επαληθεύθηκε η πτώχευση και μέσω των στατιστικών μοντέλων που προτείνονται στην 

εργασία, δηλαδή των Υποδείγματων  Ζ  &U  (L.R.: LinearRegression) 

 * Εταιρίες που πτώχευσαν (1996-98) και δεν δημοσίευσαν έκτοτε Ισολογισμό τέλους χρήσης.  

**Ο αύξων αριθμός της εταιρίας συνοδεύεται από τα γράμματα Β, Ε,Υ (Βιομηχανική, Εμπορική, Παροχής Υπηρεσιών).Στην περίπτωση  που η εταιρία έχει 

ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές  ο αύξων αριθμός της εταιρίας συνοδεύεται με την ένδειξη C.A.(CERTIFIED  ACCOUNTANTS) 

 

Z(L) ;  ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (φ)< ή =1 ;Αναγκαίος περιορισμός για να ισχύει η ΥΠΕΡΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ζ (Υ Χ).    Ο Δείκτης  

αυτός  δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά βάση την « μονάδα». Κατά μία άλλη θεώρηση   του Δείκτη ( ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ –ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) , η οποία ορίζει το ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  (ΚΚΚ) , στη περίπτωση της  ΥΠΕΡΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,το ΚΚΚ πρέπει να έχει 

πρόσημο αρνητικό μέχρι οριακά θετικό.  Να σημειωθεί επίσης, ότι στις οικονομικά  προηγμένες   χώρες (ΗΠΑ, ΕΕ ,ΗΒ),  η αρνητικότητα  ή  η οριακά 

θετική τιμή  του ΚΚΚ, αρκεί από μόνη της ως RISK  FACTOR,προκειμένου να μην χορηγηθεί  «Πιστωτική Γραμμή» σε ένα υποψήφιο  λογαριασμό  

για χρηματοδότηση ή να διακοπεί μία ήδη υφισταμένη «Πιστωτική Γραμμή ». 

U(R) : ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ < ή= 6%  :Αναγκαίος περιορισμός για να ισχύει η ΥΠΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ U (Α Ι) .Ο  

Δείκτης αυτός πρέπει να μην υπερβαίνει  κατά βάση   την «απόδοση»  που δίνουν σε  « ομαλές μακροοικονομικές συνθήκες» τα Κρατικά Ομόλογα .Σε 

μια  αντίθετη περίπτωση  το « επιχειρηματικό ενδιαφέρον » δεν θα εγκαταλείψει την  επιχείρηση  να πτωχεύσει, εφόσον πάντα  μια  ενισχυμένη 

αποδοτικότητα είναι το ζητούμενο για  την ύπαρξη  των επενδυτικών σχημάτων  κάθε νομικής μορφής ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ. ΙΚΕ , κ.ά ). 

     (1) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  :Αριθμός ημερών που απαιτείται εξωτερική χρηματοδότηση  βραχυπρόθεσμης φύσης μέσω Τράπεζας. Απαραίτητο 

στοιχείο για τον υπολογισμό του «Τυπικου Κεφαλαίου Κίνησης». 

    (2α) ΥΠΕΡΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ζ) 
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- Υ: Όταν η Τραπεζική βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι μεγαλύτερη από τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας μετά από 

σύγκριση του εκτιμηθέντος «τυπικού ορίου» χρηματοδότησης των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας με την υφιστάμενη στο τέλος της 

λογιστικής χρήσης εξωτερικής (τραπεζικής) βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.  

- Χ: Όταν οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρίας στο τέλος της λογιστικής χρήσης, συγκρινόμενες με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της είναι 

μεγαλύτερες ,τουλάχιστον κατά 4 φορές. 

(2β) ΥΠΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (U) 

- Α: Όταν ο Κύκλος Εργασιών  δεν υπερβαίνει το διπλάσιο των Ιδίων Κεφαλαίων. 

- Ι: Όταν ηαποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας είναι σε σχέση με εκείνη των Συνολικών Κεφαλαίων μικρότερη από τη μονάδα. 

(2γ)SCORECARD:Εμπειρικό SCORING (CreditRating) 4 βαθμίδων (A,M,MRκαιF) με σημείο  απόρριψης τη βαθμίδα   F.  

- Η βαθμίδα LR αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο. 

       Η βαθμίδα Μ   αντιστοιχεί σε μεσαίο κίνδυνο 

- Η βαθμίδα MR αντιστοιχεί σε(μεσαίο προς υψηλό κίνδυνο( grey  area) 

- βαθμίδα     F αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο. 

-  

(3) Z-SCORE: Υπόδειγμα T.G. FULMER et al με σημείο απόρριψης 0,0 (MDM: Multiple Discriminate  Model). 

(4) Z-SCORE:Υπόδειγμα GLOUBOS-GRAMMATIKOS μεσημείο απόρριψης  0,5 (LPM: Linear Probabilit Model). 

