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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
website: www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr 

 

 

                                    ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

              Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 
                                  Τεύχος 3, Φεβρουάριος 2013 

 
           Από τις εργασίες του 10ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου. 
                                      Athens HILTON 22 Δεκεμβρίου 2012 
                                   

                            ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ 2013 

http://www.sed.gr/
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNnSFJLRG9OM2tkaVlPNklFbEx1Q1E6MQ
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       Περιεχόμενα 

 

 

 

 

 Αντί  προλόγου…Μπάμπης Εγγλέζος 

 Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών και Μετοχικός 

Ακτιβισμός…του ιδίου 

 Βιωσιμότητα Εταιρειών και Απολογισμοί Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας 

...Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης- Ηλιάνα Αδαμοπούλου 

 Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης 

από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα – Κριτική 

επισκόπηση στον νομοθεσία και στον κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης του ΣΕΒ 

……. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Σ.ΕΚ.Ε) 

 Φορολογία καί οἰονεί κατάσχεσις  Ἀκινήτων.. Άργυρῶ   

Κουκουλᾶ 

 Το Οικονομικό αδιέξοδο των ακινήτων του κέντρου της 

Αθήνας..   Χ.Σαμαράς 

 Με….Βαριά Πηδηματάκια                  Γ.Κουμπάρος 

 Η Μεγάλη Εικόνα                            Ν.Χ.Οικονομόπουλος 

 Ιστορικά Μυστικά του Χρηματιστηρίου          

Εύα Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου 

 Ικτίνος                                          Θοδωρής Θεοδωρόπουλος 

 Στατιστικά Μετοχών ΧΑ                   Χρήστος Στεφανίδης 
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Αντί προλόγου... 

 

Μπάμπης Εγγλέζος 
Οικονομολόγος, Μουσικοσυνθέτης, Διοργανωτής Συνεδρίων 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 
 

Κάλεσμα Μετοχικού Ακτιβισμού 2013: 

 

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου καλεί όλους τους επενδυτές-μετόχους των εισηγμένων 

εταιρειών, ανεξάρτητα με το αν είναι μέλη του, να δηλώσουν συμμετοχή στην Οργάνωση του 

Μετοχικού Ακτιβισμού, εν όψει των Γενικών Συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών που θα 

πραγματοποιηθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ 

 

Οικονομικός Αρμαγεδδών 

 

Το 3ο τεύχος του Μετοχικού Ακτιβισμού εκδίδεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη 

εποχή για τη χώρα μας, για το χρηματιστήριο Αθηνών και γενικά για την 

επενδυτική κοινότητα και την Ελληνική οικονομία. 

Οι απανωτοί φόροι και οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων, έχουν κάνει το 

επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας ιδιαίτερα εχθρικό και δυστυχώς ο 

κατήφορος της Ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται σπάζοντας το ένα αρνητικό 

ρεκόρ μετά το άλλο. Όσο για την ανεργία, αυτή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και 

εκτοπίσαμε ακόμα και την Ισπανία από την πρώτη θέση. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιθυνόντων ακόμα δεν έχει φανεί “φως στο τούνελ” 

και οι δηλώσεις ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος της ύφεσης, προς το 

παρόν παραμένουν μόνο “δηλώσεις”... 

Τίποτα δεν προοιωνίζει αλλαγή του οικονομικού τοπίου.  

http://goo.gl/X5uIG
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Προσωπικά είμαι φύσει αισιόδοξος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν 

βλέπω κάτι ορατό στον ορίζοντα. 

Η “ατμομηχανή” της οικονομίας η κτηματαγορά (με την ευρύτερη έννοια η 

οικοδομή και η αγορά ακινήτων) είναι εντελώς νεκρή και οι κυβερνώντες 

εξακολουθούν να βάζουν νέους φόρους στα ακίνητα. 

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς: Πως μπορεί να ανακάμψει μια οικονομία με νεκρή 

την κτηματαγορά, η οποία απασχολεί περίπου 500 επαγγέλματα;  

Είναι δυνατόν να μιλάμε για “ανακοπή της ύφεσης” με 500 επαγγέλματα νεκρά; 

Φυσικά και όχι... 

Αλλά ακόμα και σε θεσμικό επίπεδο, που θα περίμενε κανείς αυτή η κρίση να 

μας έχει βάλει μυαλό, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι τουλάχιστον τα ίδια. 

Οι προσωπικές επαφές και διασυνδέσεις εξακολουθούν να βασιλεύουν στην 

Ελληνική οικονομία και η λέξη “αξιοκρατία” είναι μάλλον μια ξεχασμένη λέξη του 

Ελληνικού λεξιλογίου... 

Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά: Αν δεν μάθουμε να σεβόμαστε και να 

τηρούμε με ευλάβεια τους θεσμούς και τους νόμους, μην περιμένουμε καμία 

καλυτέρευση. 

Η κρίση αυτή ήλθε για να μείνει μέχρι να βάλουμε όλοι μυαλό και να αλλάξουμε 

τις κακές νοοτροπίες που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. 

Όσο πιο σύντομα το αντιληφθούμε αυτό τόσο πιο σύντομα θα βγούμε από την 

κρίση... 

Διαφορετικά ο “Οικονομικός Αρμαγεδδών” τον οποίο ζούμε τα τελευταία 3-4 

χρόνια, θα τα διορθώσει όλα με το δικό του βίαιο τρόπο, που θα είναι ιδιαίτερα 

επώδυνος για όλους μας...  
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

 

Τριμηνιαίο περιοδικό της Κεφαλαιαγοράς 

Υπεύθυνος κατά το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) 

 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

 

 

Πρόεδρος: Μπάμπης Εγγλέζος 

Α! Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Νταγκουνάκης 

Β! Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κουμπάρος 

Γ! Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σαμαράς 

Δ! Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομόπουλος 

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Σαρρής 

Ειδ. Γραμματέας: Αργυρώ Κουκουλά 

Ταμίας: Νίκος Μαρκόπουλος 

Κοσμήτορας: Γιώργος Καραμανώλης 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανδρέας Κουτούπης 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης 
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Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών και 

Μετοχικός Ακτιβισμός 

 

 
 

Μπάμπης Εγγλέζος 
Οικονομολόγος, Μουσικοσυνθέτης, Διοργανωτής Συνεδρίων 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 
 
 

Κάθε χρόνο τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, γίνονται οι 

Γεν.Συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών και, όπως κάθε χρόνο, 

ο ΣΕΔ, μαζί με την πρόσκληση για την κοπή της πίτας, έχει 

απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ προς όλους τους επενδυτές, για οργανωμένη 

συμμετοχή στις Γεν. Συνελεύσεις. Στο κάλεσμα μάλιστα 

περιλαμβάνεται και σύνδεσμος για να δηλώσει ο καθένας ποιες 

εταιρείες τον ενδιαφέρουν, πόσες μετοχές διαθέτει, αν θα 

παρευρεθεί ο ίδιος ή θα δώσει εξουσιοδότηση κλπ 

 

Η οργανωμένη συμμετοχή στις Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων 

είναι η πεμπτουσία του Μετοχικού Ακτιβισμού και το καλύτερο 

“εργαλείο” αυτορρύθμισης της αγοράς και προστασίας των 

μετόχων μειοψηφίας. Οι μέτοχοι πρέπει να είναι καλά 

προετοιμασμένοι για τη Γεν. Συνέλευση, όπως άλλωστε κάνουν 

http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=11;t=351
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και οι μεγαλομέτοχοι, να έχουν μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία, 

τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, όπως και τις 

ανακοινώσεις της εταιρείας και τις διοικητικές πράξεις. 

 

Είναι σίγουρα μια όχι και τόσο εύκολη δουλειά και πρέπει να γίνει 

με μεθοδικότητα για να έχει αποτέλεσμα. Όταν θα ολοκληρωθούν 

οι δηλώσεις συμμετοχής, ο ΣΕΔ θα οργανώσει συναντήσεις των 

μετόχων που έχουν δηλώσει, ανά εταιρεία, για να γίνει η 

κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση του Μετοχικού 

Ακτιβισμού. 

 

Στις αναπτυγμένες αγορές ο Μετοχικός Ακτιβισμός είναι σχεδόν 

αυτονόητος. Όλοι οι μέτοχοι μειοψηφίας οργανώνονται έγκαιρα 

πριν από τη Γεν. Συνέλευση και ελέγχουν αποτελεσματικά τα 

πεπραγμένα της διοίκησης, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την 

αξιοπιστία της εταιρείας στην οποία εμπιστεύονται τα χρήματα 

τους. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν πρέπει να 

μας ξεγελάει μια άνοδος της μετοχής, που συνήθως συμβαίνει 

πριν από τη Γεν. Συνέλευση (ειδικά όταν ο μεγαλομέτοχος 

πιέζεται για να τη...βγάλει καθαρή) και νομίζουμε ότι θα κρατήσει 

για πάντα. 

 

Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ:Είναι μεγάλο λάθος 

να βλέπουμε το χρηματιστήριο σαν ναό του τζόγου. Είναι μια 

αρρωστημένη και λανθασμένη νοοτροπία που δυστυχώς έχει 

επικρατήσει στις περισσότερες αγορές με αποτέλεσμα οι απλοί 

επενδυτές να χάνουν τα χρήματα τους. 
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Το χρηματιστήριο έχει φτιαχτεί για να γίνονται επενδύσεις και όταν 

χάνει αυτό το στόχο, γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο για όλους όσους 

ασχολούνται.  

 

Μην ξεγελιέται κανείς ότι μπορεί να κερδίσει μόνο με την Τεχνική 

Ανάλυση και την δήθεν “πρόβλεψη” της πορείας των μετοχών. 

Ασφαλής πρόβλεψη δεν υπάρχει και όποιος λέει ότι κερδίζει 

συνέχεια απλά...λέει ψέμματα!!! 

Μόνο με τη σωστή προσέγγιση, με τη μελέτη των θεμελιωδών 

μεγεθών μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με την Τεχνική Ανάλυση 

της πορείας της μετοχής και την οργανωμένη παρουσία στις Γεν. 

Συνελεύσεις και στα δρώμενα των επιχειρήσεων που μας 

ενδιαφέρουν, μπορούμε να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Ακόμα και έτσι όμως μην πιστέψει κανείς ότι μπορεί να γίνει 

πλούσιος από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό πίστεψε δυστυχώς η 

πλειοψηφία των Ελλήνων επενδυτών την περίοδο 1999-2000 με 

τα γνωστά αποτελέσματα... 

 

Περιμένουμε λοιπόν όλους τους φίλους και φίλες που επιθυμούν 

να βοηθήσουν στην οργάνωση του Μετοχικού Ακτιβισμού, άσχετα 

με το αν είναι ή όχι μέλη του ΣΕΔ, να έλθουν το Σάββατο 16 

Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ 

(Ναυάρχου Νικοδήμου 18 & Βουλής στην Πλάκα), για να 

ξεκινήσουμε μαζί τη νέα κοινή μας προσπάθεια.  
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Βιωσιμότητα Εταιρειών και Απολογισμοί Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

 

Των Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη,Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ – ΜΒΑ, Quality Systems 

Manager EOQ, Project Manager IPMA Level C, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΜΠ, 

Συμβούλου Αριστείας Έργων και Οργανισμών, Μέλους Δ.Σ. Συνδέσμου Επενδυτών και 

Διαδικτύου – Εντεταλμένου για την Κοινωνική Υπευθυνότητα. 

 

Και της Ηλιάνας Αδαμοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, Project Management Associate 

IPMA Level D, Υποψήφιας Διδάκτορος ΕΜΠ, Υπεύθυνης Διαχείρισης του Προτύπου 

ΑΠΟΠΛΟΥΣ για ΜΚΟ. 

 

Στο προηγούμενο άρθρο μας «Το πρότυπο ISO 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα σε τρεις 

σελίδες...» συμπυκνώσαμε την ουσία της Κοινωνικής Υπευθυνότητας ως:  

 Τη συνολική βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, Οικονομικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών. 

 Την Εμπλοκή – Διαχείριση των Ενδιαφερομένων Μερών, δηλαδή όλων όσοι επηρεάζονται από ή 

επηρεάζουν τη λειτουργία του Οργανισμού.  
Οι Οργανισμοί που υιοθετούν την προσέγγιση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχουν πολλαπλά οφέλη 

από την έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Απολογισμοί Κοινωνικής Υπευθυνότητας). Η κατάρτιση 

Απολογισμών Βιωσιμότητας είναι η πρακτική της μέτρησης, της δημοσιοποίησης και του να λογοδοτεί 

κανείς για την επίδοση του Οργανισμού, κατά την προσπάθεια επίτευξης του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας παρέχει μια ισορροπημένη και εύλογη παρουσίαση της 

επίδοσης του Οργανισμού που εκδίδει τον απολογισμό ως προς τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβάνοντας 

τόσο τη θετική όσο και την αρνητική συνεισφορά.  

 

 

Εδώ και χρόνια, έχει αναγνωριστεί ότι η οικονομική 

επίδοση μιας Εταιρείας συσχετίζεται ανταποδοτικά με 

την Κοινωνικής της Υπευθυνότητα. Προσφάτως 

τεκμηριώθηκε από στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα ότι 

η προσήλωση μιας Εταιρείας στον τριπλό στόχο 

αποτελεσμάτων «Κέρδος – Κοινωνία – Κόσμος» είναι 

αναγκαία συνθήκη για τη μεσοπρόθεσμη  επιβίωσή 

της. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους 

επενδυτές.     

 
Κοινωνική Υπευθυνότητα = 

Βιωσιμότητα και της Εταιρείας 
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Σε αντιστοιχία με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την κατάρτιση Οικονομικών Απολογισμών, 

υπάρχουν Διεθνή Πρότυπα για τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας, με επικρατέστερο εκείνο του Global 

Reporting Inititative (GRI). O GRI (Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας) 

παράγει ολοκληρωμένα Πλαίσια Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

όλον τον κόσμο. Τα Πλαίσια αυτά, συμπεριλαμβανομένου και των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την 

έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας, καθορίζουν τις Αρχές και τους Δείκτες, βάσει των οποίων οι 

οργανισμοί μπορούν να μετρήσουν και να εκδώσουν απολογισμούς της οικονομικής, 

περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής τους επίδοσης.   
Ο GRI είναι ένας πολυμερής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1997. Έχει Τοπικά 

Γραφεία στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, και ένα παγκόσμιο δίκτυο 
30.000 ανθρώπων. 

 

Το Όραμα 
Μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία όπου οι οργανισμοί διαχειρίζονται υπεύθυνα τις οικονομικές, 

περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές τους επιδόσεις και επιπτώσεις, και εκδίδουν 

διαφανή απολογισμό αυτών.  
 

Ο Στόχος  

Να κάνουμε τον απολογισμό βιωσιμότητας θεσμό, μέσα από την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης 

σε οργανισμούς.  
 

Συμμαχίες  

Ο GRI έχει παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (OECD), το Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και την 

πρωτοβουλία Global Compact, επίσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGC). 

Ο GRI και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που παράγει έχουν διασυνδέσεις με την Πρωτοβουλία Earth 
Charter, τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και 

την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών επάνω στο Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). 

 

 

Αρχές έκδοσης Απολογισμών Κοινωνικής Υπευθυνότητας κατά το Πρότυπο GRI 

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview
https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g3-1-guidelines
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-australia
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-brazil
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-china
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-india
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-usa
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/alliances-and-synergies
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/alliances-and-synergies
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Η ιστοσελίδα του GRI είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά, όπως το απαραίτητο βασικό υλικό. Σε επόμενο 

άρθρο θα αναφερθεί αναλυτικά το Πρότυπο του GRI. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι βασικές Αρχές 
και τα περιεχόμενα της έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών,  καθώς και η αξιολόγηση των Απολογισμών 

Βιωσιμότητας των εισηγμένων Εταιρειών για τη χρήση 2011.  

