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Αντί προλόγου 

  

Το 4ο τεύχος του «Μετοχικού Ακτιβισμού» βρίσκει τη χώρα μας σε 

μια πολύ κρίσιμη καμπή και τη χρηματιστηριακή αγορά να 

προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον χρεοκοπίας, πράγμα 

ιδιαίτερα δύσκολο. 

Μερικοί μας λένε: Μα αυτή την εποχή εσείς ασχολείστε με αυτά; 

Με Εταιρική Διακυβέρνηση και άλλα θεσμικά ζητήματα;  

Τους απαντώ ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να 

φτιάξουμε τους θεσμούς. Αν δεν τους φτιάξουμε τώρα δεν θα τους 

φτιάξουμε ποτέ!  

Όλοι συμφωνούν ότι η χρεοκοπία μας είναι κυρίως πολιτική και 

λιγότερο οικονομική. Πράγμα που σημαίνει ότι χρεοκοπήσαμε γιατί 

στη χώρα μας έπαψαν να λειτουργούν οι θεσμοί. Ή, ακόμα 

χειρότερα, οι θεσμοί λειτουργούσαν για να εξυπηρετούν 

προσωπικά συμφέρονται. 

 Δυστυχώς ελάχιστοι το έχουν καταλάβει αυτό και επιμένουν ότι 

«κάνοντας τα ίδια πράγματα θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα». 

Ελάχιστοι καταλαβαίνουν ότι συνεχίζοντας το ίδιο βιολί, της 

εκτεταμένης διαφθοράς και διαπλοκής, οδηγούμαστε μαθηματικά 

στον καιάδα της χρεοκοπίας, της στάσης πληρωμών και του 

κουρέματος των καταθέσεων. Και από αυτή την καταστροφή δεν 

πρόκειται να γλιτώσει κανείς. 

Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουμε 

πολλά σε αυτή τη χώρα και να πάψουμε να στηρίζουμε το 

αποτυχημένο οικονομικό κατεστημένο που μας οδήγησε εδώ. 

 

Η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνουμε όλα στους πολιτικούς, οι 

οποίοι σίγουρα έχουν τις κορυφαίες ευθύνες. 

 

Κάποια στιγμή όμως πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει και την 

αυτοκριτική του και να προσπαθήσει να αλλάξει και να διορθώσει 

πρώτα τον εαυτό του.  
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Μια φράση που συνηθίζω να λέω είναι:  

 

«Να επενδύεται πρώτα στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που 

αγαπάτε» Θα τη συμπληρώσω με το: «Πρέπει κάποτε όλοι να 

μάθουμε να επενδύουμε και στην πατρίδα μας»! 

Να είστε όλοι καλά και  

Καλό Καλοκαίρι. 

 

Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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Οι προτάσεις ΣΕΔ για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και το σκεπτικό τους   
 
Μπάμπης Εγγλέζος 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 

 
 
Στην ημερίδα για την Εταιρική Διακυβέρνηση, που διοργάνωσε το 
ΕΣΕΔ στις 14 Μαρτίου, ήμουν προσκεκλημένος σε ένα πάνελ 
ομιλητών και μου δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσω τις προτάσεις 
του ΣΕΔ για την αναμόρφωση του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, τις οποίες και κατέθεσα στο Προεδρείο. 
 
Επιπρόσθετα επανέλαβα ένα αίτημα που έχω διατυπώσει από το 
2003: 
Τη λειτουργία «Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης των 
εισηγμένων εταιρειών» 
Ο Πρόεδρος του ΧΑ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης απεδέχθη το αίτημα 
και είμαστε έτοιμοι, εφ’ όσον μας ζητηθεί, να βοηθήσουμε για τη 
δημιουργία και τη λειτουργία αυτού του δείκτη, ο οποίος πιστεύω 
ότι θα δώσει νέα πνοή στα «λιμνάζοντα ύδατα» της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στη χώρα μας. 
 
Για να λειτουργήσει σωστά όμως ένας Δείκτης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, πρέπει να στηρίζεται σε ένα Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, ο οποίος θα αντιμετωπίζει με σαφήνεια όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει δοθεί προς 
διαβούλευση, βρίσκεται μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα 
απέχει πολύ από το επίπεδο που θα θέλαμε.   
Σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την μέχρι τώρα 
εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στα 11 χρόνια που ισχύει 
ο σχετικός νόμος στη χώρα μας, δεν αντιμετωπίζονται δραστικά. 
 
Παραθέτω τις προτάσεις του ΣΕΔ, μαζί με σημειώσεις για το 
σκεπτικό που μας οδήγησε στη διατύπωση τους. Οι προτάσεις 
προέρχονται από τη δωδεκαετή εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με 
τη διαρκή ενασχόληση μας, από την εφαρμογή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στις Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και φυσικά στη 
σύνταξη τους λάβαμε υπ’ όψιν μας την σκληρή  Ελληνική 
πραγματικότητα! 
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Οι προτάσεις και το σκεπτικό τους: 
 
1.Τουλάχιστον τα μισά από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
επιλέγονται με διαφανή διαδικασία, από το “πρόγραμμα 
ανεξαρτήτων μελών” που καταρτίζει ειδικός φορέας  και μετά 
από συνεντεύξεις που αφορούν τα προσόντα του καθενός, 
καταρτίζεται ο “κατάλογος ανεξαρτήτων μελών” ξεχωριστά για 
κάθε εταιρεία, από τον οποίο επιλέγουν οι εισηγμένες ανεξάρτητα 
μέλη. 

 
Τα ανεξάρτητα μέλη στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων 
εταιρειών, αποδεδειγμένα αποτελούν το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες 
χώρες.  
Πρόσφατα παραβρέθηκα σε μια ημερίδα για τη χρεοκοπία των 
Κυπριακών τραπεζών και η γενική παραδοχή ήταν ότι ένας από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στη χρεοκοπία 
ήταν η ελλιπέστατη Εταιρική Διακυβέρνηση και ιδιαίτερα τα 
ανεξάρτητα μέλη που μόνο ανεξάρτητα δεν ήταν. Υπήρξαν 
περιπτώσεις «δήθεν ανεξαρτήτων μελών» που ήταν φορτωμένα με 
δάνεια από την τράπεζα στης οποίας το ΔΣ συμμετείχαν σαν 
ανεξάρτητα μέλη! 
Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και στις Ελληνικές εισηγμένες και 
αν δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα, η χρεοκοπία μας 
περιμένει όλους! 
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά από 11 χρόνια εφαρμογής 
της Ε.Δ. στη χώρα μας, πολλές εταιρείες χρεοκόπησαν και 
κατέστρεψαν χιλιάδες επενδυτές που τους εμπιστεύθηκαν τα 
χρήματα τους. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ούτε ένα ανεξάρτητο μέλος (αλλά 
ούτε και κάποιος εσωτερικός ελεγκτής) να βγει και να διαχωρίσει 
τη θέση του από τα πεπραγμένα της διοίκησης, εκτός από 
ελάχιστες περιπτώσεις «σιωπηρών παραιτήσεων» που δεν 
γνωρίζουμε και την πραγματική τους αιτία. Για όλα αυτά τα «δήθεν 
ανεξάρτητα μέλη» και τους «δήθεν εσωτερικούς ελεγκτές» μέχρι 
την τελευταία μέρα πριν τη χρεοκοπία «όλα έβαιναν καλώς» για 
όλες αυτές τις επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν. Είναι σαφές λοιπόν 
ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα και δραστικά μέτρα που να 
διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την πραγματική και ουσιαστική 
«ανεξαρτησία» των ανεξαρτήτων μελών! 
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2.Τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο την “Έκθεση 
ανεξαρτήτων μελών” στην τακτική Γεν. Συνέλευση της εταιρείας 
και εφ’ όσον το θεωρούν αναγκαίο σε τυχόν έκτακτη Γεν. 
Συνέλευση. 
 
Από το 2002 ο νόμος περί Εταιρικής Διακυβέρνησης λέει επί λέξει: 
«Τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλλουν έκθεση στη Γεν. Συνέλευση της 
εταιρείας, εφ’ όσον το θεωρούν αναγκαίο»!...Μετά από 11 χρόνια 
εφαρμογής του νόμου και με δεκάδες χρεοκοπίες εταιρειών δεν 
βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ανεξάρτητο μέλος να υποβάλλει αυτή την 
έκθεση στη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας. Είναι σαφές ότι αυτό 
πρέπει να αλλάξει! Θα μπορούσε βεβαίως η έκθεση αυτή να 
γίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αποτελείται από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη και ο 
Πρόεδρος να είναι ανεξάρτητο μέλος, όπως ήδη προβλέπεται στον 
Κώδικα. 
 
3. Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας (ή των θυγατρικών της) και 
συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, θα πρέπει να 
αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και να δημοσιοποιούνται 
σαν «ρυθμιζόμενη πληροφορία» όπως ήδη αναφέρεται στον 
Κώδικα, χωρίς εξαιρέσεις. 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν αποτελέσει κατά 
καιρούς αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετούς εισηγμένους 
επιχειρηματίες και έχουν προκαλέσει πλήθος διαμαρτυριών από 
επενδυτές και μετόχους μειοψηφίας. Αυτό το «όνειδος» πρέπει να 
σταματήσει οριστικά και αμετάκλητα! Ίσως να μπορούν να μπουν 
κάποιες εξαιρέσεις, που όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να 
αφορούν αποκλειστικά την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και όχι 
να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλομετόχων. 
 
4. Καθιέρωση του συστήματος της “αθροιστικής ψήφου” 
για την εκλογή των μελών του ΔΣ (μόνο), με το οποίο δίνεται η 
δυνατότητα στους μετόχους μειοψηφίας, να εκλέξουν μέλος η 
μέλη στο ΔΣ, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν και με το 
μέγεθος του ΔΣ της εταιρείας. 
 
Προσωπικά πιστεύω ότι η «αθροιστική ψήφος» είναι ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης! 
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Το επιχείρημα ότι οι μεγαλομέτοχοι γνωρίζουν ποιος είναι άξιος για 
να μπει στο ΔΣ της εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας όχι, 
καταρρίπτεται στην πράξη από την ανεπάρκεια εκατοντάδων 
μελών ΔΣ που έχουν υποδείξει οι μεγαλομέτοχοι όλα αυτά τα 
χρόνια που ισχύει η Εταιρική Διακυβέρνηση στη χώρα μας. 
Η “αθροιστική ψήφος” χρησιμοποιείται σε πολλές αναπτυγμένες 
αγορές και τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερα κράτη θα την 
υιοθετούν. Σε επόμενο άρθρο εξηγώ αναλυτικά πως λειτουργεί η 
αθροιστική ψήφος και ποια τα πλεονεκτήματα της. 
 
5. Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση να διατυπώνει τεκμηριωμένη άποψη περί της επάρκειας 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η κάθε εισηγμένη θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί 
ουσιαστικούς ελέγχους σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα 
ελέγχων. 
 
Το υπ’ αριθμόν δύο πρόβλημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ο 
Εσωτερικός έλεγχος ή καλύτερα, η σχεδόν παντελής απουσία 
Εσωτερικού ελέγχουν στη μεγάλη πλειοψηφία των εισηγμένων 
εταιρειών.  Η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών που θα 
διασφαλίζουν την πλήρη ανεξαρτησία  του εσωτερικού ελέγχου 
είναι απόλυτα απαραίτητη στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
6. Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας οφείλει να 
παρευρίσκεται σύσσωμο το ΔΣ και όλα τα μέλη να είναι 
διαθέσιμα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων. 
 
Από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη εταιρείες, και μάλιστα από τις 
κορυφαίες εισηγμένες στο ΧΑ,  που εφαρμόζουν αυτή την 
πρακτική, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην ενσωματωθεί στον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του ΔΣ μιας εταιρείας 
οφείλουν να παρευρίσκονται στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. 
 
7. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας να λειτουργεί «forum 
ανταλλαγής απόψεων» μεταξύ των μετόχων, αλλά και 
επικοινωνίας με τη Διοίκηση. 
 
Η λειτουργία «forum μετόχων» στην ιστοσελίδα της κάθε 
εισηγμένης εταιρείας, είναι μια παλιά πρόταση πολλών επενδυτών 
και μετόχων που όμως βρίσκει αντίδραση από πλευράς εισηγμένων 
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και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Τα επιχειρήματα που 
ακούγονται ότι «οι εισηγμένες θα πληρώνουν για να έχουν κάποιοι 
βήμα να τις βρίζουν» τα βρίσκω από αστεία έως υστερόβουλα. Από 
τη δεκαπενταετή συμμετοχή μου σε διάφορα fora στο διαδίκτυο 
έχω αποκομίσει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα. Κανένας δεν 
«βρίζει» όταν συμμετέχει σε ένα forum επώνυμα με όλα του τα 
στοιχεία. Και εμείς αυτό ακριβώς εννοούμε με αυτή την πρόταση: 
Στο forum να συμμετέχουν οι μέτοχοι της εταιρείας επώνυμα, με 
ειδικό κωδικό ο καθένας. Εντύπωση μου κάνει ότι από την «άλλη 
πλευρά» διατυπώνονται μόνο αρνητικά επιχειρήματα για τη 
λειτουργία του «forum μετόχων». 
Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο ότι δηλαδή μπορεί 
κάποιο μέτοχοι θα διατυπώνουν και θα συζητούν προτάσεις και 
ιδέες που μπορεί να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία, 
δεν το σκέφτηκε κανείς… 
Στον ΣΕΔ λειτουργεί forum εδώ και 12 χρόνια. Δεν στοιχίζει σχεδόν 
τίποτα και ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με κακές συμπεριφορές, 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, που αντιμετωπίστηκαν πολύ εύκολα, 
γιατί απλούστατα στο forum συμμετέχουν επώνυμα τα μέλη και οι 
φίλοι του ΣΕΔ και είναι γνωστά τα στοιχεία όλων στον διαχειριστή. 
 
8. Κάθε χρόνο καταρτίζεται το “Ετήσιο πρόγραμμα Γεν. 
Συνελεύσεων”, για όσες εταιρείες δεν δίνουν στους μετόχους 
τους εναλλακτικές  δυνατότητες συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση, 
είτε με ηλεκτρονική ψήφο και παρακολούθηση της Γεν. 
Συνέλευσης μέσω διαδικτύου, είτε με ψήφο δι’ αλληλογραφίας,  με 
σκοπό να υπάρξει προγραμματισμός και κατανομή των 
ημερομηνιών διεξαγωγής των Γεν. Συνελεύσεων, ώστε να μη 
συμπίπτουν πολλές συνελεύσεις ταυτόχρονα τις τρεις τελευταίες 
ημέρες του Ιουνίου. 
 
Το φαινόμενο να έχουμε 150 Γεν. Συνελεύσεις τις 2-3 τελευταίες 
μέρες του Ιουνίου, μόνο τυχαίο δεν είναι. Ελάχιστες εταιρείες το 
κάνουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. 
Οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να διευκολύνουν τη συμμετοχή 
των μετόχων στις Γεν. Συνελεύσεις. Δυστυχώς σε πολλές 
περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται, γεγονός που έχει συμβάλλει 
σημαντικά στην απώλεια της εμπιστοσύνης των μετόχων 
μειοψηφίας πτος τις διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών. 
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9. Η πολυμετοχικότητα 
 
Η πολυμετοχικότητα και η ευρεία διασπορά της μετοχής είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο, που χαρακτηρίζει το επίπεδο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης μιας εταιρείας. 
Στις αναπτυγμένες αγορές δεν νοείται Εταιρική Διακυβέρνηση 
χωρίς μεγάλη διασπορά μετοχών και πολυμετοχικότητα. Τα 
επιχειρήματα του τύπου: “Όποιος επιχειρηματίας κατέχει το 80% 
σημαίνει ότι αγαπάει και πιστεύει στην εταιρεία του” ή ακόμα 
χειρότερα “Όταν ο επιχειρηματίας κατέχει το 80% των μετοχών 
σημαίνει ότι στηρίζει τη μετοχή της εταιρείας του” τα θεωρώ 
αστεία και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν καμία σχέση με τη 
φιλοσοφία και τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
10.Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) 
 
Οι  δράσεις ΕΚΕ δείχνουν τη σοβαρότητα και την ευαισθησία της 
κάθε εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δράσεις ΕΚΕ να γίνονται με πλήρη 
διαφάνεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας. 
Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις του ΣΕΔ θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν 
στην αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, γιατί είναι 
πραγματικά βγαλμένες από την 12ετή καθημερινή τριβή με 
ολόκληρη την Ελληνική Κεφαλαιαγορά και αποτελούν απόσταγμα 
εμπειρίας, όχι μόνο δικής μου, αλλά πολλών μελών και φίλων του 
ΣΕΔ. 
 
Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που 
αφορά όλους μας. Δεν είναι απλά ένας νόμος, ούτε μια σειρά 
διατάξεων και προτεινόμενων πρακτικών. Είναι μια ολόκληρη 
φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που δυστυχώς δεν έχει γίνει κατανοητή 
από το ευρύ κοινό. Κυρίως όμως δεν έχει γίνει κατανοητή από τη 
μεγάλη πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών, αλλά και από μια 
μεγάλη μερίδα επενδυτών. 
 
Τα οφέλη της χρηστής εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
είναι πολλά για τους μετόχους των εταιρειών, είναι όμως ακόμα 
περισσότερα για τις ίδιες τις εταιρείες. 
Το μεγαλύτερο όφελος, είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους. Μια εμπιστοσύνη που 
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έχει κλονισθεί σχεδόν ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια και θα 
χρειαστεί πολύς χρόνος και κόπος από όλους μας για να 
επανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη προς τις εισηγμένες εταιρείες. 
 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης θεωρώ ότι είναι το καλύτερο 
“εργαλείο” για να γίνει πράξη η επανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών προς τις εισηγμένες εταιρείες.  
 