(5)Z-SCORE:Υπόδειγμα GLOUBOS-GRAMMATIKOS μεσημείο απόρριψης  0,0 (MDM: Multiple Discriminate  Model). 

(6)  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ DOUGLAS  MOSSES & SHU S. LIAO ( SIMPLIFIED     APPROACH—THE FAILURE  INDEX ): 

Παράγοντες κινδύνου  (RISK FACTORS),που προσδιορίζονται  μέσω  3 εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών δεικτών,όταν η τιμή  τους 

κυμαίνεται πέριξ ενόςορίου (cut-off point), που έχει προκύψει από  την  παραγοντική ανάλυση (προσδιορισμός μιας διχοτόμου-μεταβλητής  

μέσω της διακριτής στατιστικής ανάλυσης) που διαφοροποιεί τις υγιείς  από τις  πτωχευμένες  εταιρίες,δηλαδή: 

Όταν ισχύουν  δύο   τουλάχιστον  δείκτες,που δεν υπερβαίνουν  τα προκαθορισμένα  όρια(βλ. Πίνακα  παραγράφου 2.1.), τότε η εταιρία 

κατατάσσεται  στις  Πτωχευμένες και oι δείκτες καταγράφονται ως αριθμός στη στήλη αυτή. 

Όταν  ισχύει ένας  μόνος δείκτης  που υπερβαίνει  τα προκαθορισμένα  όρια (βλ.Πίνακα  παραγράφου 2.1.),τότε η εταιρία  κατατάσσεται στις 

Υγιείς και οι δείκτες δεν καταγράφονται ως αριθμός στη στήλη αυτή. 

(7) CREDIT RISK INDICATOR: Σύστημα ταξινόμησης της Εταιρίας Συμβούλων ΙCAP HELLAS  AE 9 βαθμίδων  (ΑΑ,Α,ΒΒ,Β,C,D,E,F,G) με σημείο 

απόρριψης την βαθμίδα D (M.C.P.M.:Multivariate Conditional   Probability Model).: 
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Οι βαθμίδες ΑΑ-Β αντιστοιχούν σε χαμηλό κίνδυνο (πολύ καλή, καλή).Η βαθμίδα C αντιστοιχεί σε μεσαίο κίνδυνο (μέτρια,grey area). 

Οι βαθμίδες D-E αντιστοιχούν  σε μεσαίο προς υψηλό κίνδυνο (μετριοτάτη).Οι  βαθμίδες F-G αντιστοιχούν σε υψηλό κίνδυνο (βεβαρημένη). 
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Επισκόπηση 15ου Τευχους 

 

Νίκος Οικονομόπουλος,Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

 

 

Άλλο ένα τεύχος του περιοδικού που βγαίνει υπο την σκιά του 

Κορωνοϊού. 

Το δύσκολο πλέον,δεν είναι να προβλέψουμε την κίνηση των αγορών 

αλλά να παρακολουθήσουμε καθημερινά,την παγκόσμια εικόνα που δεν 

περιλαμβάνει μόνο τα οικονομικά αλλά γενικότερα τις παγκόσμιες 

εξελίξεις που δείχνουν όλους τους τομείς να τρέχουν με απίστευτη 

ταχύτητα και να επηρεάζουν κάθε γωνιά του παγκόσμιου χωριού που 

ζούμε. 

Η νέα κανονικότητα είναι η «μη κανονικότητα»,κάτι που θα βλέπουμε όλο 

πιο συχνά αλλά και ξαφνικά σε επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό,μαζί με 

περιόδους ηρεμίας που θα θυμίζουν την παλαιά κανονικότητα 

Στο 15ο τεύχος έχουμε την επισκόπηση του 18ου πολύ επιτυχημένου και 

πλήρως διαδικτυακού συνεδρίου του Συνδέσμου που προσαρμόστηκε 

άμεσα και έδωσε εξαιρετικά δείγματα αμεσότητας,προσεγγίζοντας 

μάλιστα πολύ υψηλά νούμερα παρακολούθησης 

Ακόμα υπάρχουν άρθρα για την Εταιρική Διακυβέρνηση,την Αγορά,το 

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας,την επίδραση του Covid-19 σε 

διάφορους τομείς της αγοράς,την Διαχείριση Κινδύνων στην Νέα 

Εποχή,τον ρόλο του Λογιστικού επαγγέλματος,την κατάρτιση των 

Λογιστικών καταστάσεων,τα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου 

Ανάπτυξης,το Ψηφιακό Χρήμα,άρθρα Επενδυτών και Επαγγελματιών της 

Πραγματικής Οικονομίας και πολλά ακόμα,ενώ για ένα ακόμα τεύχος 

υπάρχουν οι εργασίες των φοιτητών που παρακολούθησαν το 

Πρόγραμμα Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων εταιρειών του 2020. 
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