 

 
Διαπιστώνουμε ότι οι Απολογισμοί Βιωσιμότητας κατά GRI είναι ετεροβαρείς. Η αξιολόγηση των 

οικονομικών επιδόσεων των Εταιρειών είναι περίπου το 20% της συνολικής. Κατά τη γνώμη των 

συγγραφέων, οι Απολογισμοί Κοινωνικής Υπευθυνότητας δίνουν βάρος κυρίως στις δύο από τις 

τρεις συνιστώσες του τριπλού στόχου αποτελεσμάτων και αυτό είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα στους επενδυτές, εάν δεν συνεκτιμηθεί ο Κοινωνικός Απολογισμός μαζί 

με τον (παραδοσιακό) Οικονομικό Απολογισμό.  

 
Ως μέτρο σύγκρισης ισορροπίας στα κριτήρια προτείνεται το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM, 

όπου η βαρύτητα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας είναι περίπου 40%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

αξιολόγηση των ελληνικών Εταιρειών, η οποία ακολουθεί στη συνέχεια, εμφανίζονται οι πέντε (5) 
πρώτες Εταιρείες με βαθμολογία μεγαλύτερη του 90%, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία όλων των εποχών 

με βάση το Μοντέλο EFQM έχει δοθεί στη Νokia και είναι μόλις 74%!    

 
Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο (2) θεσμοί διακρίσεων Απολογισμών Κοινωνικής Υπευθυνότητας με βάση 

το Πρότυπο του GRI και παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με τις Εταιρείες που διακρίθηκαν για τη 

χρήση 2011.   

Περιεχόμενα: Αποτελέσματα Απολογισμών Κοινωνικής Υπευθυνότητας κατά το 

Πρότυπο GRI 

http://www.globalreporting.org/languages/greek/Pages/default.aspx
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Θεσμός διακρίσεων ελληνικών Απολογισμών 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας του CSR Reporting 

Forum σε συνεργασία με την εταιρεία 

Sustainable Development και το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου.  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά σειρά κατάταξης τις εισηγμένες Εταιρείες που διακρίθηκαν 

στους Απολογισμούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας του θεσμού αυτού.  

 

Διάκριση  Οργανισμός  

1ο βραβείο  ΤΙΤΑΝ  

2ο βραβείο  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΥ  

3ο βραβείο 

OTE  

ΕΛΒΑΛ  

ΧΑΛΚΟΡ  

Έπαινος  

ΔΕΗ  

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Έπαινος  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ,  

Lafarge-ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 

Έπαινος  COSMOTE  

Έπαινος  ALPHA BANK  

 



13 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

 

Θεσμός διακρίσεων ελληνικών Απολογισμών 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Διάλογος για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Αξιολόγηση της Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας» από το Quality Net.  

 

 

 

Αποτελείται από δύο (2) δείκτες:  

 Το Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) και  

 Το Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index).  

 

Ο Δείκτης Αντίληψης αξιολογεί το βαθμό αντίληψης των Ενδιαφερομένων Μερών για τα 

βασικά ζητήματα που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς των Επιχειρήσεων – Οργανισμών, 

τη διείσδυση που αυτά έχουν στο μυαλό των Ενδιαφερομένων Μερών και πώς ο τρόπος που 

παρουσιάζονται συμβάλλει στη διαμόρφωση της γνώμης τους για τον Απολογισμό συνολικά, 

αλλά και για τα επιμέρους βασικά ζητήματα που αναπτύσσονται σε αυτόν.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εισηγμένες Εταιρείες που διακρίθηκαν στο Δείκτη 

Αντίληψης για τους Απολογισμούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας (χωρίς σειρά κατάταξης).  

 

Κατηγορία Βράβευσης (2012)  Οργανισμός  

Διοίκηση / Διακυβέρνηση 

Βιωσιμότητας  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΤΙΤΑΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

Εμπλοκή Ενδιαφερομένων 

Μερών  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

COCA-COLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

Φυσικό Περιβάλλον  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

ΤΙΤΑΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Εργασιακές Σχέσεις  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

Καταναλωτές & Αγορά  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΧΑΛΚΟΡ  

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Κοινωνία  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΤΙΤΑΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  



14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

 

  

 

Ο Δείκτης Βιωσιμότητας αξιολογεί με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και καλές πρακτικές, 

τους Απολογισμούς των Επιχειρήσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια τεχνική αξιολόγηση της 

δημοσιοποίησης στοιχείων Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας μέσω των 

Απολογισμών.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εισηγμένες Εταιρείες που διακρίθηκαν στο Δείκτη 

Βιωσιμότητας για τους Απολογισμούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας (χωρίς σειρά κατάταξης).  

 

Οργανισμός  

COCA-COLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ  

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 

ΕΛΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 

ΟΤΕ 

ΤΙΤΑΝ 

ΧΑΛΚΟΡ 
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Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα – Κριτική επισκόπηση στον νομοθεσία 

και στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ 

 

από τον Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη CMIIA, CIA, CICA, CCSA 

Επιστημονικός Συνεργάτης Λογιστικής και Ελεγκτικής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

E-Mail: andreas.koutoupis@mazars.gr, andreas_koutoupis@yahoo.gr 

 

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης σε μια χώρα όπως η δική μας που 

διαρκώς κατηγορείται ακόμη και από τους ίδιους τους κυβερνώντες ως διεφθαρμένη θεωρείται 

απαραίτητη εκ των ων ουκ άνευ. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο 

οφείλουν και πρέπει να λογοδοτούν και να προστατεύουν όλους όσους έχουν έννομα 

συμφέροντα σε αυτές (stakeholders). Εδώ και αρκετά χρόνια ο συγγραφέας του συγκεκριμένου 

άρθρου έχει ξεκινήσει την κριτική με σχετική αρθρογραφία στα κακώς δρώμενα στο πεδίο της 

εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 

δεκατρία χρόνια. Έχοντας την τύχη να εργαστεί είτε ως ελεγκτής, είτε ως σύμβουλος σε πάρα 

πολλές επιχειρήσεις που διατείνονται ότι ακολουθούν και εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης (και μάλιστα το δηλώνουν σε σχετικές έρευνες ελεγκτικών εταιρειών 

όπως η Grant Thornton) διατηρεί βάσιμες αμφιβολίες εάν οι σχετικές δηλώσεις τους έχουν καμία 

σχέση με την πραγματικότητα. Το βασικό πρόβλημα απορρέει από τον ίδιο τον Νόμο 3016 / 

2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (αλλά και τις προσθήκες σε αυτόν όπως ο Νόμος 3091), 

κείμενα τα οποία είναι στα περισσότερα σημεία τους πολύ γενικά και ασαφή, ενώ έχουν 

υιοθετήσει ελάχιστες από τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες στο 

εξωτερικό όπως οι Η.Π.Α., η Μεγάλη Βρετανία ή η Νότια Αφρική. Οι ανωτέρω παραλείψεις 

οδήγησαν στην επιλογή από την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών της 

υιοθέτησης πρακτικών που οδηγούν σε τυπική και όχι σε ουσιαστική συμμόρφωση, καθώς τα 

θέματα εταιρικής διακυβέρνησης δυστυχώς συσχετίζονται κυρίως με το κόστος παρά με τα 

πιθανά οφέλη από την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. 

mailto:andreas.koutoupis@mazars.gr
mailto:andreas_koutoupis@yahoo.gr
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Το πρόβλημα για τις εισηγμένες εταιρείες είναι ότι οι διεθνείς επενδυτές και οι υπόλοιποι 

άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και επιπλέον το ίδιο 

συμβαίνει και με οικονομικούς αναλυτές από όλον τον κόσμο οι οποίοι γνωρίζουν ακόμη 

καλύτερα και από εμάς τους ίδιους τι συμβαίνει μέσα στις επιχειρήσεις με λογικό επακόλουθο 

την κατάταξη της χώρας μας στον ‘πάτο’ όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών μας στα 

θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ένα μεγάλο μέρος των επενδυτών 

(κυρίως μικροεπενδυτών) και στην χώρα μας όπως και στο εξωτερικό έχει οργανωθεί σε 

Σύνδεσμο Επενδυτών υπέρμαχων του μετοχικού ακτιβισμού (στην χώρα μας ονομάζεται 

Σύνδεσμος Επενδυτών - Διαδικτύου (ΣΕΔ)) ο οποίος θέτει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο 

σύγχρονος επενδυτής θα πρέπει να αξιολογεί μια εταιρεία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης 

(Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης) βάσει όσο το δυνατό περισσότερων αντικειμενικών 

κριτηρίων.  

 

Παρόλα αυτά, ο λόγος που λήφθηκε η απόφαση να γραφτεί αυτό το άρθρο είναι o Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις 

εισηγμένες εταιρείες, ένα πραγματικά καλογραμμένο και αξιόλογο κείμενο που όμως κατά τη 

γνώμη μας δεν εξασφαλίζει την αλλαγή νοοτροπίας των οικογενειακών κυρίως διοικήσεων των 

σύγχρονων εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων (στο οικογενειακών περιλαμβάνουμε και τους 

φίλους και γνωστούς που συγχρόνως συνδιοικούν (στην καλύτερη περίπτωση) ως ανεξάρτητα 

και μη εκτελεστικά μέλη). Το θετικό στην όλη αυτή προσπάθεια είναι η μη άμεση επιβολή 

υποχρεωτικής εφαρμογής του, αλλά η εθελοντική συμμόρφωση των εταιρειών προς αυτόν, 

εφόσον τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκε ότι όσοι νόμοι και να ψηφιστούν σχετικά, οι εταιρείες 

πάντα θα βρίσκουν παραθυράκια ώστε να φαίνονται συμμορφωμένες με το τυπικό σκέλος. 

Άλλωστε ορισμένες εισηγμένες χρησιμοποιούν Νομικούς για το σκοπό αυτό ακόμη και για την 

θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή. Καλώς ή κακώς η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμους όπως ο τελευταίος (Ν. 3873 / 2010) που 

επιβάλλει τη σύνταξη Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για όλες τις εισηγμένες εταιρείες 

(παρόλα αυτά θεωρείται πολύ χρήσιμη διάταξη στο πλαίσιο της διαφάνειας). Κατά τη γνώμη 

μας η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης έχει να κάνει κυρίως με 

ανθρώπινες συμπεριφορές και δεν μπορεί να προσεγγιστεί αποκλειστικά με ερωτήματα τύπου 

ερωτηματολογίου ΝΑΙ / ΟΧΙ ή Συμμορφώνομαι / Δεν Συμμορφώνομαι.  

 

Άλλωστε, ακόμη και αυτή την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σε αρκετές περιπτώσεις που 

τυχαίνει να γνωρίζουμε την έγραψαν αυτοί που υποτίθεται ότι θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή 

και ακριβοδίκαιη εικόνα της επιχείρησης (δηλαδή οι Εξωτερικοί Ελεγκτές) ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων, παρά η ίδια η Διοίκηση, με κοινό στόχο την τυπική 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου. Ένα από τα θετικά σημεία που εντοπίζουμε είναι η 

ανάπτυξη από ορισμένες διοικήσεις εταιρειών συγκεκριμένων μεθοδολογιών οργάνωσης 

πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Οι συγκεκριμένες διοικήσεις αντιμετώπισαν την εισαγωγή του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΣΕΒ με θετικό πρίσμα και δεν επιθυμούσαν απλά να δηλώνουν τυπική 

συμμόρφωση με τον Νόμο 3873 / 2010. Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου έχει προτείνει σε 

σχετική του δημοσιευμένη αρθρογραφία από το 2006 την εισαγωγή ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, όπως και την απαίτηση για ετήσια Δήλωση επάρκειας του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου από τις διοικήσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών 



17 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

 

που όμως κανένας νόμος ή κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει αγγίξει στην Ελλάδα 

μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι μια τέτοια απαίτηση θα ενίσχυε ουσιαστικά το ελεγκτικό 

επάγγελμα (τόσο τον εσωτερικό, όσο και τον εξωτερικό έλεγχο) που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται 

να αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα από τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες και 

αυτό γιατί τόσο ο εσωτερικός, όσο και ο εξωτερικός έλεγχος θα υποχρεώνονταν να αξιολογούν 

και να πιστοποιούν την επάρκεια και όπου είναι δυνατό την αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας). 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει εταιρικές πρακτικές σε θέματα που αφορούν την 

διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο και την προστασία των επενδυτών. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να 

αναδείξει τις σημαντικότερες παραλείψεις της σχετικής νομοθεσίας περί εταιρικής 

διακυβέρνησης και του πρόσφατου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (που παρόλα 

αυτά θεωρείται μια πρώτη καλή προσπάθεια αντιμετώπισης των σχετικών αδυναμιών που 

χαρακτηρίζουν τις εισηγμένες επιχειρήσεις). Στη συνέχεια παραθέτουμε τις σημαντικότερες 

επισημάνσεις μας έτσι όπως αυτές μπορούν να συνοψισθούν έπειτα από την επισκόπηση των 

σχετικών κειμένων: 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

 Παρά τα κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί για τον χαρακτηρισμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά, τα υφιστάμενα κείμενα δεν 
διασφαλίζουν την στελέχωση – λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων πέραν των ποσοτικών 
με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια παρά μόνο με απαγορεύσεις (π.χ. δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητο συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτησίας). Δεν υπάρχει διασφάλιση 
ότι ένα ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος θα επιλέγεται με διαφανείς διαδικασίες από την 
εταιρεία και θα λειτουργεί ως πραγματικά ανεξάρτητο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα 
μπορούσε η εκλογή τουλάχιστον ενός εκ των ανεξάρτητων μελών να διενεργείται από τους 
μετόχους  μειοψηφίας, μέσω συστήματος αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου 
επιλογής του μεγαλομετόχου. 
 

 Ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Κώδικα του ΣΕΒ για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Προέδρου του Δ.Σ. δεν προτείνεται (κακώς) ο διαχωρισμός των ρόλων του Προέδρου του Δ.Σ. 
με αυτόν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κατά προτίμηση, ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να 
γίνεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπου ο Πρόεδρος θα πρέπει να εκλέγεται 
άμεσα από τους μετόχους εφόσον έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία συλλογής και 
παρουσίασης των υποψηφιοτήτων και των σχετικών προτάσεων διορισμού από σχετική 
ανεξάρτητη επιτροπή της εταιρείας (Nomination Committee). 
 

 Όσον αφορά στην διαδοχή των εξουσιών, τόσο οι σχετικοί Νόμοι, όσο και ο Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του ΣΕΒ δεν προβλέπουν περιορισμένη θητεία για τα ανεξάρτητα και μη 
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με ορατό τον κίνδυνο αφομοίωσης τους από την εταιρεία. Άλλωστε 
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δεν είναι λίγες οι εταιρείες που έχουν διορισμένα στο Δ.Σ. ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά 
μέλη ανώτατα διευθυντικά στελέχη προηγούμενων περιόδων.  
 

 Ο Κώδικας του ΣΕΒ προτείνει την ατομική αξιολόγηση μόνο του Προέδρου του Δ.Σ. και όχι των 
υπολοίπων μελών του Δ.Σ., ενώ οι περισσότεροι σύγχρονοι κώδικες προτείνουν αξιολόγηση 
του Δ.Σ. σαν σύνολο, όπως και των μελών των ειδικών επιτροπών (π.χ. επιτροπής ελέγχου, 
επιτροπής υποψηφιοτήτων, επιτροπής αμοιβών και παροχών, κ.λ.π.).  

 

 

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων 

 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί σχετική βελτίωση στην εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις, 

δυστυχώς η μεθοδολογία διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί ακόμη άγνωστη 

λέξη για την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών.  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τους αποτελεί η έλλειψη υϊοθέτησης συγκεκριμένης μεθοδολογίας 

αναγνώρισης και διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Επί του παρόντος, φαίνεται ότι οι 

όποιοι κίνδυνοι (στρατηγικοί, λειτουργικοί, πληροφόρησης, συμμόρφωσης κ.λ.π.) εντοπίζονται 

από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και συζητούνται συνήθως άτυπα στις συνεδριάσεις των 

Διοικητικών Συμβουλίων, δηλαδή χωρίς ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και διαχείριση τους να έχει 

προέλθει από σχετική συστηματική διαδικασία.  