Θα πρέπει όμως να τολμήσουμε το μεγάλο βήμα στην 
Εταιρική Διακυβέρνηση στη χώρα μας. Να τολμήσουμε το 
“κάτι διαφορετικό” που χρειάζεται για να έχουμε 
πραγματική και ουσιαστική Εταιρική Διακυβέρνηση.  
Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε “μία από τα ίδια” με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται...     
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Αθροιστική ψήφος: Το μέλλον της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

 
 
Μπάμπης Εγγλέζος 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 

 
 
Μία από τις κυριότερες προτάσεις που υποβάλαμε για την 
αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι η πρόταση 
για υιοθέτηση της «Αθροιστικής ψήφου» (cumulative voting), για 
την εκλογή διοικητικών συμβουλίων στις εισηγμένες εταιρείες. 
Θα προσπαθήσω να αναλύσω τι είναι η αθροιστική ψήφος, πως 
λειτουργεί και πως μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση ειλικρινούς 
Εταιρικής Διακυβέρνησης εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών και 
στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 
διοικήσεων των εταιρειών και των μετόχων τους. 
 

Πως λειτουργεί η αθροιστική ψήφος 

 

Έστω ότι μία εταιρεία έχει 9μελές διοικητικό συμβούλιο. Με το 
σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα στις Ελληνικές εισηγμένες, 
(block voting), ο κάθε μέτοχος, μπορεί να βάλει μέχρι 9 σταυρούς 
προτίμησης σε 9 διαφορετικούς υποψήφιους. Αυτό πρακτικά είναι ένα 
σύστημα «απόλυτα ενισχυμένης αναλογικής» με το οποίο όποιος έχει 
το 51% μιας εταιρείας,(πολλές φορές και μικρότερο του 51%),  μπορεί 
να εκλέξει και τα 9 μέλη του ΔΣ. Οι μέτοχοι μειοψηφίας, έστω και αν 
κατέχουν το 49% δεν μπορούν να εκλέξουν κανένα μέλος, αν δεν 
συμφωνήσουν με αυτό και οι μεγαλομέτοχοι. 
 

Εδώ ακριβώς βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα στην εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της 
οποίας η βασική φιλοσοφία είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να 
παίρνονται από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα και όχι από 
έναν μεγαλομέτοχο. 
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Με το σύστημα της «αθροιστικής ψήφου» μπορεί ο κάθε μέτοχος, εάν 
θέλει, να βάλει και τους 9 σταυρούς σε έναν υποψήφιο, ή να τους 
μοιράσει σε 2, 3, 4 κλπ υποψήφιους. Με το σύστημα αυτό οι μέτοχοι 
μειοψηφίας, εφ’ όσον μπορέσουν να συγκεντρώσουν ένα ικανό 
ποσοστό μετοχών της εταιρείας, αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό 
μελών του ΔΣ, μπορούν να εκλέξουν έναν δικό τους υποψήφιο στο 
ΔΣ της εταιρείας.  
«Αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό μελών του ΔΣ» σημαίνει ότι 
στις μεγάλες εταιρείες, που έχουν πολυπληθή ΔΣ οι μέτοχοι 
μειοψηφίας χρειάζονται μικρότερο ποσοστό για να εκλέξουν ένα 
αντιπρόσωπο τους στο ΔΣ της εταιρείας. Αντίθετα στις μικρές 
εταιρείες, που έχουν πιο ολιγομελή ΔΣ χρειάζονται μεγαλύτερο 
ποσοστό. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία οι μέτοχοι 
μειοψηφίας χρειάζονται μικρότερο ποσοστό, ενώ όσο μικρότερη είναι 
χρειάζονται μεγαλύτερο. 
 

Φυσικά για να γίνει αυτό οι εταιρείες, που επιθυμούν να υιοθετήσουν 
την «αθροιστική ψήφο», θα πρέπει να τροποποιήσουν ανάλογα το 
καταστατικό τους. Θα πρέπει επίσης να τυπωθούν και τα κατάλληλα 
ψηφοδέλτια στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι (όχι μόνο 
αυτοί που προτείνονται από το ΔΣ της εταιρείας) και δίπλα στο όνομα 
του κάθε υποψήφιου να υπάρχουν 9 «κουτάκια» (εφ’ όσον η εταιρεία 
έχει 9μελές συμβούλιο). Ο κάθε μέτοχος θα έχει έτσι τη δυνατότητα, 
είτε να βάλει σταυρούς προτίμησης σε 9 διαφορετικούς υποψήφιους, 
είτε να βάλει και τους 9 σταυρούς σε έναν υποψήφιο, είτε ακόμα και 
να τους μοιράσει και να βάλει 5 σταυρούς στον έναν και 4 στον 
άλλον, ή από 3 σε 3 διαφορετικούς υποψήφιους κλπ 
 

Πως πρέπει να συμπεριφερθούν οι μέτοχοι μειοψηφίας 

 

Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στους μεγαλομετόχους μιας 
εταιρείας να προτείνουν τους δικούς τους υποψήφιους. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας, για να εκμεταλλευθούν 
τη δυνατότητα που τους δίνει η «αθροιστική ψήφος» και να 
μπορέσουν να εκλέξουν έναν δικό τους υποψήφιο στο ΔΣ, πρέπει να 
καταφέρουν να συνεννοηθούν, ώστε να καταλήξουν σε υποψήφιο 
κοινής αποδοχής και να κατευθύνουν όλες τις ψήφους που διαθέτουν 
προς αυτόν. 
Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα 
πρέπει να βρεθούν και να οργανωθούν πριν από τη συνέλευση. 
Επίσης η επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου δεν είναι πάντα εύκολη 
υπόθεση. Μόνο μέσα από μία αναγνωρισμένη Ένωση Μετόχων 
(όπως είναι ο ΣΕΔ) μπορεί να οργανωθεί σωστά και να λειτουργήσει 
πραγματικά η «αθροιστική ψήφος» προς το συμφέρον των μετόχων 
μειοψηφίας. 
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Τι σημαίνει όμως η «αθροιστική ψήφος» για τους 
μεγαλομετόχους μιας εταιρείας και τι όφελος θα έχουν αν την 
υιοθετήσουν; 
 

Οι μεγαλομέτοχοι των εταιρειών έχουν να κερδίσουν πολλά και 
πρώτα από όλα την εκτίμηση των μετόχων της εταιρείας τους και κατ’ 
επέκταση όλων των εν δυνάμει επενδυτών της εταιρείας ιδιωτών και 
θεσμικών, ξένων και Ελλήνων.  
Από τη στιγμή που ένας μεγαλομέτοχος αποφασίσει να βάλει στο 
καταστατικό της εταιρείας του την «αθροιστική ψήφο», αποδεικνύει 
έμπρακτα ότι σέβεται τους μετόχους της εταιρείας και δεν ψάχνει 
δικαιολογίες και τερτίπια για να κάνει «δήθεν Εταιρική 
Διακυβέρνηση». 
Από την εφαρμογή όμως της «αθροιστικής ψήφου» έχει να κερδίσει 
πολλά και η Ελληνική Κεφαλαιαγορά στο σύνολο της. Είναι πέρα για 
πέρα σίγουρο πως αν ένας μεγάλος αριθμός εισηγμένων υιοθετήσει 
την «αθροιστική ψήφο», αυτό θα προσελκύσει μεγάλες και σοβαρές 
επενδύσεις από το εξωτερικό και όχι ευκαιριακά «τζογαδόρικα» 
κεφάλαια που έρχονται και φεύγουν με βραχυχρόνιο ορίζοντα. 
 

Προσωπικά πιστεύω ότι η «αθροιστική ψήφος» είναι ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
 
Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερες χώρες 
θα την υιοθετούν, αφού θα καταλάβουν ότι με τα «ανώδυνα» μέτρα 
που παίρνουν μέχρι σήμερα, δεν γίνεται τίποτα.  
Το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης εξακολουθεί να παραμένει 
χαμηλό στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 
 

Η Ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση οι Ελληνικές εισηγμένες 
εταιρείες,  χρειάζονται πολλά σοκ για να μπορέσουν να συνέλθουν 
από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.  
 
Η «αθροιστική ψήφος» είναι ένα πραγματικό σοκ που θα ταράξει 
πραγματικά τα «λιμνάζοντα ύδατα» στην υπόθεση της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των 
μετόχων προς τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και γενικότερα προς τον 
θεσμό του χρηματιστηρίου, της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της 
χρηματαγοράς.  
 