Σημαντική παράλειψη του Νόμου 3016 / 17-5-2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και του 

Κώδικα του ΣΕΒ κρίνουμε την απουσία της υποχρέωσης αναφοράς (Δήλωσης) των εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως προς την στρατηγική διαχείρισης των αναγνωρισμένων 

κινδύνων προς τους μετόχους,  το λοιπό επενδυτικό κοινό και τον κάθε ενδιαφερόμενο για την 

επιχείρηση (stakeholders). Επί του παρόντος οι εταιρείες  περιορίζονται σε απλή γνωστοποίηση 

των σημαντικότερων κινδύνων που τις χαρακτηρίζουν, συνήθως επιλεκτικές, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν διασφαλίζουν τους μετόχους ως προς την επάρκεια των σχετικών αποφάσεων 

διαχείρισης τους.  

 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Παρά την σχετική βελτίωση που συντελέσθηκε στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων 

εταιρειών δεν φαίνεται να λειτουργεί το κατάλληλα θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας που θα τα 

ενίσχυε περαιτέρω. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον οικογενειακό χαρακτήρα πολλών 

εισηγμένων επιχειρήσεων οι οποίες διοικούνται κυρίως βάσει πρακτικών που έχουν επιβληθεί από τις 

διοικήσεις άτυπα με χαρακτήρα εθιμικού δικαίου. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η οργάνωση των 
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συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις (κυρίως εκείνες 

που δεν λειτουργούν ως θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών) θα 

απέχει παρασάγγας από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σημαντικό βήμα για την βελτίωση των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ ο οποίος 

ακολουθώντας το Διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο COSO υιοθετεί καλές πρακτικές και ξεκαθαρίζει την 

έννοια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Παρόλα αυτά, δεν έχει προβλέψει στα πλαίσια της αυξημένης διαφάνειας προς το επενδυτικό κοινό και 

τους λοιπούς ενδιαφερόμενους για την εταιρεία (stakeholders) την υποχρεωτική αναφορά (Δήλωση) 

των διοικήσεων των εισηγμένων εταιρειών ως προς την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

και της Διαχείρισης των Κινδύνων στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας.  

 

Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος 

 

Από μια απλή επισκόπηση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών 

και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, όπως και από την γνώση για την μη επαρκή εφαρμογή των 

βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου φαίνεται ότι απαιτείται η βελτίωση των διαδικασιών που 

ακολουθούνται τόσο από τον εξωτερικό, όσο και από τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ειδικά 

ως προς το σκέλος της πληροφόρησης των μετόχων και των λοιπών stakeholders. Συγκεκριμένα: 

 

 Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ενισχυθούν ως προς την αποστολή, την οργάνωση, την στελέχωση - ανθρώπινο 
δυναμικό, την μεθοδολογία, τις εκθέσεις ελέγχου και τους τρόπους κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων των εργασιών τους ώστε να μπορούν να προσθέσουν αξία και να έχουν την 
δυνατότητα να καλύψουν ελεγκτικά τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση. 
Σημαντικότερες διατάξεις αποτελούν για τον Ν. 3016 / 2002 η υποχρέωση της στελέχωσης 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και για τον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ η αποδοχή (επιτέλους) των Διεθνών Επαγγελματικών 
Προτύπων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Έχοντας όμως κατά νου τις 
υφιστάμενες πρακτικές των εισηγμένων θεωρούμε σημαντική έλλειψη την υποχρεωτική 
ανασκόπηση στην ετήσια οικονομική έκθεση των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και τον εντοπισμό 
των σημαντικότερων αδυναμιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το οποίο οι σχετικές 
αδυναμίες διαχειρίζονται εντός της εταιρείας χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι μέτοχοι και οι λοιποί 
ενδιαφερόμενοι για την εταιρεία. Σε εκείνο που θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η διενέργεια 
ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων από πιστοποιημένους ή / και έμπειρους επαγγελματίες στο 
πεδίο του Εσωτερικού Ελέγχου και όχι απαραίτητα από στελέχη πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης της εταιρείας όπως προβλέπει ο Ν. 3091, αλλά πιθανά και από εξωτερικούς 
συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα (στα πρότυπα του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Κύπρου).  
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 Επίσης, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών που θα πρέπει να δώσουν 
μεγαλύτερο βάρος στην επισκόπηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί καλή 
πρακτική η υποχρεωτική πιστοποίηση της επάρκειας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στα 
πλαίσια των εξωτερικών ελέγχων που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές, καθώς επίσης και η εξέταση 
του ενδεχομένου περιοδικής επισκόπησης (π.χ. ανά τριετία) της επάρκειας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών από ορκωτό ελεγκτή ή 
ελεγκτική εταιρεία διαφορετική από αυτόν ή αυτή που διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στα 
πρότυπα του τραπεζικού κλάδου (ΠΔΤΕ 2577 /2006). 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφερθούμε στον σπουδαίο ρόλο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που κατά 

την γνώμη μας θα πρέπει να αναβαθμίσει τον ελεγκτικό της ρόλο δίνοντας έμφαση στην πρόληψη 

παρά στην καταστολή προκειμένου να διαφυλάξει το επενδυτικό κοινό από τυχόν ενέργειες που δεν 

διασφαλίζουν τα συμφέροντα του. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι συμμόρφωσης 

με τον Νόμο 3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τον Νόμο 3873 / 2010 (ειδικότερα ως προς το σκέλος 

της πιστοποίησης της ακρίβειας των αναγραφόμενων στην Δήλωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης) και 

των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, κυρίως ως προς την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, την συμμόρφωση με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και την 

λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου που δραστηριοποιούνται σε αυτές, καθώς σημαντικά 

μεγάλος αριθμός εταιρειών φαίνεται ότι εξακολουθεί να ενεργεί τυπικά και όχι ουσιαστικά 

συμμορφωμένος με τις σχετικές διατάξεις. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Σ.ΕΚ.Ε) 

Μιά σημαντική  ἐξέλιξις  στήν ἀγορά ἀκινήτων  εἶναι ὁπωσδήποτε καί ἡ καλπάζουσα συγκρότησι 

, τῶν 'Εκτιμητῶν Ἀκινήτων,  σέ συγκεκριμένη ἐπαγγελματική ὁμάδα. Μετά  τό ἄνοιγμα τῶν 

ἐπαγγελμάτων , ἡ ἐμφάνισις τοῦ ΣΕΚ.Ε ἔρχεται νά καλύψι ἕνα χρόνιο κενό στήν ἀγορά 

ἀκινήτων πού πολλές φορές τήν ὁδήγησε σέ στρέβλωσι: Ποιός καί πῶς θά κάνῃ  ἐκτιμήσεις γιά 

τίς ἀξίες ἀκινήτων , πέραν τῶν ἀσχέτων καί τῶν προχείρων τρόπων καί παραγόντων πού 

ὑπῆρχαν ἕως σήμερα. 

Ἡ ἐκτίμησις ἀξιῶν εἶναι μιά δουλειά  τόσο συνθετική ὅσο καί καθοριστική σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς 

ἀγορᾶς. 

Τό γεγονός ὅτι ἡ ΤeGova  ,ἡ πανευρωπαϊκή  ἕνωσις  πιστοποιημένων ἐκτιμητικῶν φορέων, 

συμπεριέλαβε  καί τόν Σ.ΕΚ.Ε  στήν ἐπαγγελματική της  οἱκογένεια , μέ ἀποτέλεσμα ὁ Σ.ΕΚ.Ε νά 

εἶναι ὁ μόνος ἐπρσόσωπός της  ἐν  Ἑλλάδι,  ἀναδεικνύει  τόσο  τήν σπουδαιότητά του ὅσο καί 

τήν σοβαρότητα τῆς μέχρι σήμερα δουλειάς του.  

Παραθέτωντας τήν ἐπιστολή πού λάβαμε ἐκ μέρους τοῦ Σ.ΕΚ.Ε , εἶναι σίγουρο ὅτι στό μέλλον 

θά ἀκολουθήσῃ λεπτομερής παρουσίασις   τοῦ ἔργου  καί τῶν σκοπῶν του. 

Κουκουλᾶ ‘Αργυρῶ ,Μεσίτις ‘Αστικῶν Συμβάσεων 

www.akestate.gr   

 

                       Σ  Υ  Λ  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ     Ε  Κ  Τ  Ι  Μ  Η  Τ  Ω  Ν      Ε  Λ  Λ  Α  Δ  Ο  Σ 

                                                       A S S O C I A T I O N   O F   G R E E K   V A L U E R S 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43 – ΑΘΗΝΑ 105 64, Τηλ. 210 3266156, Fax. 210 3266148 

 
Προς:    Σύνδεσμο Επενδυτών  & Διαδικτύου 
             Υπόψη κας Αργυρώς Κουκουλά 
                                         Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου  2013  

Κύριοι, 

Με την παρούσα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας: 

1) Την ύπαρξη του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, του μαζικότερου φορέα εκπροσώπησης του 

Εκτιμητικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα, με πάνω από 830 μέλη, και μέλους του Ευρωπαϊκού 

Συλλογικού Φορέα των εκτιμητών  TEGoVA (www.tegova.org),  

2) Την λειτουργία του Σχήματος Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV – TEGoVA για τα μέλη μας σε 

συνεργασία με την TEGoVA. 

 

http://www.akestate.gr/
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Αναλυτικότερα: 

Τα μέλη μας είναι όλα επαγγελματίες εκτιμητές με ακαδημαϊκή εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου 

(μηχανικοί σε ποσοστό 98% και οικονομολόγοι 2%) και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση 

εκτιμήσεων για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. 

Συνολικά 176 μέλη μας, που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα, έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα 

σύμφωνα με το σχήμα Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV – TEGoVA, μετά από απαιτητική εξεταστική 

διαδικασία, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητά τους να ανταποκριθούν και στα πιο σύνθετα εκτιμητικά 

θέματα. 

Το σχήμα Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV – TEGoVA αποτελεί σήμερα ένα αναγνωρισμένο 

πανευρωπαϊκά τίτλο επαγγελματικής αριστείας, μέσω του οποίου, οι αποδέκτες εκτιμητικών υπηρεσιών 

μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν εκτιμήσεις υψηλής ποιότητας που συμμορφώνονται με τα 

Ευρωπαϊκά αλλά και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα. 

Κατόπιν τούτων θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας, 

προκειμένου να χρησιμοποιούν αναγνωρισμένους κατά REV Εκτιμητές, κάθε φορά που χρειάζονται 

εκτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων τους. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σίγουροι ότι έπραξαν το 

καλλίτερο δυνατόν για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους, αλλά και έναντι τρίτων, εφόσον 

πανευρωπαϊκά, οι εκτιμήσεις που εκπονούνται από Αναγνωρισμένους Εκτιμητές θεωρούνται ακριβείς και 

άρτιες. 

Με εκτίμηση, 

Για τον Σ.ΕΚ.Ε.  

 

Χ. Φωτοπούλου *           Κ. Πάλλης ** 

Πρόεδρος                     Γεν. Γραμματέας 

 

* 'Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ -Δνση Τεχνικῶν Ἔργων Εθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος  (ΕΤΕ) 

**Πάλλης Π. Κωνσταντίνος   Διευθυντής ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
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     Φορολογία καί οἰονεί κατάσχεσις  Ἀκινήτων 

 
 

 
 

     Άργυρῶ   Κουκουλᾶ 

Μεσίτις ‘Αστικῶν Συμβάσεων 

     www.akestate.gr  

 

 

 

 'Ακίνητα ἐντελῶς  τά ἀκίνητα ! 

 

Στήν κυριολεξία  ἡ ἀγορά ἀκινήτων δέν κουνιέται πλέον καθόλου.Θυμίζει  ἐκείνους τούς 

πίνακες πού οἱ εἰκαστικοί ἀποκαλοῦν εὐρέως   ''νεκρά φύσις''. Παροῦσες ἀξίες  δέν 

ὑπάρχουν.Συγκριτικά στοιχεῖα πού νά ἐπαναλαμβάνονται χρονικά καί τοπικά  δέν ἔχει οὔτε ἡ 

ΤτΕ πού ἔχει καθηλώσει τούς δεῖκτες της μέ ὑποθετικές μικρομειώσεις πού στεροῦνται 

στοιχείων κι ἐπιστημονικῆς βάσεως. Ὅ,τι  ἐλάχιστο πωλεῖται εἶναι πλέον τό ἀπολύτως 

''σκοτωμένο'' γιά λόγους ἐπειγούσης ἀνάγκης. Παρ΄ὅλα ταῦτα ἡ Κυβέρνησις ἀνακοινώνει ὅτι 

ἑτοιμάζεται, πάλι,  νά ἐξισώσῃ τίς ἀντικειμενικές ἀξίες μέ τίς ἐμπορικές  τήν στιγμή πού οἱ 

ἐμπορικές ἔχουν ἤδη ἐξισωθεῖ μέ τίς  ἀντικειμε- νικές  λόγῳ ὑφέσεως, σέ κάποιες δέ ἔχουν 

ὑποχωρήσει ἀκόμα πιό κάτω κι ἀπό τίς ἀντικειμενικές ! 

 

Ζόφος;  Βεβαίως! Μέ χαριστική βολή τήν  συνεχόμενη  φοροεπιδρομή έκ μέρους  τοῦ 

ὑπουργείου οἰκονομικῶν. Εὐστοχότατος ὁ σχολιασμός  τῆς  φορολόγησης τῆς περιουσίας ἀπό 

τούς  ἀναλυτές τῆς Alpha Bank , στό Ἐβδομαδιαίο Δελτίο τῆς  Διευθύνσεως  Οἰκονομικῶν 

Μελετῶν τῆς Τραπέζης στίς 4.1.2013: ''γίνεται με όρους οιονεί κατάσχεσης''. 

 

Ὁ Ν. 5354/1974  δηλ ὁ Κώδικας Εἰσπράξεως Δημοσίων  Ἐσόδων(ΚΕΔΕ) σέ πλήρη ἀνάπτυξι κι 

ἐφαρμογή :1% μηνιαία προσαύξησι ἐκπρόθεσμων φόρων ἕως ὅτου ὁ όφειλόμενος φόρος νά 
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φτάσῃ στό 200% τῆς ἀρχικῆς τιμῆς του! Μετά ἀκολουθοῦν τά ἀναγκαστικά  μέτρα πού 

ἐφαρμόζονται γιά τήν εἴσπραξι τῶν δημοσίων ἐσόδων :  
 
1) Κατάσχεσις κινητῶν, εἴτε στά χέρια τοῦ ὀφειλέτη εἴτε κινητῶν καί ἀπαιτήσεών του στά χέρια τρίτου. 
 2)Κατάσχεσις ἀκινήτων. 
 

Ἡ  χρήσις δέ  τῶν ἀναγκαστικῶν αὐτῶν μέτρων ἐναπόκειται στήν κρίσι τοῦ Προϊσταμένου τῆς Δ.Ο.Υ. 

Ποινικοποιεῖται δηλ. κανονικότατα ἡ σχέσις φορολογούμενου καί ἐφορίας!   Δηλαδή  ἀργά ἤ 

γρήγορα, μέ δεδομένο τόν ὑψηλότατο βαθμό ἀνεργίας,  οἱ περισσότεροι ἰδιοκτῆτες  μᾶλλον θά 

βρεθοῦν στά φορολογικά δικαστήρια γιά νά διεκδικήσουν τά σπίτια τους ὄχι ἀπό τράπεζες ἀλλά 

ἀπό τό κράτος τό ἴδιο!  (http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes) 

 

Ὁ πρό πολλοῦ ἐξαγγελθείς  ἐνιαῖος φόρος  ἐπί τῶν ἀκινήτων  πού θά ἐνσωματώσῃ ὅλους τούς 

προηγούμενους κυοφορεῖται ἀκόμα , διότι πρέπει πρῶτα γιά ψυχολογι- 

κούς λόγους νά ἐξοικειωθοῦν οἱ φορολογούμενοι μέ τήν νέα λογική πώς τό ἀφορο- λόγητο ἐπί 

τῶν ἀκινήτων ἀπό 400 χιλ. ευρώ θά κατέβῃ στίς 50 χιλ. εὐρώ. ὄχι ἐπειδή κατέβηκαν οἱ 

ἐμπορικές ἀξίες τῶν ἀκινήτων κάτω κι ἀπό τίς ἀντικειμενικές ἀλλά ἐπειδή  ὁ Ὑπουργός 

Οἰκονομικῶν δέν ξέρει ἀπό πού ἀλλοῦ νά εἰσπράξῃ τά χρήματα πού τοῦ ἐπιβάλλει ἡ Τρόϊκα. 