Καλώ τις Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες να εξετάσουν σοβαρά την 
υπόθεση της «αθροιστικής ψήφου». Ο ΣΕΔ θα «αγκαλιάσει» όσες 
εισηγμένες το τολμήσουν, θα τις προβάλλει και θα φροντίσει να 
αποκατασταθούν πλήρως οι σχέσεις τους με τους μετόχους 
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μειοψηφίας, που όλοι ξέρουμε ότι σήμερα βρίσκονται κυριολεκτικά 
στο «σημείο μηδέν» με παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης της μιας 
πλευράς προς την άλλη. 
 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ξένοι επενδυτές, το πρώτο 
πράγμα που κοιτάζουν, όταν πρόκειται να επενδύσουν σε μια 
εταιρεία, είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση και γνωρίζουν άριστα τι 
ακριβώς συμβαίνει στις Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.  
Μερικοί πιστεύουν,  αφελώς, ότι με μια παρουσίαση στην οποία θα 
αραδιάσουν «οικονομικές προοπτικές»  μιας εταιρείας, θα 
προσελκύσουν σοβαρά ξένα επενδυτικά κεφάλαια.  
Μέγα σφάλμα το οποίο πληρώνουν οι εταιρείες, όσο δεν 
αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα ειλικρινές σύστημα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.  
 
Η «αθροιστική ψήφος» είναι ένα πρώτης τάξεως «εργαλείο» με 
το οποίο μια εταιρεία μπορεί να αποδείξει έμπρακτα προς όλους 
ότι πιστεύει στη φιλοσοφία και στις αρχές της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και σέβεται απόλυτα τους μετόχους και τους 
επενδυτές της.  
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Η νέα έκδοση G4 του Προτύπου GRI και η Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

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 «Βιωσιμότητα Εταιρειών και Απολογισμοί 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας» συμπυκνώσαμε την αξία της έκδοσης Απολογισμών 

Βιωσιμότητας:  

 Η έκδοση του Απολογισμού Βιωσιμότητας τεκμηριώνει, σε κάποιο βαθμό, ότι η 

Εταιρεία μετρά, δημοσιοποιεί και λογοδοτεί  για την επίδοση της, κατά την 

προσπάθεια επίτευξης του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Εάν ο Απολογισμός Βιωσιμότητας παρέχει μια ισορροπημένη και εύλογη 

παρουσίαση της επίδοσης της Εταιρείας, έστω σε κάποιο βαθμό, 

συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη θετική όσο και την αρνητική συνεισφορά, έχει 

σημαντική απήχηση στη φήμη της σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Ιδίως δε σε 

δύο κρίσιμα:  Πελάτες και Επενδυτές. 

 
  

 

Δυναμικός Πίνακας Διαχείρισης 

Κρίσιμων Ενδιαφερομένων 

Μερών 

 

 Ο οριζόντιος άξονας 

αντιπροσωπεύει το ενδιαφέρον 

τους: μικρό έως υψηλό. 
 

 Ο κατακόρυφος άξονας 

αντιπροσωπεύει τη δύναμη – 

επιρροή τους: μικρή έως υψηλή.     
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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 Initiative (GRI). Παρουσιάστηκε προ 

μηνός η έκδοση G4 του Προτύπου, η οποία θα εφαρμοσθεί για τους Απολογισμούς 

χρήσης 2015.  

 

Κατά διαβολική σύμπτωση, ένα μήνα πριν είχε εκδοθεί η οδηγία της Ε.Ε. περί «Μη –  

Οικονομικών Απολογισμών» (λεπτομέρειες εδώ: 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-

financial_reporting/index_en.htm). 

 

Η εκτίμηση των συγγραφέων είναι:  Η Ε.Ε. προλειαίνει το έδαφος για την 

υποχρεωτική έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας / Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

από όλες τις Εισηγμένες (και όχι μόνο) Εταιρείες και ο GRI προετοιμάζεται, ώστε 

το δικό του Πρότυπο να είναι το πρότυπο, το οποίο η πλειοψηφία των Εταιρειών 

θα επιλέξει.  .  

 

Ανεξαρτήτως των ως άνω σεναρίων, θα επικεντρωθούμε στο παρόν άρθρο στα Πεδία, 

όπου το Πρότυπο GRI – G4 ασχολείται με την Εταιρική Διακυβέρνηση, λόγω της 

επικαιρότητας διαβούλευσης και δημοσίευσης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

 

Σημειώνεται ότι το ως άνω Πρότυπο δεν περιέχει Απαιτήσεις (ούτε καν Οδηγίες) 

για την εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Όμως, οι Απαιτήσεις του για τον 

απολογισμό – αποτύπωσή της αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο  για την 

προαπαιτούμενη εφαρμογή της.  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm
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Το Πρότυπο περιλαμβάνει επτά (7) Πεδία «Βασικών Δημοσιοποιήσεων», τα οποία 

αποτυπώνονται στον Απολογισμό.     

 

 

 

 

Σε κάθε Πεδίο περιλαμβάνεται ένα μεταβλητό πλήθος υπό πεδίων – στοιχείων, τα 

οποία δημοσιοποιούνται. Η βαρύτητα – σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

αναδεικνύεται από το πλήθος των στοιχείων, τα οποία αφορούν σε αυτή: Είκοσι δύο 

(22) από τα πενήντα έξι (56) συνολικώς! Περίπου το 40% του συνόλου των στοιχείων. 

  

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε αναλυτικώς στα είκοσι δύο αυτά στοιχεία. Προς 

το παρόν παραθέτουμε τους στόχους  απολογισμού – ενημέρωσης, τους οποίους τα 

στοιχεία καλύπτουν. Η απόδοση στα ελληνικά του γράμματος και του πνεύματος του 

Προτύπου έχει γίνει από τους συγγραφείς. Δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση, κυρίως 

δε επίσημη ερμηνεία του.  

 Δομή και στελέχωση του πλέγματος της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
 Ρόλος του Δ.Σ. στη χάραξη του Σκοπού, Αρχών και Στρατηγικής.  

 Ικανότητες μελών και διαδικασία Αξιολόγησης της Επίδοσης του Δ.Σ.  

 Ρόλος του Δ.Σ. στη Διαχείριση Κινδύνων.  

 Ρόλος του Δ.Σ. στη διαδικασία έκδοσης του Απολογισμού Βιωσιμότητας.  

 Ρόλος του Δ.Σ. στη διαδικασία εκτίμησης των οικονομικών, περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών επιπτώσεων.  

 Αμοιβές και λοιπά Κίνητρα.  
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Η Διασφάλιση ποιότητας στις σύγχρονες Υπηρεσίες 

Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

 

Ορκωτό Εσωτερικό Ελεγκτή 

Director, Head of Governance, Risk Management, 

Compliance & Internal Audit Services,  

Mazars-Greece 

Επιστημονικό Συνεργάτη Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

 

Η διασφάλιση ποιότητας στις δραστηριότητες της σύγχρονης 

επιχείρησης αποτελεί εγχείρημα υψίστης σημασίας. Προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 

είναι απαραίτητη η  συνεχής δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της 

επιχείρησης στη διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού ανάπτυξης και 

βελτίωσης με έμφαση πάντοτε στην ποιότητα. Όπως όλες οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης, έτσι και ο Εσωτερικός Έλεγχος 

απαιτείται να εστιάζει στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 

στους πελάτες του (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου, 
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Ανώτατη Διοίκηση, ελεγχόμενους αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και 

ρυθμιστικές αρχές). 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

αρμόδιος για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός προγράμματος 

διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 

των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, και να 

παρακολουθεί σε συνεχή βάση την αποτελεσματικότητά του. Το 

πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει περιοδικές εσωτερικές 

και εξωτερικές αξιολογήσεις της ποιότητας και να διασφαλίζει τη 

συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου..  

Κάθε μέρος του προγράμματος πρέπει να είναι σχεδιασμένο με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει βοήθεια στην υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου ώστε να μπορεί να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Παράλληλα, είναι σημαντικό το 

πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας να είναι σε θέση να παρέχει 

διαβεβαίωση ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε αυτά τα πλαίσια, 

εξωτερικές αξιολογήσεις της ποιότητας θα πρέπει να διενεργούνται 

τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια από διαπιστευμένο 

ανεξάρτητο αξιολογητή (φυσικό πρόσωπο) ή ομάδα αξιολογητών 

(φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις, 

εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ή μέλη Ινστιτούτων Εσωτερικών 

Ελεγκτών). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων 

ποιότητας δεν κρίνεται απαραίτητη μόνο για εισηγμένες σε 

Χρηματιστήρια Αξιών επιχειρήσεις. Συμμόρφωση με τα Διεθνή 

Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται για όλους 

τους πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές και τα μέλη του 
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Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Η συμμόρφωση είναι 

επίσης υποχρεωτική για όλους τους οργανισμούς οι οποίοι δηλώνουν 

ότι οι έλεγχοι που διεξάγουν, διενεργούνται σε συμμόρφωση με τα 

Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το πλεονέκτημα, μεταξύ άλλων, που παρέχεται σε έναν οργανισμό 

που υπόκειται σε εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, είναι ότι μπορεί να πιστοποιηθεί ότι 

οι δραστηριότητές της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Παράλληλα, η 

τεκμηρίωση της αφοσίωσης της διοίκησης στην ποιότητα και στις 

βέλτιστες πρακτικές καθώς του επαγγελματισμού των εσωτερικών 

ελεγκτών επιτρέπει την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με 

τους έχοντες συμφέροντα στον οργανισμό (stakeholders). Η 

διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου τεκμηριώνει στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, στην διοίκηση και στα στελέχη του οργανισμού, ότι η 

επιτροπή ελέγχου, καθώς επίσης και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

μεριμνούν για τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου (δικλείδες 

ασφαλείας) του οργανισμού, την υιοθέτηση κανόνων ηθικής 

συμπεριφοράς, την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και την διασφάλιση 

της διενέργειας αξιολόγησης των κινδύνων του οργανισμού.  