''Βρῆτε μου ἕναν ἄλλο τρόπο φορολόγησις τῶν  ἀκινήτων'' καγχάζει δημοσίως  λές καί βρῆκε τό 

αὐγό τοῦ Κολόμβου μέ τόν φόρο πού ἐτοιμάζει. 'Ανάπτυξις!    

Καί τά λέει αὐτά  ἐν ᾧ ξέρει καλά ὅτι, ἀπό τό 2009,  ὅπου ἤδη προϋπῆρχαν 40 δια- 

φορετικοί φόροι στά ἑλληνικά ἀκίνητα, ἡ φορολόγησις τῶν ἀκινήτων αὐξήθηκε κατά 465%, 

βάσει στοιχείων  τοῦ…΄΄ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης΄΄!     Ἀνάπτυξις! 

 

Καί ὁ τραγέλαφος, βάσει τοῦ Μεσοπρόθεσμου,  κορυφώνεται μέ τίς προτροπές τῆς τρόϊκας νά 

αὐξηθῇ καί τό Τέλος  Ἀκίνητης Περιουσίας(ΤΑΠ)  προκειμένου νά  ἀποκτήσουν ἔσοδα οἱ Δῆμοι 

πού πλέον πρέπει νά εἶναι αυτοδύναμοι οἰκονομικά. Αὐτό δέν σημαίνει τίποτα ἄλλο παρά 

10πλασιασμό (!) τοῦ ΤΑΠ πού εἰσπρτάττεται μέσῳ λογαριασμῶν ΔΕΗ, ὅπως καταγγέλλει καί ἡ 

ΠΟΜΙΔΑ. 

 

Βεβαίως μήν ξεχνᾶμε καί τήν ἐπισπ΄ροσθετη σ΄ὅλα τά προηγούμενα  ληστεία στήν αὐτοτελῆ 

φορολόγησι  τῶν μισθωμάτων ἀπό το πρῶτο κι ὄλας εὐρώ. Εὐημερία! 

 

Τέλος ἐποχῆς γιά τούς  ἰδιοκτῆτες καί μικροΐδιόκτῆτες ἀκινήτων ὅπως ἀκριβῶς στό ΧΑ γιά τούς 

μετόχους μειοψηφίας πού διαρκῶς ἀπαξιώνεται ὁ ρόλος τους ἀκριβῶς γιά νά παραμεριστῇ ἡ 

συμμετοχή  τους καί ἡ ἀγορά  νά κινεῖται ἀνενόχλητη χωρίς τούς μέν καί τούς δέ. 

 

Ζόφος!... Τί ἄλλο; 
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Το οικονομικό αδιέξοδο  των ακινήτων του κέντρου της Αθήνας. 

 

Χρήστος Σαμαράς 

Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

http://shareholder-cs.capitalblogs.gr 

 

 

Μου ήρθε προσφάτως ένα ενημερωτικό σημείωμα απ’ την εφορία  ότι οφείλω ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011 για 

ένα ακίνητό μου στο κέντρο της Αθήνας, και αυτό στάλθηκε η αφορμή για να καταγράψω στο άρθρο 

αυτό , μερικές  διαπιστώσεις και σκέψεις πάνω σ αυτή την αδιέξοδη πλέον κατάσταση,  που βέβαια 

ταλαιπωρεί εκτός από μένα και πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες,  ιδίως μεγάλων διαμερισμάτων του 

κέντρου . 

Και θα δούμε πως οι κρατικές πολιτικές (ή ακριβέστερα, η έλλειψή τους ) μπορεί να απαξιώσει τελείως 

την περιουσία του πολίτη. 

 

Το ακίνητο μου αυτό, είναι ένα διαμέρισμα 100μ2 σε παλιά πολυκατοικία, στις λεγόμενες 

υποβαθμισμένες περιοχές,  και έχει καταστεί ολοένα και πιο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ και ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ τις 

τελευταίες 2 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.  

Μου το κληροδότησε ο πατέρας μου και ήταν προς εκμετάλλευση (ενοικίαση) αλλά  πλέον παραμένει 

κενό  τα τελευταία χρόνια. 

 

Το κοινωνικό περίγραμμα 

 

Λόγω της ανυπαρξίας αποτελεσματικών μεταναστευτικών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων των 2 

τελευταίων δεκαετιών,  και ειδικότερα  πάνω στη διαχείριση, τη χωροταξική διασπορά, τη κοινωνική 

ένταξη και εργασιακή απορρόφηση όσων αλλοδαπών περνούσαν συνεχώς και παρανόμως τα σύνορα, 

οδηγηθήκαμε  την υπερσυγκέντρωση χιλιάδων από αυτούς στο κέντρο,  -συχνά άνεργων ή 

υποαπασχολούμενων σε παροδικές δουλειές του ποδαριού-  και με τα γνωστά συνακόλουθα. 

Έτσι εντάθηκαν κοινωνικά ζητήματα όπως   η κατάληψη παλαιών κτιρίων, η παραβατικότητα, η 

πορνεία,  τα κτίρια-κοινόβια και η γκετοποίηση κάποιων οδών, τα υγειονομικά ζητήματα, η 

http://shareholder-cs.capitalblogs.gr/
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υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία όπου δεν μιλούσαν καλά τη γλώσσα, η έλλειψη 

κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλισης κλπ,  οπότε  η ευρύτερη περιοχή του κέντρου όπως όλοι 

ξέρουμε,  σταδιακά οδηγήθηκε στη πλήρη απαξίωση και υποβάθμισή της, τόσο  για τους Έλληνες 

κατοίκους της όσο ακόμα-ακόμα και για τους αλλοδαπούς που είχαν τακτοποιηθεί επαγγελματικά και 

είχαν ενταχθεί επαρκώς κοινωνικά . 

 

Διότι –πέρα απ’αυτό το ολοένα πιο δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον που περιέγραψα παραπάνω- 

υπήρξαν και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί λόγοι που οδήγησαν παράλληλα στη φυγή μεγάλου πλήθους 

Ελλήνων που παλαιότερα κατοικούσαν αυτές τις γειτονιές, σε αναζήτηση στέγης και εργασίας μακριά 

από το κέντρο.  

Αυτό οφείλεται και σε παράγοντες όπως η αποκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών, τα χαμηλότοκα δάνεια 

του ευρώ και η οικονομική ανάπτυξη,  η παράλληλη ανάπτυξη της απασχόλησης και των αγορών στις 

περιφέρειες της πρωτεύουσας (γραφεία, Mall),  τα φτηνά αυτοκίνητα και η βελτίωση των 

συγκοινωνιών (μετρό, νέοι οδικοί άξονες, Αττική οδός, υποδομές κλπ) που διευκόλυναν τη μετακίνηση 

και σμίκρυναν τις αποστάσεις μέσα στη πόλη, κλπ οπότε δεν ήταν ανάγκη να κατοικεί κανείς στο 

κέντρο. 

 

Κάτω απ’ αυτό το δίπολο των κοινωνικών ροών,  με εισροή αλλοδαπών και παράλληλη εκροή Ελλήνων, 

από τα όρια του κέντρου της πρωτεύουσας, ξεπεράστηκε αισθητά σε αρκετές  γειτονιές του κέντρου το 

σημείο κορεσμού.  

 Όπου η πρακτική  πλέον δείχνει  ότι το κοινωνικό πλέγμα μπορεί να απορροφήσει το πολύ ένα 15-20% 

αλλοδαπών χωρίς σημαντικό κίνδυνο να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του και το χαρακτήρα του,  και 

χωρίς το κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων ρατσισμού και ακροτήτων και τριβών, στη φάση της 

οικονομικής ύφεσης.  

 

Φθάσαμε έτσι σε επίπεδα περί το 2008 πριν το ξέσπασμα της κρίσης και τη κορύφωση της  ανεργίας, 

όπου ίσως το ένα τρίτο του πληθυσμού στο κέντρο  να ήταν αλλοδαποί, αρκετοί μάλιστα από 

εθνότητες με εντελώς διαφορετικά εθνολογικά χαρακτηριστικά και χαμηλή προσαρμοστικότητα στην 

Ελληνική κοινωνία.  

Και αυτή την ανισορροπία,  τη πληρώνουμε σήμερα με προγράμματα ΔΙΑΣ, με «στρατόπεδα»  

εγκλεισμού στην Αμυγδαλέζα, με βιαιότητες από ακραίες πολιτικές δυνάμεις κλπ.  

 

Αφού περιέγραψα λοιπόν το κοινωνικό περίγραμμα, επανέρχομαι στο θέμα του άρθρου. 

Παρ’όλη τη γενική  ανακατασκευή που έκανα στο διαμέρισμα  τη δεκαετία του 1990, και που την είχε 

ανάγκη,  λόγω της ως τότε παλαιότητας, ώστε να παραμείνει ενοικιάσιμο,  παράλληλα  με 
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σοβαρότατου κόστους  επισκευές στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας , οι μόνοι ένοικοι που εύρισκε 

έκτοτε το διαμέρισμα, ήταν αλλοδαποί.  

Δεν εύρισκες σοβαρή Ελληνική οικογένεια να ενδιαφέρεται. 

 

Τα δε ενοίκια εκείνης της εποχής, ήταν χαμηλά και μόλις που κάλυπταν μετά από τους φόρους το 

υψηλό κόστος συντήρησης. 

Αλλοδαποί λοιπόν οι ένοικοι,  και λόγω του μεγέθους του διαμερίσματος,  είτε συγκατοικούσαν 

επεισοδιακά μεταξύ τους, και έφευγε ο ένας και έμπαινε στη θέση του άλλος, είτε το ενοικίαζαν ως 

δήθεν οικογένεια, και μετά υπεκμίσθωναν εν αγνοία μου σε τρίτους τα δωμάτια.  

 

Αποτέλεσμα: έλλειψη σεβασμού στο σπίτι και εκτεταμένη φθορά, πάντα να υπάρχουν καθυστερήσεις 

στα ενοίκια, τριβές και ασυνεννοησία μεταξύ των, και συχνές απώλειες ενοικίων και απλήρωτα 

κοινόχρηστα για μένα ως ιδιοκτήτη. Ακόμα και μετά από δικαστικές εξώσεις το μόνο που έμενε ήταν 

μια μη εφαρμόσιμη πρακτικά διαταγή πληρωμής και τα δικαστικά μου έξοδα.  

Εντελώς ασύμφορο διαμέρισμα δηλαδή, διαχρονικά. 

Επειδή όμως και οι τιμές πώλησης στη περιοχή ήταν από τότε χαμηλές,  δυστυχώς δεν το πούλησα 

τότε. 

 

Το διαμέρισμα, παρά την ανακατασκευή προ εικοσαετίας,  χρειάζεται νέα συντήρηση: κυρίως αλλαγές 

σε μπαλκονόπορτες και παράθυρα που είναι πλέον πιτσικαρισμένα και διάτρητα στο κρύο και τον αέρα 

αλλά και δεν κλείνουν με ασφάλεια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συμποσούνται σε μερικές 

χιλιάδες ευρώ για να είναι το διαμέρισμα ικανοποιητικά κατοικήσιμο.  

 

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

Το διαμέρισμα πρακτικά δεν μπορεί να ενοικιαστεί διότι: 

 

α) λόγω μεγέθους του διαμερίσματος και τιμής πετρελαίου τα κοινόχρηστα είναι σημαντικά,  ιδίως το 

χειμώνα. Το ίδιο και η ΔΕΗ λόγω δημοτικών τελών.    

Οι αλλοδαποί πλέον δεν ενδιαφέρονται να νοικιάσουν διαμερίσματα μεγαλύτερα των 50 

τετραγωνικών. Τη περίπτωση  να συγκατοικήσουν την αποφεύγουν διότι είναι πολύ εύκολο κάποιος 

από αυτούς να μείνει άνεργος, ή να απελαθεί από τη χώρα, οπότε αυτομάτως ο άλλος δεν μπορεί να 

επωμισθεί νοίκι και κοινόχρηστα και ΔΕΗ και εκτίθεται  
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β)είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς αξιόλογους και αξιόχρεους ενοικιαστές δηλαδή με 

συστάσεις από τον προηγούμενο εκμισθωτή ή εργοδότη, με σταθερή δουλειά και τακτική αμοιβή.  

 

γ) Μετά την εκτεταμένη αποχώρηση αλλοδαπών, τα ανοικίαστα σπίτια στο κέντρο είναι δεκάδες και η 

απόγνωση των ιδιοκτητών πιέζουν τις τιμές πολύ χαμηλά 

Ακόμα και αν βρεθεί κάποια οικογένεια αλλοδαπών,  τα προσφερόμενα ενοίκια που βρίσκει πλέον, -

μην εκπλαγείτε- , είναι της τάξης των 200-250 ευρώ (διότι σου κόβουν από το νοίκι, για να καλύψουν 

τα αυξημένα κοινόχρηστα –δημοτικά τέλη). 

Αλλά και γιατί τα εισοδήματά τους δεν είναι πλέον επαρκώς σταθερά αλλά για διαστήματα μένουν 

άνεργοι.  

Αν αυτό το ενοίκιο αποφορολογηθεί, με τους γνωστούς υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, τότε   

Κύριος οίδε  σε πόσα χρόνια θα κάνω απόσβεση τις επισκευές μερικών χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται 

το σπίτι…. 

 

δ) Ακόμα και αν στη παραπάνω περίπτωση θεωρούσα  ότι τουλάχιστον έτσι θα επισκευάσω το σπίτι, το 

πρόβλημα είναι ότι όπως λίγο-πολύ όλοι, και τα δικά μου  οικονομικά έχουν καταρρεύσει και ΔΕΝ 

ΔΙΑΘΕΤΩ (ούτε συμφέρει να δανειστώ από τράπεζα) τα χρήματα που χρειάζεται ως κεφάλαιο για να 

επισκευαστεί εκείνο το διαμέρισμα και να περιμένω την απόσβεση 

 

ε) για να πουλήσει κανείς το σπίτι, ακόμα και αν βρει κανείς  αγοραστή, προσφέρουν  τιμές της τάξης 

των 40-50.000 ευρώ, για ένα σπίτι των 100 μ2  Δηλαδή αποκαρδιωτικές, ούτε καν την αξία του ως 

οικοπέδου 

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ 

 

Το διαμέρισμα εκείνο, έχει απαξιωθεί λόγω των ανερμάτιστων πολιτικών  του κράτους,  και έχει 

καταστεί μια μόνιμη γάγγραινα που μου τρώγει συνεχώς χρήματα που δεν έχω,  σε κοινόχρηστα και  

έξοδα.  

 

Παρά ταύτα έρχεται σήμερα το κράτος και ζητά ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ  να με φορολογήσει  πάνω σε κάτι που 

που όχι μόνο δεν φέρνει εισόδημα, αλλά αντιθέτως μου φέρνει και ζημιές και δεν έχει περιθώρια 

αξιοποίησης πέρα από το να το ιδιοκατοικήσεις…. 
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Με… Βαριά Πηδηματάκια 

 

 

Γιώργος Κουμπάρος 

Επιχειρηματίας 

Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ 

 

 

Από τον Οκτώβριο που άρχισε να φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αποφάσισαν ότι πρέπει 

να παραμείνουμε στο ενιαίο νόμισμα, έχουν καταγραφεί τρείς πολύ σοβαρές αποχωρήσεις από 

την Ελληνική αγορά και διαφαίνεται ήδη άλλη μία. 

Η γαλακτοβιομηχανία «ΦΑΓΕ Α.Ε.», μια από τις δύο μεγαλύτερες ελληνικές 

γαλακτοβιομηχανίες και μακράν η πρώτη σε διεθνή παρουσία των προϊόντων της, μετέφερε την 

έδρα της στο Λουξεμβούργο, για φορολογικούς λόγους, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

και απεμπλοκή από την «ελληνική κρίση». 

Η «Coca Cola, Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεων Α.Ε.», κορυφαία εταιρεία σε 

κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεύτερη εμφιαλώτρια της Coca Cola 

παγκοσμίως, «μετακομίζει» την έδρα της στην Ελβετία μέσω της Coca Cola HBC AG και τις 

μετοχές της στο London Stock Exchange, για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 

απεμπλοκή από την «ελληνική κρίση». 

Μέσα στον πρώτο μήνα του νέου έτους, η «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», η μεγαλύτερη 

ελληνική εταιρεία εξόρυξης μεταλλευμάτων και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στην εξόρυξη 

εξειδικευμένων μεταλλευμάτων, σε συνεργασία με ένα από τα Funds της  Rhone Group LLC. 

Και τη σύσταση της Delphi Luxembourg Holdings S.A. R.L., προχωρά σε υποχρεωτική δημόσια 

πρόταση για την εξαγορά των μετοχών και απώτερο στόχο τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο 

Αθηνών.  Κατά δήλωση της εταιρείας η έδρα παραμένει στην Ελλάδα. 
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Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου η «Βιοχαλκο Ε.Β. Χαλκού και Αλουμινίου 

Α.Ε.», της οποίας ό όμιλος εταιρειών πριν την παγκόσμια ύφεση του 2008, πραγματοποιούσε  το 

7% των ελληνικών εξαγωγών, απαντά σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ότι «στα 

πλαίσια εξασφάλισης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των θυγατρικών της εταιριών, 

διερευνά προτάσεις συμβούλων, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές κεφαλαίων». 

Ο Σ.Ε.Δ. εξέδωσε ανακοίνωση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 23 Οκτωβρίου, 

2012, για την αποχώρηση της ΦΑΓΕ ΑΕ και της Coca Cola, Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεων 

Α.Ε., και ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα στις 29 

Ιανουαρίου, 2013, για την δρομολογούμενη έξοδο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  Σε αυτήν την ανοιχτή επιστολή, ο Σ.Ε.Δ. επανέλαβε και το πάγιο 

αίτημά του για αλλαγή του άρθρου 9(4) του Ν. 3461/2006 όπου προσδιορίζεται το «δίκαιο και 

εύλογο τίμημα», για δημόσιες προτάσεις. 

Αυτή λοιπόν την εβδομάδα ένα νέο θέμα ταλανίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ.  Πρέπει ή 

δεν πρέπει να βγει και τρίτη παρέμβαση ουσιαστικά για το ίδιο θέμα μέσα σε 100 ημέρες για την 

Βιοχαλκο Ε.Β. Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.; Κάποιοι μέσα στο Συμβούλιο έθεσαν με το δίκιο 

τους το ερώτημα «μήπως γινόμαστε λίγο φλύαροι με τις συνεχείς ανακοινώσεις, όταν μάλιστα 

δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο για τα σχέδια της Βιοχάλκο;» 

Το θέμα όμως πλέον δεν είναι αν μια ενδεχόμενη αποχώρηση της Βιοχάλκο θα μπορούσε γίνει 

με τρόπο που πλήττει την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών στο θεσμό του χρηματιστηρίου.  

Το θέμα είναι ότι, στην συγκυρία που βρίσκεται η Ελλάδα, είναι τραγική η εικόνα των 

μεγαλύτερων και σημαντικότερων βιομηχανικών εταιρειών της, να συνωστίζονται στις 

πλησιέστερες εξόδους προσπαθώντας να «την κάνουν» με… «πηδηματάκια»,  που λόγω του 

μεγέθους τους μόνο ελαφρά δεν είναι.  

Προς Θεού μην φανταστείτε ότι το ζητούμενο είναι να «τις παγιδεύσουμε μέσα στη Ελλάδα» ή 

να τις «φυλακίσουμε στο Χρηματιστήριο Αθηνών».  Κανείς μέσα στον Σ.Ε.Δ. δεν πιστεύω ότι 

σκέφτεται έτσι.  Το θέμα είναι πως θα αλλάξουμε τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας της 

οικονομίας της χώρας έτσι ώστε να μην εξωθούνται ή να μην δελεάζονται σε τέτοιες προοπτικές 

οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες που αποτελούν πυλώνες της οικονομίας με τις δραστηριότητες 

τους και τις θέσεις εργασίας που παρέχουν.  Γιατί ακόμα και αν δεχτούμε ότι η σκληρή και 

άδικη σε πολλές περιπτώσεις προσαρμογή που εφαρμόστηκε μέσω μνημονίων ήταν 

«μονόδρομος» και «αναγκαίο κακό», ό δρόμος που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο 

ακόμα και αν διορθώσουμε τις παλαιές κακές πρακτικές , είναι πιο δύσβατος όταν τέτοιου 

μεγέθους συνοδοιπόροι απουσιάζουν.   

 

 



31 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

 

Η Μεγάλη Εικόνα 

 

 

Νίκος Χ. Οικονομόπουλος 

Επιχειρηματίας,συγγραφέας,αντιπρόεδρος του ΣΕΔ 

http://favlos.capitalblogs.gr 
 
 

  Στο πρώτο τεύχος του ΣΕΔ τον Μάρτιο του 2012 ,είχα εξηγήσει στο άρθρο μου 

‘Αναζητείται Ηγέτης’ τον τρόπο που θα κινηθεί η αγορά και τον κυρίαρχο ρόλο που θα έπαιζαν 
τα τρία ‘κρατικόχαρτα’ ΟΠΑΠ-ΟΤΕ-ΔΕΗ βοηθούμενα ‘εθιμικά’ πλέον από την μεγαλύτερη σε 
κεφαλαιοποίηση εταιρεία του ΧΑ την ΕΕΕΚ, που μοχλεύεται εύκολα και με την σειρά της ,λόγω 

του μεγάλου βάρους της στον ΓΔ και στον 25άρη ,μοχλεύει την τελική εικόνα της αγοράς. 
 
  Ανέλυα δηλαδή με ποιο τρόπο οι τρείς μέχρι τότε Ηρακλείς της ΕΤΕ,θα έμπαιναν μπροστά 

αντικαθιστώντας την ΕΤΕ και τις τράπεζες που φυσιολογικά θα έκαναν πίσω λόγω της 
ανακεφαλαιοποίησής τους αφού πίστευα ακράδαντα ότι όλη η καθίζηση του Χ.Α. ήταν μια 
κλασσική ευκαιρία για κέρδος και ότι η απαξίωση είχε μεγάλες δόσεις εικονικής πραγματικότητας 

,κάτι που προσπάθησα να αναδείξω και να περάσω και στα μέσα που γράφω ή στις εκδηλώσεις 
του ΣΕΔ  
 

  Στο δεύτερο τεύχος του ΣΕΔ τον Αύγουστο του 2012,το όλο σχήμα που είχα περιγράψει είχε 
πάρει σάρκα και οστά αναδεικνύοντας ηγέτες της αγοράς τους τρείς πρώην Ηρακλείς  με ισχυρό 
προβάδισμα της ΔΕΗ, ειδικά μετά την αιφνίδια, μεσούσης της συνεδρίασης ανακοίνωση της 
ΕΕΕΚ,ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ελληνική αγορά γκρεμίζοντας τον δείκτη. 

Εκεί επιστρατεύθηκε άμεσα η ΔΕΗ,υπεραπέδωσε ,κράτησε τον Γενικό Δείκτη και την 
Αγορά,δείχνοντας στους διορατικούς επενδυτές αυτό που έρχεται,ενώ μέσα σε μια συνεδρίαση 
επιβεβαίωσε ποιος είναι ο πρώτος από τους νέους πρωταγωνιστές. 

 
  Έδειξε ακόμα ότι οι νέοι πρωταγωνιστές έπρεπε να είχαν χαρακτηριστικά τέτοια που να 
μπορούσαν να σηκώσουν μεγάλη κεφαλαιοποίηση. 

 
  Τέτοιες ήταν και είναι η ΔΕΗ ,Ο ΟΤΕ και ο ΟΠΑΠ (αυτός λιγότερο λόγω της αποκρατικοποίησης 
που είναι ακόμα σε διαδικασία εξέλιξης και ξέρουμε όλοι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει 

πόλεμος δυνάμεων στο ταμπλό που θέλουν να πάρουν μέρος στην επόμενη ημέρα  όσο το 
δυνατόν φτηνότερα, με αποτέλεσμα οι τιμές να φρενάρονται και να κρατιούνται χαμηλά, κάτι 
που όντως έγινε ακόμα και με ακραίο τρόπο ) 

http://favlos.capitalblogs.gr/
http://www.nepof.eu/SED1.pdf
http://www.neoforum.gr/viewtopic.php?f=6&t=5321&sid=40c33d427663287ed530e09cdb2ead77
http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=41055&blid=31
http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=41055&blid=31
http://www.nepof.eu/sed2.pdf
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  Αυτό είναι το Χρηματιστήριο, ο τρόπος που λειτουργεί δηλαδή και καλούμαστε κάθε φορά να 
δούμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ανάλογες κινήσεις. 

 
  Μπορεί η αποχώρηση της ΕΕΕΚ με τον τρόπο που γίνεται να μην με βρίσκει σύμφωνο και να  
ανοίγει τον δρόμο σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως είδαμε να γίνεται με την ΑΡΒΑ και την 

ανάλογη πρόθεση της ΒΙΟΧΚ, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και η άμεση σκέψη, ποιος θα πάρει 
την θέση της ώστε να τοποθετηθούμε προσδοκώντας κέρδος. 
 

  Η ξαφνική ομοβροντία αποχωρήσεων από το ΧΑ μάλλον έχει να κάνει με την προσπάθεια να 
προλάβουν οι διοικήσεις  των εταιρειών το νέο νόμο περί δημοσίων προτάσεων που σέρνεται 
αρκετό καιρό χωρίς να ψηφίζεται και να γίνεται νόμος του κράτους,νόμος που θα δυσκόλευε την 

‘αβρόχοις ποσί’  έξοδο και θα τους στοίχιζε πολύ περισσότερο σε χρόνο και χρήμα. 
 
  Η επιχειρηματική τάξη που αποχωρεί ή ακόμα χειρότερα βρίσκεται στην φυλακή ,μεγάλωσε σε 

ένα φιλικό περιβάλλον σε όλους τους τομείς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς, εργασιακούς  και 
τώρα ψάχνει νέους παράδεισους φορολογικούς,φοβούμενη όχι το αφιλόξενο περιβάλλον και την 
δυσκολία εξεύρεσης φτηνού χρήματος στην Ελλάδα,όπως με τα παραδοσιακά παπαγαλάκια της 
τους δημοσιογράφους προσπαθεί  να μας πείσει, παρασύροντας και τους καλοπροαίρετους 

επενδυτές που το βλέπουν μέσα από την δική τους δυσκολία ως επιχειρηματίες ή πολίτες και 
ταυτίζονται με την περίπτωση των εξερχομένων εταιρειών ,παραβλέποντας όμως ότι το 
Ελληνικό επιχειρείν που αποχωρεί γιγαντώθηκε μέσα σε περιβάλλον σαν αυτό που υποτίθεται ότι 

αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξή του ενώ αντιθέτως αποχωρεί γιατί διαβλέπει ότι αυτό 
χάνεται,δίνοντας την θέση του σε ένα νέο τοπίο που δείχνει να σπάει την ανάγκη ύπαρξης της 
δικής τους πανίσχυρης ιεραρχίας και την εμμονή στο παρελθόν που αυτοί κυριαρχούσαν και όχι 

για την προβαλλόμενη δυσκολία εξεύρεσης χρημάτων. 
 
  Δεν έχω την αφέλεια να αξιώνω ξαφνικά να δημιουργηθεί μια Ελληνική επιχειρηματική αστική 

τάξη που θα προτάξει το Ελληνικό συμφέρον και όχι το στενά επιχειρηματικό, μένοντας στην 
πατρίδα απαιτώντας αλλαγή των κανόνων του επιχειρείν οδηγώντας την χώρα στην έξοδο από 
την κρίση αλλά ας αφήσουν οι ριψάσπιδες τις δικαιολογίες περί αδυναμίας εξεύρεσης χρημάτων 

εξ αιτίας της παραμονής τους στην Ελλάδα,όταν άλλες εταιρείες έρχονται εδώ ενώ αυτοί 
φεύγουν και κυρίως να παραιτηθούν από άλλες θέσεις όπως ο Πρόεδρος της ΑΡΒΑ που είναι και 
πρόεδρος του ΙΟΒΕ,ζητώντας με το κουστούμι του ΙΟΒΕ επενδύσεις στην Ελλάδα ενώ με το 

κουστούμι του Προέδρου της ΑΡΒΑ αποχωρεί από το ΧΑ! 
 
  Αλλά και άλλες θέσεις όπως του πρόεδρου της ΕΕΕΚ Δαυίδ που παίρνει μεν την εταιρεία του 

από το ΧΑ αλλά παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΡΩΒ και στο υπό διαμόρφωση νέο 
υπερσχήμα ΕΤΕ-ΕΥΡΩΒ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακολουθώντας τον κανόνα ‘’το κυρίως σπίτι 
στο εξωτερικό και το εξοχικό εν Ελλάδι’’ όπως ευφυώς διάβασα από χρήστη (cell) στο ιστολόγιό 

μου.   
 
  Σήμερα που γράφω, επιστρέφοντας στα της αγοράς, διανύουμε τον Φεβρουάριο του 2013 και 

όλο το σχήμα που περιέγραψα στα δύο προηγούμενα τεύχη έχει αναπτυχθεί πλήρως 
αναδεικνύοντας και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά.  
 

  Πρώτο κυρίαρχο χαρακτηριστικό, εύκολα αναγνωρίσιμο αφού το έχω περιγράψει πριν 
δημιουργηθεί, η κυριαρχία των αγοραστών στα ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΟΠΑΠ που είναι αυτά που με 
αποδώσεις 500-600% οδηγούν την αγορά με ισχυρή μόχλευση από τα ισχυρά χέρια που είναι 

http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=40186&blid=31
http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=41639&blid=31#commentsstart
http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=41639&blid=31#commentsstart
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από πίσω αλλά και με αξιοθαύμαστη τήρηση των κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης τόσο σε 
επίπεδο χαρτιών αλλά και Γενικού Δείκτη αφού μαζί με την ΕΕΕΚ τον διαμορφώνουν εύκολα και 

με λίγα χρήματα. 
 
  Δεν είναι παράξενη ούτε χωρίς εξήγηση η τήρηση βασικών κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης 

στα μεγάλα συστημικά χαρτιά. 
   
  Προσδίδει με αυτό τον τρόπο κύρος στην άνοδο που έτσι συντελείται οργανωμένα χωρίς τις 

εξάρσεις του παρελθόντος, δίνοντας εικόνα σοβαρής αγοράς που προσπαθεί να ανακάμψει και 
να ξαναβρεί την θέση της. 
 

  Ο βαθύτερος όμως λόγος,πέρα από την βοήθεια στην ανάκαμψη της χώρας που ξεκίνησε με 
την Goldman Sacks, ήταν,είναι και θα είναι πάντα εμπορικός. 
 

  Σε όρους εμπορίου, κρατιέται και φροντίζεται το εμπόρευμα από τους κατέχοντες που 
ξεκίνησαν και διατήρησαν την κίνηση της ανόδου ώστε να πουληθεί στους επόμενους σε όσο το 
δυνατόν καλύτερη τιμή. 
 