Επίσης, πέραν της συμμόρφωσης με τα Διεθνή Επαγγελματικά 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα 

που συνδέονται με τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων 

ποιότητας από ανεξάρτητο αξιολογητή αποτελούν τα κατωτέρω:   

 Η αναγνώριση της αξιοπιστίας και η τεκμηρίωση της ποιότητας 

της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

 Η παροχή ενημέρωσης των εχόντων συμφέροντα στον 

οργανισμό, σχετικά με τις δραστηριότητες και τη δυνατότητα των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου να προσθέτουν αξία στον 

οργανισμό.  
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 Ο προσδιορισμός της υφιστάμενης απόδοσης των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων μέσω πρότυπων μέτρησης της απόδοσης. 

 Ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων στην απόδοση της υπηρεσίας, 

σε σχέση με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τις βέλτιστες 

πρακτικές.   

 Η παρουσίαση κατάλληλων προτάσεων με σκοπό την παροχή 

βοήθειας προς την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στο έργο της 

ώστε να βελτιώνεται συνεχώς και να προσθέτει αξία στον 

οργανισμό. 

 Ο εντοπισμός ευκαιριών για βελτίωση, τόσο των πολιτικών και 

διαδικασιών, όσο και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

(ΣΕΕ), δηλαδή του συνόλου των σημείων ελέγχου που έχει 

εγκαθιδρύσει η εταιρεία με κύριο στόχο την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού. 

 Η παροχή των μέσων και των τρόπων ενδυνάμωσης και 

ανάδειξης της θέσης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στον 

οργανισμό. 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου ώστε να παρέχει διασφάλιση και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

στην ανώτατη διοίκηση και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο 

οργανισμός και της πολυπλοκότητας ή του μεγέθους της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν δύο αποδεκτές μέθοδοι για την 

διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων ποιότητας. Η πρώτη μέθοδος 

αφορά τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης με ανεξάρτητη 

επικύρωση, η οποία περιλαμβάνει την ανάμειξη μιας εξωτερικής 

ομάδας κάτω από την καθοδήγηση ενός έμπειρου και 

πιστοποιημένου υπεύθυνου έργου (για παράδειγμα ενός Project 

Manager Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών).  

Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση των υπηρεσιών ενός 

εξωτερικού, αντικειμενικού αξιολογητή για την ανεξάρτητη 

επικύρωση της διαδικασίας εσωτερικής αυτό-αξιολόγησης (self 
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assessment) της υπηρεσίας Εσωτερικού Eλέγχου. Πέραν της 

αξιολόγησης των παραπάνω, η προσέγγιση αυτή απαιτεί από τον 

αξιολογητή να είναι σε θέση να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει 

ορισμένες από τις εργασίες της ομάδας εσωτερικής αυτό-

αξιολόγησης, να πραγματοποιήσει επισκέψεις στον χώρο εργασιών, 

να διενεργήσει συνεντεύξεις με την ανώτατη διοίκηση, καθώς επίσης 

και με τα μέλη της επιτροπής ελέγχου. Το αποτέλεσμα της 

ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης είναι, είτε η συν-υπογραφή 

της έκθεσης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ότι 

η υπηρεσία λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, είτε η κατάρτιση ξεχωριστής 

έκθεσης αναφορικά με τα θέματα που προέκυψαν και χρήζουν 

περαιτέρω βελτίωσης.  

Η τελική έκθεση τυπικά παραδίδεται στο στέλεχος που ζήτησε την 

πραγματοποίηση της αξιολόγησης (π.χ. στον Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου) το οποίο αναλαμβάνει την 

αρμοδιότητα της προώθησης της έκθεσης στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, στην διοίκηση του οργανισμού και την επιτροπή 

ελέγχου.  

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα Πρότυπα, οι αξιολογητές που 

αναλαμβάνουν την εξωτερική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αναλαμβάνουν την επικύρωση των αυτό-

αξιολογήσεων, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον οργανισμό 

και την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ θα πρέπει να είναι 

ικανοί, πιστοποιημένοι και να κατέχουν τρέχουσα, και εις βάθος 

γνώση των Προτύπων, γνώση των βέλτιστων πρακτικών 

εσωτερικού ελέγχου, ενώ κρίνεται σημαντικό να έχουν εμπειρία στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου και στην διενέργεια εξωτερικών 

αξιολογήσεων. Για να θεωρηθούν ως πιθανοί υποψήφιοι για τη 

διενέργεια των εξωτερικών αξιολογήσεων, οι αξιολογητές μπορεί να 

είναι πιστοποιημένοι αξιολογητές ποιότητας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελεγκτών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 
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ορκωτοί ελεγκτές ή άλλοι επαγγελματίες παροχής αντίστοιχων 

υπηρεσιών ή εσωτερικοί ελεγκτές ανεξάρτητοι από τον οργανισμό.     

Οι εξωτερικοί αξιολογητές αναλαμβάνουν το ρόλο αξιολόγησης σε 

περιοδική βάση της επάρκειας της λειτουργίας των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου σε θέματα αποστολής, οργάνωσης, 

μεθοδολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και αναφορών – επικοινωνίας 

με τις διοικήσεις των οργανισμών που υπηρετούν, βάσει 

αντικειμενικών προτύπων μέτρησης απόδοσης της αγοράς 

(benchmarks). Συγκεκριμένα, η εξωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο 

την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος περιοχών, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

 Η συμμόρφωση με τα Πρότυπα, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας, το πλάνο 

ελέγχου, τις πολιτικές και διαδικασίες (μεθοδολογία) της 

υπηρεσίας και τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

νομοθετικό πλαίσιο. 

 Οι προσδοκίες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

 Η ενσωμάτωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην 

διαδικασία εταιρικής διακυβέρνησης και η συνεργασία της με τα 

εμπλεκόμενα μέρη.  

 Η δομή και οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

 Τα εργαλεία και οι τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούνται.  

 Η αξιολόγηση των κινδύνων και ο προγραμματισμός των 

ελεγκτικών εργασιών.  

 Η στελέχωση της υπηρεσίας. 

 Η  διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής.  

 Ο καθορισμός του κατά πόσο η υπηρεσία προσθέτει αξία και 

βελτιώνει την λειτουργία του οργανισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας 

εξωτερικών αξιολογήσεων. Το στέλεχος ή η εταιρεία που θα 

αναλάβει την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, τα μέλη των 
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ομάδων αξιολόγησης καθώς και οποιοδήποτε στέλεχος που θα 

εμπλακεί στην διαδικασία, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή προσωπικό ενδιαφέρον προς τον 

οργανισμό ο οποίος υπόκειται σε εξωτερική αξιολόγηση ή των 

στελεχών αυτού. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να ξεχωρίζουν για την 

ακεραιότητα τους και να λειτουργούν εμπιστευτικά. Χωρίς τα 

ανωτέρω, η συμμόρφωση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι εφικτή.  Για το σκοπό αυτό, ο 

Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει εμπλέξει 

στην διαδικασία επιλογής των εξωτερικών αξιολογητών το 

Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ελέγχου και την ανώτατη 

διοίκηση ώστε να λάβει την συγκατάθεση τους. Ιδανικά η επιλογή 

των ανεξάρτητων αξιολογητών θα πρέπει να γίνεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου. 
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Περιμένοντας το OSI 
 

 

 
 
Γιώργος Κουμπάρος 
Επιχειρηματίας,Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ 
 
 

Βλέποντας τα στοιχεία του 69ου Δελτίου Δημοσίου Χρέους, κάποιος 
κακόπιστος (σαν αυτούς που κυκλοφορούν ευρέως στα παράθυρα 
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών) μπορεί να ισχυριστεί ότι, 
μετά από τα μνημόνια, την φορολογική λαίλαπα και το τεράστιο 
πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα και στην κοινωνική 
συνοχή της χώρας, ξαναβρισκόμαστε εκεί που είμαστε τον Μάρτιο 
του 2010, όταν ζητήσαμε οικονομική βοήθεια από τους 
ευρωπαίους εταίρους μας και το ΔΝΤ. Πράγματι μια αναδρομή στο 
57ο τεύχος (31-03-2010), μας λέει ότι το χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης τότε ήταν 310,384 εκ.,   
 
4. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική 
διάρκεια 
                                          (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
                                     31/12/2009 %               31/03/2010 % 
Συνολικό ποσό            298.524,2 100,0%          310.383,8 100,0% 
εκ των οποίων: 
βραχυπρόθεσμο  
(μέχρι 1 έτος)                30.433,4 10,2%               37.067,7 11,9% 
μεσοπρόθεσμο  
(1 έως 5 έτη)                118.074,2 39,6%               110.397,4 35,6% 
μακροπρόθεσμο  
(άνω των 5 ετών)          150.016,6 50,2%               162.918,7 52,5% 
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ενώ τώρα (31-03-2013) είναι 309,358 εκ.   

5. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική 
διάρκεια 
                                        (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
                                   31/12/2012 %                     31/03/2013 % 
Συνολικό ποσό           305.537,33 100,0%             309.357,89 100,0% 
Βραχυπρόθεσμο 
 (μέχρι 1 έτος)              31.121,60 10,2%                   30.238,30 9,8% 
μεσοπρόθεσμο  
(1 έως 5 έτη)                 55.265,83 18,1%                  52.748,50 17,0% 
μακροπρόθεσμο  
(άνω των 5 ετών)           219.149,90 71,7%                226.371,09 73,2% 

 

Ισχυρίζονται λοιπόν «οι κακόπιστοι» ότι οι Έλληνες υπέστησαν τα 

μνημόνια, την ύφεση και την σκληρή λιτότητα για το τίποτα, και 

μάλιστα προβάλουν το γεγονός ότι τα 310 δισ. του 2010 ήταν το 

132% του ΑΕΠ του 2009 (235 δισ.), ενώ τα 309 δισ. του 2013 

είναι σχεδόν 160% του ΑΕΠ του 2012 που έχει βυθιστεί στα 194 

δισ. 

Όλες οι ομοιότητες βέβαια του Μαρτίου του 2010 με τον Μάρτιο 

του 2013 σταματούν στα 310 δισ. του πρώτου και τα 309 δισ. του 

δευτέρου. Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης κορυφώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2011 στα 368 δισ. αφού με δανεισμό έπρεπε να 

καλυφθεί το έλλειμμα των 24,2 δισ. του 2010 και των 19,6 δις. του 

2011.  Με το PSI του Φεβρουαρίου του 2012 το χρέος έπεσε στα 

280 δισ.  Με την εκταμίευση της μεγάλης δόσης των 34 δισ, που 

πήραμε από τον μηχανισμό στήριξης τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον 

Ιούνιο του 2012 (με σημαντικό κομμάτι να είναι για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών) το χρέος ανέβηκε στα 304 δισ. 

τον Ιούνιο του 2012.  Από τότε έχουμε πάρει άλλα 34 δισ. τον 

Δεκέμβριο του 2012 για την επαναγορά του χρέους και το έλλειμμα 

του 2012 και άλλα 7 δις. το πρώτο τρίμηνο του 2013, εκ των 

οποίων τα μισά πήγαν στην μείωση των εντόκων (από 18 δισ. τον 

Δεκέμβριο του 2012 σε 15 δισ. τον Μάρτιο του 2013).  Έχουμε για 

το τρέχον τρίμηνο πάρει τη δόση του Μαΐου των 4,2 δισ. ενώ έχει 

προεγκριθεί και αυτή του Ιουνίου των 3,3 δισ. συν το 1,8 δις. του 
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ΔΝΤ.  Αυτές οι 3 δόσεις βέβαια δεν περιλαμβάνονται στα 309 δις. 

του δελτίου, αλλά δεν αναμένεται να αυξήσουν το χρέος αφού 

χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για αποπληρωμή παλαιών 

ομολόγων.  Από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι και τον Ιούνιο το 2013 

θα έχουμε στην ουσία μια καθαρή αύξηση χρέους 5 δισ. 

Έχουμε πλέον καταφέρει να νικήσουμε τα ελλείμματα με βαρύ 

κόστος στην οικονομία και τα εισοδήματα.  Δεν θα πω ότι είμαστε 

σε πλεόνασμα, αφού αυτό προς το παρόν επιτυγχάνεται μόνο με 

καθυστερήσεις αποπληρωμής οφειλών του δημοσίου.  Το 

πρόβλημα πλέον είναι η μέχρι τώρα συρρίκνωση του ΑΕΠ και το 

κύριο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη.  Πρέπει να αυξήσουμε το ΑΕΠ 

και να ανασχέσουμε την ανεργία.  Με την ολοκλήρωση της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, την συνέχιση των 

ιδιωτικοποιήσεων και την επανεκκίνηση των έργων, υπάρχει 

προοπτική για μια οριακή ανάπτυξη για το 2014.  Με μια οριακή 

ανάπτυξη θα έχουμε και δημοσιονομικό πλεόνασμα αφού έχουμε 

φτάσει στην ισορρόπηση με ύφεση 4,5%.  Αυτοί που αμφισβητούν 

την πιθανότητα ανάπτυξης για το 2014 (περιλαμβανομένου του 

Ο.Ο.Σ.Α.) ξεκινούν από το μέγεθος αυτής της ύφεσης για το 2013 

και υποβαθμίζουν τον καθένα από τους τρείς άξονες 

(ανακεφαλαιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις και έργα) μεμονωμένα.  

Λένε ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα φέρει την απαιτούμενη 

ρευστότητα, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν επαρκούν για να φέρουν 

τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας και ότι η επανεκκίνηση των 

έργων θα φέρει μόνο μια πεπερασμένη και προσωρινή 

ανακούφιση.  Σε ένα βαθμό, έχουν κάποιο δίκιο.  Καμία από αυτές 

τις εξελίξεις από μόνη της δεν ανατρέπει σωρευμένη ύφεση 25% 

και ανεργία 28%.  Αλλά ένα βήμα μόνο του ποτέ δεν σε φτάνει 

στον προορισμό σου.  Αν και οι τρεις αυτοί άξονες εξελιχθούν 

όπως πρέπει και ο τουρισμός επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για την 

τρέχουσα χρονιά, η θέση μας μετά τις γερμανικές εκλογές θα είναι 

πολύ καλύτερη όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε ψυχολογία.  Η 

Ελλάδα είχε και θα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό 

και την ναυτιλία και καλείται να αξιοποιήσει τις ενεργειακές και τις 

αγροτικές της δυνατότητες.  Μπορεί επίσης να αξιοποιήσει και τις 

όποιες δυνατότητες έχει σαν περιφερειακό κέντρο των Βαλκανίων 

και σαν πύλη της Ασίας προς την Ευρώπη.  Τέλος, μπορεί να 
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επωφεληθεί έστω και πρόσκαιρα από την πολύ πρόσφατη και 

ακόμα πιο πολύ όψιμη ευαισθητοποίηση του Γερμανού Υπουργού 

Οικονομικών στην υψηλή ανεργία των νέων του Ευρωπαϊκού 

Νότου. 

Παρά τις αστοχίες του σχεδιασμού των δανειστών μας (και είναι 

πολλές και μεγάλες), αλλά και τις δικές μας αργοπορίες και 

αδυναμίες στην εφαρμογή από το Ελληνικό κράτος, το τελευταίο 

δωδεκάμηνο υπάρχει πρόοδος.  Τα πράγματα έγιναν πολύ 

χειρότερα για την οικονομία και την κοινωνία όχι μόνο από τα λάθη 

και τις αβλεψίες του προγράμματος αλλά και από το τι και πως το 

εφαρμόσαμε.  Για δύο χρόνια εξαντλήσανε τις οριζόντιες περικοπές 

και του φόρους ενώ οι διαθρωτικές αλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις 

προχώρησαν από μηδενικά έως ελάχιστα.  Το δυστύχημα είναι πως 

αυτή η πρόοδος προς το παρόν είναι εμφανής μόνο στην εικόνα 

που έχουν οι δανειστές μας και είναι αυτό που αποκαλούμε η 

εικόνα των αριθμών.  Είναι πολύ λιγότερο εμφανής και μόνο σε 

κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους και είναι παντελώς απούσα από 

την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα.  Ο μέσος Έλληνας 

έχοντας εξαντλήσει τα όρια της υπομονής του, δεν βλέπει καμία 

βελτίωση στην καθημερινότητά και ίσως νοιώθει ότι τα πράγματα 

χειροτερεύουν.   Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών θα βελτιώσει λίγο ακόμα τα πράγματα στην 

επιχειρηματικότητα, αλλά ελάχιστα θα βελτιώσει την κατάσταση 

για τον μέσο έλληνα.  Ανακούφιση για αυτόν μπορεί να φέρει μόνο 

η κατάπαυση της φοροεπιδρομής, η ανάπτυξη και η δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι μεταρρυθμιστικές ενέργειες της 

κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να προωθηθούν 

με ένα συγκεκριμένο κριτήριο.  Την σχετική αμεσότητα 

δημιουργίας θέσεων εργασίας.   Τα δημόσια έσοδα, και η σε βάθος 

χρόνου προοπτική είναι σημαντικά αλλά στην παρούσα φάση 

δευτερεύοντα.  Υπό αυτή την έννοια, μια επιπλέον προβλήτα της 

COSCO στον Πειραιά, αξίζει όσο δυο ΟΠΑΠ, και η επανέναρξη των 

οδικών έργων όσο η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ μαζί.  Προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί εκεί που θα ανοίξουν το συντομότερο θέσεις 

εργασίας.  Ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, όχι βέβαια με οριζόντιες περικοπές 
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αλλά με στοχευμένες ενέργειες που θα περιορίσουν τις 

εναπομένουσες σπατάλες αλλά και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών.   