  Έχουμε ήδη παρακολουθήσει τέτοιες κινήσεις στην ΔΕΗ από την G.S. που πέρασε πακέτα και 
την σκυτάλη σε νέους συνεχιστές. 
 

  Το ίδιο μπορούμε να δούμε στο αμέσως επόμενο επίπεδο κεφαλαιοποιήσεων,όπου έχουμε τα 
νέα συστημικά χαρτιά που υποστηρίζονται από επιχειρηματίες της νέας εποχής που έρχεται ή 
παλιούς που τρέχουν να ανέβουν στο νέο τρένο. 

 
  Αυτά είναι τα χαρτιά του ομίλου Βιοχάλκο με έμφαση στα ΣΩΛΚ-ΣΙΔΕ-ΕΛΒΑ αφού η νέα εποχή 
απαιτεί εδώ και τώρα πραγματική παραγωγή,την ΙΝΛΟΤ κυρίως αλλά και την ΙΝΤΚΑ που έχει να 

κάνει και με την συγκυρία που είναι η διεκδίκηση του ΟΠΑΠ,τον ΦΡΛΚ που είναι σύγχρονος και 
ανταποκρίνεται η διοίκηση εύκολα στα νέα κελεύσματα των καιρών,τον ΝΗΡ που είναι άξιο 
δείγμα τι μπορεί να πετύχει μια οργανωμένη προσπάθεια αγροτικής και θαλάσσιας 

εκμετάλλευσης ,τον όμιλο ΜΙΓ που και αυτός όπως ο όμιλος Κόκκαλη ανήκει μεν στην παλαιά 
κατάσταση αλλά έχει βλέψεις στη νέα εποχή και θέλει να αλλάξει. 
Το χαρτί του ομίλου ΜΙΓ που αντιδράει όταν έχουμε οργανωμένη άνοδο είναι το ΥΓΕΙΑ και 

δευτερευόντως η holding ΜΙΓ που αν ρίξουμε μια ματιά στην ανάλυση της ΜΙΓ του εξαιρετικού 
αναλυτή και φίλου Θοδωρή Θεοδωρόπουλου (ΚΙΚΟΥ) που μας έκανε την τιμή σε αυτό το 
τεύχος δημοσιεύοντας μια ανάλυση θεμελιωδών για μια άλλη εταιρεία τον ΙΚΤΙΝΟ,θα δούμε ότι 

η ΜΙΓ έχει δρόμο μπροστά της ώστε να δούμε τιμές που ανταποκρίνονται σε αυτό που 
αντιπροσωπεύει αν η οικονομία ανακάμψει και οι Ελληνικές συμμετοχές της περάσουν σε 
κερδοφορία.  

 
  Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα της αγοράς και ο τρόπος που προσπαθεί να 
προεξοφλήσει την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας αλλά και η μέθοδος που επελέγη από 
τα ισχυρά χέρια ώστε να αλλάξει κατεύθυνση και να προεξοφλήσει τιμές πιο κοντά στην 

οικονομική πραγματικότητα που έρχεται, μαζί όμως με την αυτογνωσία που αναγκαστικά μας 
οδήγησε η κρίση και μας υποχρεώνει να δούμε τα πράγματα στις αληθινές τους οικονομικές και 
όχι μόνο διαστάσεις. 
 
 

http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/749733/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/749733/Article.aspx
http://www.marketzone.gr/sites/blogs/kikou/pages/postview.aspx?pid=252
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Ιστορικά μυστικά του Χρηματιστηρίου 
  

Εύα Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου 

Συγγραφέας της Ιστορίας του Χρηματιστηρίου-Αρθρογράφος 

e-mail: miarmi99@yahoo.gr 

 

Όσα δεν αποκαλύπτονται συνήθως 

  

Ασφαλώς στο πλαίσιο ενός άρθρου δεν εξαντλείται το σύνολο  των ιστορικών 
συμπερασμάτων, η προίκα δηλαδή, που εξασφαλίζει ο ερευνητής  της ιστορίας του ελληνικού 
χρηματιστηρίου. Ωστόσο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να μεταλαμπαδεύσει ως έγγιστα 
στους ενδιαφερόμενους μέρος αυτής της χρήσιμης γνώσης. Για να χρησιμεύσει ως ασπίδα 
προστασίας στις κακοτοπιές και τα επικίνδυνα μονοπάτια του χρηματιστηριακού γίγνεσθαι - 
και γιατί όχι ; - ως εφαλτήριο αποκομιδής κερδών. 

  

Ως γνωστόν, η γνώση είναι δύναμη και ο μυημένος γνώστης βρίσκεται σε θέση ισχύος. 
Γκουρού και δάσκαλοι των θρησκειών ισχυρίζονται πως δεν πρέπει να προχωράει κανείς στη 
μύηση χωρίς οδηγό, δάσκαλο ή καθοδηγητή. Διότι ελλοχεύει ο  κίνδυνος κάπου να χαθεί ή να 
ξεστρατίσει. Επομένως όσο κι αν είναι μοναχικός ο δρόμος του επενδυτή χρειάζεται 
καθοδήγηση από έμπειρους γνώστες του χώρου, σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο, 
πέρα από την καθημερινή ενημέρωση για να μην χρειαστεί να διδαχθεί από τα παθήματά του. 
Πράγμα που σημαίνει:  να μην χάνει άσκοπα τα χρήματά του. Το χρηματιστήριο είναι ένα 
μεγάλο σχολειό. 

 

  

Το χρηματιστήριο είναι 24ωρο σχολείο χωρίς 
απουσιολόγιο. Δεν επιτρέπει απουσίες ή 
κοπάνες όχι γιατί θα μείνεις στην ίδια τάξη 
αλλά γιατί θα χάσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις 
όπως συνέβη με χιλιάδες συνανθρώπους μας 
το 1999. 

 

 

  

Η ιστορική, φιλοσοφική και ψυχολογική προσέγγιση του χρηματιστηρίου είναι εξίσου 
σημαντική και αναγκαία για έναν τόσο πολυδιάστατο θεσμό, ασφαλώς  μαζί με τα θεμελιώδη, 
τις τεχνικές αναλύσεις, την καθημερινή παρακολούθηση του ταμπλό και τα στατιστικά. 
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Δυστυχώς στο χρηματιστήριο όπου χάνονται λεφτά σε κλάσματα δευτερολέπτου και με την 
ταχύτητα αστραπής δραστηριοποιούνται αδαείς κι ανεκπαίδευτοι άνθρωποι – το ΄99 τους 
αποκαλούσαν «νεόκοπους επενδυτές» - με το κίνητρο του εύκολου και ευκαιριακού κέρδους 
χωρίς ούτε γνώση ούτε καθοδήγηση. Το είδος αυτό συνήθως δεν επιβιώνει αλλά 
καταστρέφεται. Δεν μπορεί κανείς πλέον να πειραματίζεται ανεύθυνα με τα χρήματά του, την 
εποχή που υπάρχει τέτοια στενότητα χρημάτων. 

  

Κατέχω κάτι καλά σημαίνει ότι το γνωρίζω σε βάθος. Όποιος θεωρεί πως για να ασχοληθεί με 
το χρηματιστήριο αρκεί μία αμφιβόλου προέλευσης πληροφορία  ή η τηλεφωνική επικοινωνία 
με το χρηματιστή του πλανάται πλάνη οικτρά. Σίγουρα χρειάζεται στενή και καλή συνεργασία 
με τους επαγγελματίες του χώρου αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Αν δεν καταβάλει ο 
ενδιαφερόμενος προσωπικό μόχθο και αν δεν πληρώσει για τα λάθη του ούτε τον κρατάει 
ούτε τον ευνοεί ο χώρος. Αλλά αργά ή γρήγορα τον πετάει έξω. 

  

Το χρηματιστήριο κάθε άλλα παρά ευαγές ίδρυμα είναι που μοιράζει λεφτά. Ο πιο σίγουρος 
κανόνας του είναι πως για κάθε έναν κερδισμένο υπάρχει αντίστοιχα κι ένας χαμένος. Η 
επιθυμία για κέρδος είναι  σαν τις σειρήνες. Σου τραγουδάν γλυκά κάποια στιγμή και σε 
κρατάν από κει και πέρα δέσμιο  του πάθους σου για πλουτισμό μέχρι να λιώσεις δεμένος στο 
κατάρτι αν δεν καταφέρεις να το δαμάσεις. Χωρίς σύνεση και αυτοκυριαρχία, 
προγραμματισμό και κρύο αίμα δεν τα βγάζει πέρα ο μικρός επενδυτής μέσα στο ίδιο κλουβί 
με τους «γύπες» των αγορών. 

  

Απλές ιστορικές αλήθειες 

 

Χαρακτηριστικό είναι πως το χρηματιστήριο λειτουργεί αδιαλείπτως εδώ και 137 χρόνια με 
εξαίρεση ένα δεκαοκτάμηνο κλείσιμο το 1932 και κάποιες περιόδους που υπολειτουργούσε 
στην Κατοχή. Από αυτήν την άποψη ούτε και στην παρούσα οικονομική κρίση κινδυνεύει με 
κλείσιμο. 

  

Συνεπώς ένας τολμηρός επενδυτής προκειμένου να αγωνιά μήπως χάσει τις καταθέσεις του ή  
σε ποια χώρα να τις μεταφέρει και πόσο θα φορολογηθούν μπορεί να επιλέξει την τοποθέτηση 
σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους με μεγάλη εμπορευσιμότητα κυρίως, κατόπιν 
εξονυχιστικής έρευνας και ωρίμου σκέψεως και όχι άκριτα και ανεύθυνα επειδή του έδωσαν 
κάποια αόριστη πληροφορία. 

. 

Το διακύβευμα είναι σε ποιους τίτλους να επενδύσει κανείς σήμερα; Και με ποια κριτήρια να 
κάνει την επιλογή του; Ποιοι τίτλοι είναι ασφαλείς και δεν κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 
ταμπλό; 

  



36 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-(ΣΕΔ) 

 

Όταν το λιμεναρχείο  ανακοινώνει πολλά μποφόρ και βγάζει απαγορευτικό  για τα πλοία τότε 
όποιος αποφασίζει να ταξιδέψει αναλαμβάνει την ευθύνη. Και είναι μία εποχή που πρέπει να 
ελαχιστοποιούμε τα ρίσκα. Διότι λεφτά δεν υπάρχουν και η έλλειψη ρευστότητας  είναι το πιο 
δυσοίωνο σημάδι για το Χ.Α. κι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ανόδου. 

  

Στο χρηματιστήριο τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι όπως χθες. Υπάρχει συνεχής 
ροή, όπως και στη ζωή και συνεχώς προκύπτουν νέα δεδομένα. Αυτό είναι που μαζί με την 
προσδοκία του κέρδους εξιτάρει τους «παίκτες». Σαφώς οι επενδύσεις κανονικά πρέπει να 
έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Ή τοποθετείσαι και τα ξεχνάς τουλάχιστον μία  διετία προς 
το παρόν, με την αυστηρή προϋπόθεση πως δεν τα χρειάζεσαι εσύ κι η οικογένειά σου ή 
μπαινοβγαίνεις στα επάνω και στα κάτω με ρίσκο και ζημιές. Διότι κανείς ποτέ δεν προβλέπει 
εντελώς το κάτω ή το επάνω ή που θα είναι το γύρισμα. Κι εκεί είναι που χάνονται χρήματα. Το 
trading είναι ακριβό άθλημα και ακριβοπληρωμένο χόμπι για τους αδαείς. 

  

Αν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας ζητούσαν να τα μυήσουμε στο Χ.Α., λογικά θα τρέμαμε 
μπροστά στο βάρος της ευθύνης και τον κίνδυνο να αρχίσουν να χάνουν  χρήματα που 
βγαίνουν με μεγάλη δυσκολία σήμερα. Πολύ δυσκολότερο βέβαια θα ήταν να ξεκινούσαν 
απροετοίμαστα κι ανεκπαίδευτα το ομολογουμένως συναρπαστικό δρομολόγιο στις ράγες του 
Χ.Α.  

 

Αυξημένα αντανακλαστικά και προσοχή  απαιτούνται από τους ευενθουσίαστους νέους 
επενδυτές διότι κανένα Οικονομικό Πανεπιστήμιο δεν προετοιμάζει  «χρήστες» του 
χρηματιστηρίου. Δίνει μεν εφόδια και εργαλεία αλλά η πείρα αποκτάται πάνω στο ταμπλό  και 
είναι πολύτιμος ο χρόνος που απαιτείται από έναν νέο εργαζόμενο ώστε να μπορεί να 
παρακολουθεί on line καθημερινά τη συνεδρίαση του Χ.Α., διάρκειας τουλάχιστον 6 ωρών. 

  

Ο σκληρός κανόνας βέβαια είναι πως αν δεν χάσεις πρώτα δεν θα κερδίσεις ποτέ  πολλά. 
Πρέπει κανείς να ξεκινά με την παραδοχή πως αποκλείεται να μην χάσει. Κανείς δεν ξέφυγε 
από αυτήν τη μοίρα. Αρκεί να μην γίνουν μονόδρομος οι ζημιές. 

  

Το ελληνικό χρηματιστήριο κάνει μακροχρόνιος κύκλους. Έχουν περάσει δεκατρία χρόνια από 
το 1999.  Άνοδο σαν κι εκείνη είναι   άγνωστον πότε θα ξαναδεί.  

  

Βεβαια, στο ορατό μέλλον οριοθετείται η στιγμή που θα κάνει και πάλι την έκρηξη το Χ.Α. 
Μακρινό ή κοντινό άγνωστον. Υπό φυσιολογικές προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχει ασφαλές  
πολιτικό περιβάλλον, να έχει ξεχαστεί το ΄99 και να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία της 
χώρας, κάτι που απαιτεί αρκετά χρόνια λογικά. 

  

Όσοι μείνουν δεμένοι στο κατάρτι σαν τον Οδυσσέα και βλέπουν πέρα από την ομίχλη και τα 
καθημερινά σκαμπανεβάσματα του Γ.Δ. σίγουρα  θα αποζημιωθούν. Ήδη είναι πολύ λίγοι 
αυτοί που έμειναν να δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά στον χώρο. Και οι περισσότεροι είναι 
χαμένοι κυρίως στα τραπεζικά χαρτιά. 
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Το σύνδρομο «μην δεν προλάβω το τρένο της ανόδου» έπαψε προ ετών να είναι σε ισχύ και 
είναι παγίδα. Το τρένο πλέον κάνει συνεχώς στάσεις. Ευκαιρίες επιβίβασης  ολοένα και θα 
υπάρχουν. Έχει αποδειχθεί πάντως πως  όποιος τοποθετείται τις μέρες που κάνει το Χ.Α. τις 
μεγάλες βουτιές έχει άμεσο και μάλιστα βραχυπρόθεσμο κέρδος. 

 

Το χρηματιστήριο του 2013 και οι παραδοσιακοί «παίκτες» 

  

Αυτό που οφείλουν να αποδεχτούν οι σημερινοί «παίκτες-επενδυτές» τα τελευταία χρόνια 
είναι πως ο μηχανισμός στο Χ.Α. σήμερα ουδεμία σχέση έχει με το παλιό παραδοσιακό 
χρηματιστήριο. 

 

Συγκρίνοντας διαχρονικά τις παλιές εποχές στο Χ.Α. με τη σημερινή αναφέρω κάποιες 
χρηστικές διαπιστώσεις με απώτερο σκοπό τη διαφώτιση ανθρώπων που διψούν για 
βαθύτερη γνώση του χώρου αλλά από μία άλλη σκοπιά εφόσον η γνώση του Χ.Α. είναι ένας 
δύσκολος συγκερασμός δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που καθημερινά 
διαφοροποιούνται. 

  

Στη βασική δομή τους, παλιό και σύγχρονο χρηματιστήριο δεν διαφέρουν διότι και τότε η 
κίνηση των μετοχών  εξαρτιόταν  από τον απόηχο των οικονομικών νέων της Ευρώπης. Δηλαδή 
οι τιμές εδώ επηρεάζονταν ανάλογα με το αν ανέβαινε το χρηματιστήριο του Παρισιού ή του 
Λονδίνου ή από φημολογίες και οικονομικά νέα προερχόμενα κατά πλειοψηφία από τη γηραιά 
Ήπειρο.  

 

 Σήμερα, το χρηματιστήριο είναι προσδεδεμένο στο άρμα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος όπου δραστηριοποιούνται κερδοσκοπικά κεφάλαια με ασύλληπτη ταχύτητα, με 
υποτιμητικά παιχνίδια και με κερδοσκοπική μανία. Συνεπώς η δραστηριοποίηση των μικρών 
επενδυτών δίπλα στους καρχαρίες του χώρου καθίσταται επικίνδυνη. Σημειωτέον πως 
καθημερινά διακινούνται διεθνώς από χώρα σε χώρα αρκετά τρισεκατομμύρια κεφάλαια από 
τα μεγάλα funds. 

 

Στη δίνη της παρούσας οικονομικής κρίσης είναι αδύνατον να παρακολουθήσει ή να εξηγήσει 
ο παλιός ιδιώτης επενδυτής τη μεταβλητότητα ή τη σπασμωδικότητα και να προβλέψει αν 
άρχισε ο ανοδικός κύκλος του αιώνα ή αν έχει κι άλλο κάτω τo X.A. Είναι κάτι που τον ξεπερνά. 

 

Το Χ.Α. δεν είναι το προπέτασμα καπνού που προκύπτει από τα οικονομικά δημοσιεύματα. 
Απλά ο καπνός αυτός είναι δηλωτικός του ότι κάπου υπάρχει και η φωτιά. Αυτή η φωτιά για να 
εντοπιστεί θέλει πολύ χρόνο, πολύτιμη ενέργεια και πολλή φαιά ουσία ώστε και η διαίσθηση 
να αναπτυχθεί και η ικανότητα του «συναλλάσσεσθαι»  να καλλιεργηθεί.  
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Ειδικά τώρα που  τα λιμνάζοντα ύδατα είναι πολύ ταραγμένα και τρέχουν ραγδαία οι εξελίξεις,  
αν χάσει ο ενδιαφερόμενος την επαφή έστω και μία μέρα ή και μία νύχτα ακόμη  μπορεί να το 
πληρώσει αδρά, όπως δυστυχώς έγινε με το Τ.Τ. που εν μια νυκτί οδηγήθηκε εκτός ταμπλό με 
μία δήλωση του υπουργού Οικονομίας - που επιβάλλεται να την κρίνει η ιστορία - για τη μη 
βιωσιμότητά του ενώ αστραπιαία 72.000 μικρομέτοχοι βρέθηκαν στη δεινή θέση που όλοι 
γνωρίζουμε. 

  

Το χρηματιστήριο δεν απευθύνεται σε κοντόφθαλμους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο το 
χρηματιστήριο του 2013 είναι ριψοκίνδυνο, δεν αστειεύεται και δεν συγχωρεί απερίσκεπτες 
συμπεριφορές που μπορεί να στοιχίσουν περιουσίες, οι οποίες δεν ξαναγίνονται.  

  

Ασφαλώς και δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας πως μετά από ένα χρόνο αρκετές από 
τις σημερινές εισηγμένες σήμερα εταιρείες δεν θα υπάρχουν στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.  

  

Όσοι όμως από δω και πέρα  αποφασίσουν να περιμένουν υπομονετικά και να παραμένουν 
τοποθετημένοι σε σχολαστικά επιλεγμένες μετοχές χωρίς να πανικοβάλλονται με το πάνω-
κάτω του Γενικού Δείκτη θα ανταμειφθούν.  

 

Είναι η περίσταση πρωτοφανής και πρωτόγνωρη στα ιστορικά χρονικά του Χ.Α., κάτι που δεν 
έχει ξανασυμβεί τα τελευταία πενήντα τουλάχιστον χρόνια και όσοι την  αξιοποιήσουν 
κατάλληλα κι έξυπνα θα δουν να χτίζονται περιουσίες μεσομακροπρόθεσμα.  
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IKTINOΣ 
 
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος 
Θεμελιώδης Αναλυτής 

 

Η Ικτίνος ΑΕ (ΙΚΤΙΝ) είναι μια βιομηχανία μαρμάρου στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται και στους 

τομείς της αιολικής ενέργειας, real estate, ενώ πρόσφατα (20 Μαρτίου 2012) ανακοίνωσε την είσοδος 

της στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος, η 

εμπορία κρασιού και λαδιού με σκοπό να τα εξάγει στις Ασιατικές αγορές, λόγω του ενδιαφέροντος της 

Κίνας για τα Ελληνικά κρασιά – λάδια, αλλά και των διαύλων επικοινωνίας που έχει ανοίξει ο Ικτίνος με 

την Κίνα λόγω των μαρμάρων που εξάγει. 

 

Τομέας Αιολική Ενέργεια 

Η ΙΔΕΗ (Ιδιωτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.  

Διαθέτει δύο Αιολικά Πάρκα (Α/Π) ένα στο ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ, 22 MW (αναβαθμίστηκε από 19,8 MW) που 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 και ένα δεύτερο στα ΣΥΝΟΡΑ (όμορο του 

Μεγαλοβουνίου), 8MW. 

Η προβλεπόμενη ετήσια απόδοση του Α/Π Μεγαλοβουνίου στη Δράμα ανέρχεται σε 

περίπου 28.000 MWh, το κόστος του ανήλθε σε 27 εκατ. €, ενώ αναμένεται ετήσιος κύκλος εργασιών 

της τάξεως των 2,5 εκατ. €. (η προηγούμενη εκτίμηση της διοίκησης ήταν 3,5 εκατ ευρώ) 

Το Α/Π ΣΥΝΟΡΑ, έχει λάβει άδεια εγκατάστασης και αναμένεται η κατασκευή του μέσα στο 2013. 

Πιθανότατα όμως να καθυστερήσει η κατασκευή του. 

Η προβλεπόμενη ετήσια απόδοση ανέρχεται σε περίπου 10.700 MWh, το κόστος του αναμένεται να 

ανέλθει σε 7 εκατ. €, και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών 

εκτιμάται σε 1,00 εκατ. €. 
 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε ότι 

αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, έχει δημιουργήσει τις 

ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες. 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε. 

Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ στον Νομό Φθιώτιδας, ισχύος 24 MW, 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε. 

Διαχειρίζεται τα αιολικά πάρκα ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι, ισχύος 18 MW και ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ,  ισχύος  10,8 

MW, στον Νομό Γρεβενών, 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. 

Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ στον Νομό Δράμας, ισχύος 9 MW, 

Για τα Α/Π έχει λάβει άδειες παραγωγής και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής των μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης.   

Για να κατασκευαστούν και να τεθούν σε λειτουργία τα υπόλοιπα Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύς 

69,8 MW οπωσδήποτε θα απαιτηθούν επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των 70 εκατ. ευρώ 
Οι ΑΠΕ αναπτύσσονται σε ποσοστό 100% από τις θυγατρικές του ομίλου. 
 

Αιολικό Πάρκο Ισχύς MW 
Ετήσια παραγωγή 

MWh 

Μεγαλοβούνι 19,8 28.187 

Σύνορα 8 10.655 

Μέγα Ίσωμα 24 47.323 

Μαυρολίθαρο Ι 18 38.059 

Μαυρολίθαρο ΙΙ 10,8 22.541 

Λυκοφωλιά 9 13.685 

Σύνολο 89,6 160.450 
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Στο εννεάμηνο του 2012 οι πωλήσεις που αφορούσαν τον Ενεργειακό τομέα (ΙΔΕΗ) ανήλθαν σε 1,768 
εκατ ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο του2011 ήταν 1,267 εκατ ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 
39,54%. 
Η ΙΔ.Ε.Η. ΑΕ παρουσίασε κέρδη μετά φόρων που ανερχόταν σε 310 χιλιάδες ευρώ ενώ το αντίστοιχο 
ποσό στο εννεάμηνο του 2011 ήταν (ζημίες) 1,365 εκατ. ευρώ. 

 

Το Ενεργητικό του Αιολικού τομέα ανέρχεται σε 37,357 εκατ. ευρώ , με τις συνολικές υποχρεώσεις να 

φθάνουν τα 23,247 εκατ. ευρώ. Η Καθαρή θέση καταγράφεται σε 14,11 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εγγραφεί ως 

υπεραξία της ΙΔΕΗ το ποσόν των 2,294 εκατ. ευρώ. 

 

Τομέας Real Estate 

Η Ικτίνος Ελλάς δραστηριοποιείται στο Real Estate μέσω της Latirus Enterprises Limited. 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει από τις 12/12/2006, στην LATIRUS ENTERPRISES 

LIMITED (συμμετοχή με 20,344%) και η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

Η LATIRUS ENTERPRISES LIMITED κατέχει το 97,01% των μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία είναι κύριος, εδαφικής έκτασης κοντά στην Σητεία της Κρήτης. 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Αρχικά προβλέπεται : 

1) Ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων δυναμικότητας 405 κλινών,  συνεδριακού κέντρου 

200    

    συνέδρων και κέντρου θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων. 

2) Δημιουργία καταφυγίου 85 τουριστικών σκαφών. 

3) Δημιουργία 1ης οικιστικής περιοχής 300 πολυτελών κατοικιών και εμπορικού κέντρου. 

Και στη συνέχεια : 

4) Δημιουργία γηπέδου Golf 18 οπών. 

5) Δημιουργία 2ης οικιστικής περιοχής 400 πολυτελών κατοικιών και εμπορικού κέντρου 
Για την ανέργεση του ξενοδοχείου πέντε αστέρων, την κατασκευή του κέντρου θαλασσοθεραπείας και της 
μαρίνας υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν κεφάλαια περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ και στα οποία η 
Ικτίνος θα πρέπει να καταβάλλει περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ. 

Το ποσοστό της Latirus που ανήκει στην Ικτίνος εμφανίζεται στο κονδύλι ‘’Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις’’ και αποτιμάται σε 6,681 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία της Latirus αποτιμάται σε 33 εκατ. 

ευρώ. 
Στο εννεάμηνο του 2012 ο τομέας του real estate (που ουσιαστικά ακόμη είναι ανενεργός) εμφάνισε 
ζημιά 119 χιλιάδων ευρώ από 33 χιλιάδων στο περσινό εννεάμηνο και 700 χιλ. ευρώ στη χρήση 2011. 

 

Τα χρήματα που θα πρέπει να επενδυθούν στον τομέα της Αιολικής ενέργειας και του real estate είναι 

πάρα πολλά για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε θα πρέπει η εισηγμένη να 

αποχωρήσει από κάποιες συμμετοχές της είτε θα απαιτηθεί να βρει κάποιον ισχυρό partner προκειμένου 

να βρεθούν τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση όλων των projects. 

 

Τομέας Μαρμάρου 

Στα τέλη του Οκτωβρίου 2011 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του προέδρου της κινεζικής Βουλής Τζία 
Κινγκλίν. Ο Κινέζος αξιωματούχος είναι τέταρτος στην ιεραρχία της κυβέρνησης της Κίνας και 
επισκέφθηκε την Αθήνα συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εμπορίου Ζονγκ Σαν και εκπροσώπους 
περίπου 35 μεγάλων κινεζικών εταιριών . 
Η μεγαλύτερη από τις έξι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, αφορά την εξαγωγή 
μαρμάρων προς την Κίνα και είναι αξίας 500 εκατ. ευρώ. 

http://marketzone-kikou04.blogspot.gr/?zx=a6e953022a864bc2
http://marketzone-kikou04.blogspot.gr/?zx=a6e953022a864bc2
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Στην συμφωνία αυτή, η Ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε μέσω της ΄΄Μάρμαρα Αγίας Μαρίνας΄΄ και η 
κινεζική μέσω της ΄΄Xibang Building Stone Development΄΄. 
Από αυτή τη συμφωνία επωφελούνται οι επιχειρήσεις μαρμάρου της Μακεδονίας. 
Τα Ελληνικά Μαρμαράδικα εκπροσωπήθηκαν μέσω του Ανδρέα Μπράλιου ιδιοκτήτη των Μάρμαρων Αγ. 
Μαρίνας και προέδρου την Ομοσπονδίας Σωματείων Μαρμάρου Ελλάδος. 
Η είδηση είναι πως το deal που έκλεισε θα απογειώσει ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία μαρμάρου και 
ειδικότερα τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Μακεδονία. 
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της συμφωνίας, πρέπει να αναφερθεί πως η συνολική ετήσια αξία του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου και συναφών πετρωμάτων ανέρχεται περίπου σε 150 εκατ. 
και οι Κινέζοι ζητούν 500 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα 5ετίας. 
Για να αγγίξει αυτή η συμφωνία το ποσό των 500 εκατ. ευρώ θα περάσουν πολλά χρόνια σκληρής 
δουλειάς και δεν είναι έσοδα που μπορούν να εγγραφούν εύκολα. 
Το παραγωγικό δυναμικό της χώρας δεν μπορεί, όπως φαίνεται, να καλύψει άμεσα τόσο μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων, λόγω των προβλημάτων που υφίστανται με τις άδειες λειτουργίας, το ασαφές και 
συχνά αντικρουόμενο νομοθετικό πλαίσιο και την απουσία χωροταξικών ρυθμίσεων. 
Οι εξαγωγές του μαρμάρου, της Ικτίνος κινούνται ανοδικά την  τετραετία 2008-2011, με ποσοστά  46%, 
59%, 70%  και 86,5% αντίστοιχα. 

  

Τα Λατομεία της Ικτίνος είναι του Βώλακα, Θάσου, Spider (2 όμορα λατομεία στην Καβάλα), Νέστου (2 

λατομεία) , ενώ φέτος προστέθηκαν Στενωπός (2 λατομία στην Καβάλα), Ημαθίας Brown, Ημαθίας Red (5 

όμορα λατομεία στην Ημαθεία), Βαμβακόφυτου (2 λατομεία στις Σέρρες). 

Σύνολο 15 λατομεία. 

Αποτίμηση Λατομείων 

Τα λατομεία μαρμάρου της εταιρίας έχουν αποτιμηθεί στους ισολογισμούς με μηδαμινή αξία (έξοδα 

αδειών, κτλ), ενώ το περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύουν δεν έχει αποτιμηθεί στους Ισολ 

ογισ

μούς 

της 

ειση

γμέν

ης. 
 
 
 
 
 
 
 

IKTΙΝΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 9μηνο2012 
Πωλήσεις 19 20 17 23 29 20 
EBITDA 3,063 4,260 3,256 4,816 9,200 7,50 
κερδη μετά φόρων 1,64 1,37 0,22 0,58 1,51 2,52 
περιθώριο μικτού κέρδους 36,09% 40,55% 39,49% 36,77% 39,48% 40,69% 
περιθώριο EBITDA 16,47% 20,80% 19,62% 20,75% 31,20% 37,50% 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 9,14 11,999 44,413 50,469 49,851 48,118 
Απαιτήσεις 10,39 22,28 10,25 17,81 10,05 10,40 
Συνολικές υποχρεώσεις 17,04 33,77 55,70 66,57 56,41 54,50 
Καθαρός δανεισμός 10,44 20,92 45,13 37,71 29,29 27,28 
Ίδια κεφάλαια 25,45 26,67 25,74 25,75 25,83 27,80 
Συντελεστής μόχλευσης 29,04% 43,87% 63,61% 59,37% 53,10% 49,52% 
Υποχρεώσεις/κυκλοφορούν 0,75 0,91 2,22 2,21 2,62 2,33 
Καθαρός δανεισμός/ίδια 0,41 0,78 1,75 1,46 1,13 0,98 
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Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε 54,5 εκατ. ευρώ , εκ των οποίων 10,393 εκατ. 
ευρώ αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις,που στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν επιχορηγήσεις για το 
αιολικό πάρκο των 19,8 MW στο Μεγαλοβούνι Δράμας. Η επιχορήγηση έχει εισπραχθεί. 
Ο τραπεζικός δανεισμός φθάνει στα 28,324 εκατ. ευρώ, αλλά είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα 
46,7 εκατ. ευρώ του 2009. Χάρη όμως των εξαιρετικών ταμειακών ροών και των υψηλών αποσβέσεων 
που διενεργούνται τα ανοίγματα της εταιρίας δεν προβληματίζουν. 
Συντελεστής μόχλευσης ιδίων κεφαλαίων στο 49,5%, ενώ η ρευστότητα του ομίλου (κυκλοφορούν 
ενεργητικό/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) είναι στο 0,96. 
Τα Ίδια κεφάλαια φτάνουν στα 27,812 εκατ. ευρώ ήτοι 0,97 ευρώ ανά μετοχή, δίχως όμως πουθενά να 
αποτιμάται η αξία των λατομείων. 