Το κλίμα για την Ελλάδα είναι στο υψηλότερο σημείο την 

τελευταία τριετία και ακόμα και η CITIBANK εγκατέλειψε το 

σενάριο του Grexit.  Ο νέος όρος που χρησιμοποιείται πλέον από 

τους hedge fund managers είναι το «Greekovery».  Εδώ να 

σημειώσουμε ότι από πλευράς Γερμανίας υπάρχει προφανώς η 

επιθυμία της Angela Merkel να ισχυρισθεί εν όψει της ερχόμενης 

εκλογικής αναμέτρησης του Σεπτεμβρίου ότι κατάφερε να μας 

«συμμορφώσει».   Οποιοδήποτε «στραβοπάτημα» εκ μέρους μας 

θα θέσει υπό αμφισβήτηση την πολιτική λιτότητας που εδώ και 

τρία χρόνια επέβαλε η Γερμανίδα Καγκελάριος στον Ευρωπαϊκό 

Νότο.  Οι θετικές κρίσεις όμως για την μέχρι τώρα πορεία μας 

έρχονται από παντού και αυτό φαίνεται πρακτικά και στην 

διαδικασία αξιολόγησής μας και καταβολής των δόσεων όπου 

πήγαμε από τις αναβολές και τις καθυστερήσεις στην προέγκριση 

της δόσης του Ιουνίου. 

Πέρα από την ζητούμενη ανάπτυξη πρέπει να διασφαλίσουμε την 

συνέχεια της πορείας που στην ουσία αρχίσαμε πριν από σχεδόν 

ένα χρόνο χωρίς επανάπαυση και καθυστερήσεις. Αν αυτή η πορεία 

συνεχίσει απρόσκοπτα, είναι προφανές ότι μετά τις γερμανικές 

εκλογές θα ανοίξει η συζήτηση για μια νέα μείωση του ελληνικού 

χρέους δηλαδή του υπολοίπου των ακούρευτων παλαιών 

ομολόγων εις χείρας ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών (περίπου 40 δισ.) 

αλλά και των δανείων του μηχανισμού στήριξης (166 δισ.) και του 

ΔΝΤ (25 δισ.).  Ο ίδιος ο Jeroen Dijsselbloem, σε συνέντευξή του 

σε Έλληνα δημοσιογράφο πριν δύο εβδομάδες, ανεφέρθη για 

πρώτη φορά σε συγκεκριμένο σχέδιο μετατροπής της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσα στο 2013, σε απ’ ευθείας 

σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EFSF) όπως 

ακριβώς έγινε με τις Ισπανικές τράπεζες, που θα επιφέρει μείωση 

48 δισ. στο δημόσιο χρέος.  Αναφέρθηκε  και σε περαιτέρω 

κούρεμα με μείωση των διμερών δανείων το πρώτο μισό του 2014 

αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και τηρούμε τα συμφωνηθέντα.  

Ο Gerry Rice του ΔΝΤ έσπευσε να συμφωνήσει για την 

αναγκαιότητα μείωσης των διμερών δανείων λέγοντας όμως ότι το 
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ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει σε μια τέτοια μείωση.  Η πρόσφατη 

επίσκεψη του Jeroen Dijsselbloem  έθεσε και συγκεκριμένα 

χρονικά πλαίσια για την λήψη αυτών των αποφάσεων αφήνοντας 

αόριστα μόνο τις λεπτομέρειες και χρονικά πλαίσια της υλοποίησής 

τους. 

Με δεδομένη την λήξη του τρέχοντος προγράμματος 

χρηματοδότησης της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2014 το Official 

Sector Initiative (OSI) θα συμβεί πιθανότατα το δεύτερο τρίμηνο 

του 2014.  Ίσως να έχει προηγηθεί μια δοκιμαστική ελληνική 

έκδοση στις αγορές και θα έχει διευθετηθεί το ήδη συζητούμενο 

χρηματοδοτικό «άνοιγμα» για το 2015-2016.  Το μόνο σημαντικό 

θέμα που φοβάμαι ότι μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα ακόμα και 

αν η όποια αναπτυξιακή και δημοσιονομική πορεία μας συνεχίσει με 

σωστό ρυθμό και κατεύθυνση είναι το θέμα των Ταμείων που σε 

αντίθεση με τις τράπεζες δεν έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί. 
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Ἡ Ἀτομική Ἰδιοκτησία σε συνθῆκες Ἄουσβιτς 

 

 
Ἀργυρῶ Κουκουλᾶ 

Μεσίτης Ἀστικῶν Συμβάσεων 
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έχρι σήμερα  οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς ἀκίνητης περιουσίας   ἔχουν ἀντισταθεῖ  ὅσο μποροῦν. 

Μόλις ἐφέτος δέχτηκαν νά ρίξουν δραματικά τά ἐνοίκια προκειμένου  νά 

πληρώνουν  τούς καθιερωμένους πλέον κεφαλικούς φόρους ὥστε  νά παραμείνουν 

δικά τους ἀκόμα τά ἀκίνητα.Ὅμως  ὅταν ἔρχεται τό θέμα στίς πωλήσεις ἡ ἀναλογικότητα 

ἐνοικίου-πωλήσεως πάει περίπατο.Τότε δέν πουλᾶνε ''ἐπένδυσι'' μά ''ἀκίνητο''. 

 

Μετά τίς δημεύσεις τῶν κυπριακῶν καταθέσεων καί  τήν σταδιακή πλύσι ἐγκεφάλου τῆς ΕΕ 

ὅτι ἡ προστασία τῶν καταθέσεων ἐπιβάλλεται να πέσῃ καί  κάτω ἀπό τίς 100 χιλ.€ , πολλοί 

μικροκαταθέτες ἀποφάσισαν , παρά τήν φορολογική σφοδρότητα τῆς τρόϊκας ἐπί τῆς ἀκίνητης 

περιουσία, νά τοποθετηθοῦν σέ ἀκίνητα. Ἀλλά  ὄντες οἱ περισσότεροι ἐκτός κλίματος καί 

προγράμματος πίστεψαν -κακῶς- ὅτι εἶναι σέ θέσι ἰσχύος ἔναντι τῶν ἰδιοκτητῶν .Οἱ ἰδιοκτῆτες 

τῆς μικρῆς ἰδιοκτησίας ξανά δέν δέχτηκαν νά ἐκποιήσουν ἀντί πινακίου φακῆς τά ἀκίνητά των. 

 

αίνεται ὅμως ὅτι  τό κλῖμα  θά ἐπιδεινωθῇ ἀπ΄ὅ,τι φαίνεται ἀστραπιαῖα. 

 

Οἱ δηλώσεις του διοικητή της ΤτΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες, το 2020, θα 

παίρνουν τίς μισές συντάξεις, από αυτές που λαμβάνουν σήμερα – πληρώνοντας τις ίδιες 

εισφορές,  πέρασε στά ψιλά,  ὡστόσο εἶναι σημαντικότατη δεδομένου ὅτι πολλοί ἰδιοκτῆτες 

ἀκινήτων εἶναι ἤδη ἤ θά γίνουν ὡς τό 2020 συνταξιοῦχοι . 

 

Ὁμοίως στά ψιλά πέρασε κι ἡ πρόσφατη ἀπόφασις τῆς κυβέρνησης  νά δίνῃ ἄδεια διαμονής σε 

ξένους  καί τίς  οἰκογένειές  τους οἱ ὁποῖοι θά ἐπενδύουν  σέ ἑλληνικά ἀκίνητα ύψους 250.000 

€ και άνω.  