 

 

Στα αποτελέσματα εννεαμήνου ο όμιλος  ανακοίνωσε EBITDA 7,5 εκατ. ευρω, κέρδη προ φόρων 3,651 

εκατ. ευρώ και καθαρά μετά φόρων κέρδη 2,518 (0,088 ευρώ ανά μετοχή), με τις αποσβέσεις να 

ανέρχονται σε 2,288 εκατ. ευρώ. 

 

Ενοποιημένα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 

 
 

 

 
 

 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://1.bp.blogspot.com/-bbrNYmtXeGM/UNs1lW9PDcI/AAAAAAAAALc/kK-AmknNnWQ/s1600/iktin2.png
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Στατιστικά μετοχών ΧΑ 
Επιμέλεια: Χρήστος Στεφανίδης 

chstefanides@yahoo.gr 

 

Από αυτό το τεύχος και στο εξής, το ηλεκτρονικό περιοδικό Μετοχικός Ακτιβισμός, του Συνδέσμου 

Επενδυτών και Διαδικτύου, θα φιλοξενεί μια ενότητα αποκλειστικά αφιερωμένη σε στατιστικά που 

αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στατιστικά αναφέρονται στους τελευταίους μήνες και 

παρουσιάζονται μετοχές που διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά και στην αγορά χαμηλής διασποράς, 

με μέση συναλλακτική δραστηριότητα τουλάχιστον 10.000 € κατά τις τελευταίες 5 συνεδριάσεις του 

Δεκεμβρίου 2012. 

Τα στατιστικά και τα γραφήματα παράγονται από το δωρεάν λογισμικό xaaos. 

 

Μηνιαία εξέλιξη και γράφημα Γενικού Δείκτη 

Τ.κλ: τιμή κλεισίματος Γ.Δ. την τελευταία συνεδρίαση του μήνα, Μ%: ποσοστιαία μεταβολή Γ.Δ. σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα, 

Μ%365: ποσοστιαία μεταβολή του Γ.Δ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Τ.ελά - Τ.μέγ: ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή Γ.Δ. 

Μήνας Τ.κλ Μ%  
Μ% 
365 

Τ.ελά Τ.μέγ 
Μέση αξία 

συναλλαγών 
Αριθμός 

πράξεων (μ.ό.) 

2012 Ιανουάριος 796 17,0% ▲ -50,0% 622 797 51.001.911 24.837 

Φεβρουάριος 744 -6,6% ▼ -53,0% 715 848 83.846.707 37.751 

Μάρτιος 729 -2,0% ▼ -53,9% 725 790 50.384.199 22.410 

Απρίλιος 700 -4,0% ▼ -51,2% 692 740 28.615.807 16.257 

Μάιος 525 -24,9% ▼ -57,6% 484 701 48.193.253 21.660 

Ιούνιος 611 16,3% ▲ -51,5% 471 622 51.972.857 25.389 

Ιούλιος 599 -2,0% ▼ -50,3% 581 662 24.101.134 15.388 

Αύγουστος 647 8,0% ▲ -32,5% 590 654 21.917.178 11.178 

Σεπτέμβριος 739 14,3% ▲ -6,6% 642 791 63.214.509 30.308 

Οκτώβριος 801 8,4% ▲ -1,2% 740 911 78.925.258 34.027 

Νοέμβριος 809 1,0% ▲ 22,3% 754 855 63.664.003 31.191 

Δεκέμβριος 908 12,2% ▲ 33,4% 806 919 53.626.109 26.405 

 

http://www.xaaosfund.gr/?p=117#_blank
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μετοχές με τη σημαντικότερη ποσοστιαία μεταβολή (Μ%) και 

την υψηλότερη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012, καθώς και 

οι μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση κατά τη συνεδρίαση της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Η 

συνεισφορά (Συνει%) υπολογίζεται ως ποσοστό προς τη συνολική μέση αξία συναλλαγών και τη 

συνολική κεφαλαιοποίηση. 

 

Ποσοστιαία % μεταβολή 

Άνοδος  Πτώση 

Μετοχές Τ.κλ Μ% Τ.ελά Τ.μέγ  Μετοχές Τ.κλ Μ% Τ.ελά Τ.μέγ 

ΙΝΤΚΑ 0,62 146,8% 0,24 0,63  ΕΥΡΩΒ 0,64 -39,5% 0,53 1,37 

ΑΛΜΥ 0,68 146,5% 0,24 0,71  ΕΤΕ 1,29 -31,4% 1,14 2,52 

ΥΓΕΙΑ 0,62 139,4% 0,25 0,65  ΑΛΦΑ 1,44 -13,3% 1,24 2,42 

ΑΝΕΚ 0,18 133,8% 0,05 0,19  ΤΙΤΚ 13,96 -6,9% 12,01 16,48 

ΠΠΑΚ 0,79 129,5% 0,26 0,80  ΠΕΙΡ 0,34 -5,1% 0,29 0,68 

ΣΕΝΤΡ 0,33 118,1% 0,14 0,38  ΕΛΛ 13,31 -4,7% 11,74 14,79 

ΕΤΕΜ 0,53 105,9% 0,22 0,53  ΑΣΤΗΡ 3,49 -3,1% 3,17 3,72 

ΑΤΤ 0,56 102,9% 0,25 0,74       

ΙΑΤΡ 0,81 101,0% 0,40 0,84       

ΙΑΣΩ 1,35 90,1% 0,65 1,41       
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Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 

Μετοχές Μέση αξία Συνει%  Μετοχές Μέση αξία Συνει% 

ΕΤΕ 10.967.518 16,5%  ΦΦΓΚΡΠ 1.235.440 1,9% 

ΑΛΦΑ 7.407.417 11,2%  ΜΥΤΙΛ 1.200.395 1,8% 

ΟΠΑΠ 7.191.533 10,8%  ΛΑΙΚΗ 1.150.675 1,7% 

ΠΕΙΡ 6.377.716 9,6%  ΙΝΛΟΤ 1.133.577 1,7% 

ΟΤΕ 5.581.983 8,4%  ΜΟΗ 1.114.617 1,7% 

ΚΥΠΡ 3.672.654 5,5%  ΜΙΓ 862.636 1,3% 

ΕΕΕΚ 3.128.412 4,7%  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 758.390 1,1% 

ΔΕΗ 3.007.169 4,5%  ΕΛΠΕ 751.407 1,1% 

ΕΥΡΩΒ 2.556.596 3,9%  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 628.040 0,9% 

ΕΧΑΕ 1.393.540 2,1%  ΜΕΤΚ 607.741 0,9% 

 

Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. €) 

Μετοχές Κεφαλαιοποίηση Συνει%  Μετοχές Κεφαλαιοποίηση Συνει% 

ΕΕΕΚ 6.488 21,2%  ΜΠΕΛΑ 776 2,5% 

ΟΤΕ 2.500 8,2%  ΑΛΦΑ 769 2,5% 

ΕΛΠΕ 2.262 7,4%  ΕΥΔΑΠ 554 1,8% 

ΟΠΑΠ 1.723 5,6%  ΜΥΤΙΛ 523 1,7% 

ΔΕΗ 1.367 4,5%  ΜΕΤΚ 509 1,7% 

ΕΤΕ 1.233 4,0%  ΚΥΠΡ 458 1,5% 

ΤΙΤΚ 1.076 3,5%  ΟΛΠ 423 1,4% 

ΜΟΗ 920 3,0%  ΠΕΙΡ 386 1,3% 

ΦΦΓΚΡΠ 865 2,8%  ΤΕΝΕΡΓ 360 1,2% 

ΒΙΟΧΚ 782 2,6%  ΕΥΡΩΒ 354 1,2% 
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Μερισματική απόδοση 

Παρουσιάζονται οι μετοχές με την υψηλότερη μερισματική απόδοση (Από%), η οποία προκύπτει από τη 

σχέση του μέσου όρου των μερισμάτων της μετοχής από το 2010 μέχρι σήμερα, προς την τελευταία τιμή 

κλεισίματός της. Σε περιπτώσεις προσαρμογής τιμών λόγω εταιρικών πράξεων, τα μερίσματα 

προσαρμόστηκαν αναλόγως. Τα μερίσματα παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. 

 

 

 

Μετοχές Από% 2012 2011 2010  Μετοχές Από% 2012 2011 2010 

ΛΑΪΚΗ 51,6%   0,07  ΒΟΣΥΣ 6,5%   0,17 

ΟΠΑΠ 20,0% 0,72 0,96 1,56  ΕΛΤΚ 5,7%  0,09 0,19 

ΜΕΝΤΙ 18,8%  0,22 0,30  ΝΙΟΥΣ 5,5% 0,01 0,03 0,04 

ΚΥΠΡ 18,2%  0,03 0,11  ΕΛΠΕ 6,3% 0,45 0,30 0,45 

ΤΡΑΣΤΟΡ 16,5% 0,10 0,10 0,11  ΡΕΒΟΙΛ 5,3%  0,03 0,07 

ΛΕΒΠ 13,6% 0,44 0,44 0,44  ΚΑΡΕΛ 5,1% 7,60 6,33 4,48 

ΕΛΛ 12,6% 0,67 1,98 2,40  ΟΤΟΕΛ 5,0% 0,15  0,12 

ΜΙΓΡΕ 11,3% 0,25 0,15 0,12  ΜΕΤΚ 4,9% 0,75 0,48 0,20 

ΔΕΗ 10,1%  0,79 1,00  ΕΥΠΙΚ 4,4% 0,05 0,05 0,04 

ΞΥΛΠ 9,9%   0,07  ΜΟΗ 4,4% 0,39 0,24 0,47 

ΜΕΡΚΟ 9,5%  1,06 0,43  ΗΡΑΚ 4,3%   0,16 

ΕΥΠΡΟ 9,2% 0,41 0,39 0,55  ΦΡΛΚ 4,2%   0,25 

ΑΙΟΛΚ 8,0%   0,24  ΑΣΚΟ 4,2%   0,05 

ΕΦΤΖΙ 7,4%   0,15  ΚΑΝΑΚ 4,1%   0,15 
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Βήτα μετοχών 

Το βήτα μιας μετοχής εκφράζει τον “κίνδυνό” της σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη. Οι μετοχές 

με βήτα μικρότερο της μονάδας θεωρούνται “αμυντικές” και είναι λιγότερο “ευαίσθητες” στις μεταβολές του 

Γ.Δ. Αντίθετα, “επιθετικές” είναι αυτές με βήτα μεγαλύτερο της μονάδας. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 

πιο “αμυντικές” και “επιθετικές” μετοχές, καθώς και η ποσοστιαία κλίση της γραμμικής τάσης τους (με 

βάση την τελευταία τιμή κλεισίματός τους) για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012. 

Αμυντικές  Επιθετικές 

Μετοχές Βήτα Τάση  Μετοχές Βήτα Τάση 

ΕΔΡΙΠ -0,05 0,1%  ΠΕΙΡ 3,19 -0,7% 

ΑΣΤΗΡ 0,04 0,0%  ΑΛΦΑ 2,56 -0,6% 

ΠΠΑΚ 0,10 1,2%  ΕΥΡΩΒ 2,55 -1,2% 

ΤΡΑΣΤΟΡ 0,13 0,5%  ΚΥΠΡ 2,34 -0,1% 

ΑΛΜΥ 0,20 1,2%  ΑΤΤ 2,27 0,7% 

ΙΚΤΙΝ 0,21 0,4%  ΕΤΕ 2,24 -1,0% 

ΜΛΣ 0,26 0,4%  ΜΙΓ 1,98 0,1% 

ΕΠΙΛΚ 0,29 0,0%  ΛΑΙΚΗ 1,70 0,2% 

ΕΥΠΡΟ 0,29 0,0%  ΚΡΕΤΑ 1,61 0,3% 

ΕΛΤΟΝ 0,30 0,6%  ΠΑΡΝ 1,58 0,6% 

ΟΛΘ 0,31 0,6%  ΣΙΔΕ 1,53 0,4% 

ΟΤΟΕΛ 0,31 0,5%  ΙΝΤΚΑ 1,45 1,1% 

ΕΛΣΤΡ 0,32 0,3%  ΧΑΚΟΡ 1,40 0,2% 

ΛΥΚ 0,33 0,6%  ΥΓΕΙΑ 1,38 1,1% 

 

 

Πρόσφατες εταιρικές πράξεις 

 

ΓΤΕ 13-Σεπ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω reverse split – 100:1 

ΚΡΙ 17-Σεπ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή 

ΣΕΝΤΡ 24-Σεπ 2012 Μεταφορά στον κλάδο ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΕΧΑΕ 26-Σεπ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,08 ευρώ ανά μετοχή 
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ΕΕΕΚ 3-Οκτ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 366.553.507 

ΔΡΟΥΚ 4-Οκτ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω reverse split – 4:1 

ΔΡΟΥΚ 4-Οκτ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 3.873.120 

ΦΟΡΘ 4-Οκτ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω reverse split – 12:1 

ΦΟΡΘ 4-Οκτ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 12.952.610 

ΝΕΛ 4-Οκτ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω reverse split – 100:75 

ΝΕΛ 4-Οκτ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 255.459.600 

ΜΟΗ 5-Νοε 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή 

ΣΑΡ 7-Νοε 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 34.515.982 

ΝΗΡ 7-Νοε 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 63.683.276 

ΗΡΑΚ 21-Νοε 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,98 ευρώ ανά μετοχή 

ΕΛΜΠΙ 29-Νοε 2012 Διαγραφή μετοχής 

ΕΥΡΩΣ 30-Νοε 2012 Διαγραφή μετοχής 

ΕΛΦΚ 30-Νοε 2012 Διαγραφή μετοχής 

ΒΙΟΣΚ 3-Δεκ 2012 
Αύξηση κεφαλαίου, με διάθεση δωρεάν 1 νέας μετοχής για κάθε 1 παλαιά, προς 0,30 
ευρώ 

ΔΙΟΝ 5-Δεκ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 31.370.399 

ΠΛΑΚΡ 5-Δεκ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή 

ΠΠΑΚ 5-Δεκ 2012 Προσαρμογή τιμών λόγω reverse split – 3:1 

ΠΠΑΚ 5-Δεκ 2012 Αλλαγή αριθμού εισηγμένων μετοχών: 3.953.090 

ΑΑΑΚ 11-Δεκ 2012 
Προσαρμογή τιμών λόγω αύξησης κεφαλαίου, με διάθεση 13 νέων μετοχών για κάθε 
10 παλαιές, προς 2,83 ευρώ 

ΑΑΑΠ 11-Δεκ 2012 
Προσαρμογή τιμών λόγω αύξησης κεφαλαίου, με διάθεση 13 νέων μετοχών για κάθε 
10 παλαιές, προς 2,83 ευρώ 

ΡΙΛΚΕ 28-Δεκ 2012 Διαγραφή μετοχής 
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ΠΗΓΑΣ 31-Δεκ 2012 Αύξηση κεφαλαίου, με διάθεση 1 νέας μετοχής για κάθε 1 παλαιά, προς 1,00 ευρώ 

 

 

Γραφήματα μετοχών 

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται συνοπτικά η ημερήσια εξέλιξη των τιμών κλεισίματος των 

μετοχών με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατά το τελευταίο τρίμηνο. 

Περίοδος γραφημάτων: 3 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012 
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