 

Προφανῶς οἱ ἐξελίξεις μέ τήν ΕΡΤ ἔδωσαν περιθώρια ὄπως  καί ἄλλοθι  καθυστερήσεων  στόν 

νέο σχεδιαζόμενο  ἐνιαῖο φόρο ἀκινήτων πού θά εἶναι ἀπό τίς πρῶτες ''εὐχάριστες'' 

Μ 

Φ 
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ἀνακοινώσεις τῆς δικομματικῆς πλέον Κυβερνήσεως πού ἑτοιμάζεται νά ἀνατείλῃ.Ἄν 

ἐπαληθευθοῦν οἱ  ''σίγουρες πηγές'' τοῦ Βήματος, ὁ νέος φόρος δέν θά φορολογῇ τόν ἰδιοκτήτη 

ἀλλά τήν ἰδιοκτησία καί μάλιστα ἀπό τό πρῶτο τετραγωνικό μέ ποσόν ἄνω τοῦ 1,8€! Ἔτσι 

αὐξανομένης τῆς ἀνεργίας καί τῆς ὑφέσεως ἀλλά καί  μειουμένων τῶν συντάξεων ὁλοένα καί 

λιγότεροι ἕλληνες θά μποροῦν νά πληρώνουν τόν τῖτλο τοῦ ἰδιοκτήτη!  Πόσο μᾶλλον να τον 

ἐπεκτίνουν σε νέα ἀκίνητα , τά ὁποῖα καλοῦνται πλέον  ἔναντι δελεασμῶν  παραμονῆς και 

τιμῆς (250.000€!!) νά ἐπωφεληθοῦν  ‘’ξένοι ἀγορασταί’’! 

 

Κανείς δέν μπορεῖ νά προβλέψῃ τήν στάση 8.500.000 φορολογουμένων ὅταν δοῦν νά χάνουν 

σταδιακά τά δικαιώματά τους  καί ἡ ἀκίνητη περιουσίας τους νά γίνεται κινητή ἀξία γιά τά 

ταμεῖα τῆς τρόϊκας ἡ οποῖα ἀπαιτεῖ  τὀ 2014 τά έσοδα ἀπό τόν ἐνιαίο φόρο ἀκινήτων νά είναι 

3,1 δισ. € 

 

Ταυτοχρόνως  τό ΔΝΤ πιέζει -καθόλου τυχαῖα-γιά ἄρσι στόν περιορισμό τῶν πληστηριασμῶν 

γιά πρώτη κατοικία , αὐτόν τόν Αὔγουστο κι ὅλας. Mετά ἀπό μαζικές κατασχέσεις πρώτης 

κατοικίας ἡ πλήρης κατάρρευσις τῶν τιμῶν στά ἑλληνικά ἀκίνητα θεωρεῖται ἀπό πολλούς 

ζήτημα χρόνου. 

 

Προφανῶς αὐτές οἱ  ἐξελίξεις εἶναι  δρομολογημένες,  γιά ἄμμεση ἐκτέλεσι ,ἄνωθεν κι 

῎ισως γι΄αὐτό τό καναδέζικο φάντ  FairFax  θά αὐξηςῃ τό μερίδιό του στήν μεγαλύτερη 

ΑΕΕΑΠ τοῦ ἑλληνικοῦ ΧΑ, τήν Eurobank Properties ὡς τό 42%.μέσα στό 

καλοκαίρι  πραγματoποιώντας αύξηση μετoχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200 εκατ. 

ευρώ. Ἀξιοπρόσεκτες οἱ δηλώσεις  τοῦ  προέδρου τῆς FairFax πώς ἡ  ἑλληνική κρίσις μᾶλλον 

ὁλοκληρώθηκε. 

 

ν τῷ μεταξύ , τό πιό ἐπεῖγον θέμα  πού θά ἔβαζε τήν μέγιστη τάξι στό χάος  τῆς 

ἑλληνικῆς κτηματαγορᾶς  ἄν ἐπιλυθῇ, δηλ. τό Κτηματολόγιο, παραμένει ὑπό   σκιάν . 

 

Κι ἐπειδή ἕνα ἀπό τά ἀγκάθια στό ΤΑΙΠΕΔ εἶναι κι ἡ ἀμφισβητούμενη ,  ἀπό σωρεῖες ἰδιωτῶν 

καί καταπατητῶν , ἰδιοκτησία τοῦ δημοσίου , ἀπορεῖ κανείς τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ  τό ΔΝΤ ὅταν 

προτείνη στήν τελευταῖα 50σελιδη ἔκθεσή του νά τοποθετηθοῦν ξένοι καί στό ΤΑΙΠΕΔ 

ὧστε  νά μήν ὑπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Ποιές εἶναι αὐτές οἱ πολιτικές παρεμβάσεις καί 

γιά ποιούς γίνονται ὥστε ἀψηφοῦν κι αὐτές τίς κατευθυντήριες ἑνός Διευθυντηρίου; Κι ἀφοῦ 

ἡ Τρόϊκα κατευθύνει ὑπό μορφήν διαταγῶν τήν ἑλληνική κυβέρνησι, ἐμφανῶς,  γιατί δέν 

θέτει  τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Κτηματολογίου  ὡς προαπαιτούμενο γιά τήν καθιέρωσι ἐνιαίου 

φόρου ἀκινήτων ? 
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ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Γιούπης  

Τέως Διευθυντής Τραπέζης, 

Οικονομολόγος,Συγγραφέας 

 

 

Γενικά  

 

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονιστεί ότι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

δύναται να κάνει οποιαδήποτε εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής 

μορφής και φύσεως και γενικά κάθε οικονομική μονάδα ιδιωτικού ή 

δημοσίου δικαίου, προκειμένου να συγκεντρώσει τα αναγκαία 

κεφάλαια, για να επεκτείνει την δραστηριότητα της και να επιτύχει 

τους καταστατικούς της σκοπούς.  

 

Κατά την έννοια αυτή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να κάνει 

όχι μόνο η ανώνυμη εταιρεία, αλλά και η εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, η ομόρρυθμη η ετερόρρυθμη εταιρεία, ακόμη και η 

προσωπική. Η πλέον διαδεδομένη μορφή εταιρείας που 

συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αφ’ ενός μεν λόγω της 

οικονομικής της επιφάνειας και αφετέρου της διασποράς των 

συμμετεχόντων σ’ αυτήν μετόχων, άμεσα ή έμμεσα, είναι η 

Ανώνυμη Εταιρεία, διότι μόνο αυτή μπορεί εξ αντικειμένου να 



 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

35 

συγκεντρώσει μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν μεγάλα έργα και παραγωγικές επενδύσεις.  

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία εμφανίστηκε κατά  τον 17ο αιώνα ως η κύρια 

μορφή επιχείρησης στην εξέλιξη του κεφαλαιοκρατικού συστήματος 

και της κοινωνικής οικονομίας. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 

διαίρεση του κεφαλαίου της σε μερίδια-μετοχές που οι κάτοχοί της 

έχουν χρηματική μόνο ευθύνη, ανάλογου του εισφερομένου ποσού, 

ενώ για τα χρέη της, ως κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα, ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.  

 

Μέτοχος μιας εταιρείας δύναται να γίνει οποιοσδήποτε διαθέτει τα 

απαραίτητα κεφάλαια, είτε πρόκειται για εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές, δι’ αγοράς των απ’ ευθείας 

από αυτό, είτε, εφόσον δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 

παλαιών μετόχων ή αυτό είναι περιορισμένο, με συμμετοχή στις 

αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους. Εάν όμως πρόκειται για 

εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μέτοχος 

μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι η 

εταιρεία είναι δεκτική στην εισαγωγή νέων μετόχων και υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις που αυτή ήθελε να κρίνει. Ο μέτοχος 

δικαιούται να συμμετάσχει στην διανομή των κερδών, εάν 

υπάρχουν, στην διανομή της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση 

διάλυσής της, στην διαχείριση της εταιρείας και στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου.  

 

Διάκριση αυξήσεων – ιδιομορφίες 

 

Πρέπει να διακρίνουμε τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των 

ανωνύμων εταιρειών, στις μικρής οικονομικής επιφάνειας, τις 

αποκαλούμενες και οικογενειακές και στις μεγάλες, κεφαλαιουχικές. 

Στις πρώτες λαμβάνεται μέριμνα από τους ήδη μετόχους – 

ιδιοκτήτες, ώστε και χρήματα να εισρεύσουν στην εταιρεία δια της 

εισόδου σ’ αυτήν νέων μετόχων, και οι παλαιοί μέτοχοι να διατηρούν 
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τον έλεγχο και κατά συνέπεια και την διοίκηση τους.   Έτσι μια 

εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000 € προβαίνει σε αύξηση του 

κατά 300.000 € με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης από τους 

υπάρχοντας μετόχους, και ολόκληρη η κάλυψη του γίνεται από 

νεοεισερχόμενους μετόχους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

εταιρεία να επιτύχει ικανοποιητική ρευστότητα και να προχωρήσει 

απρόσκοπτα στην επίτευξη των επενδυτικών της στόχων, και οι 

αρχικοί μέτοχοι να ασκούν την διοίκησή της, βάζοντας πιθανώς ως 

«δόλωμα» το Διοικητικό της Συμβούλιο και κάποιον ή κάποιους από 

τους νεοεισερχόμενους μετόχους.  

 

Στις μεγάλες εταιρείες που έχουν διασπορά των μετοχών τους στο 

επενδυτικό κοινό, και ιδία στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο  Αξιών 

Αθηνών, οι αυξήσεις γίνονται συνήθως με κάλυψη, με δημόσια 

εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση και χρειάζεται απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με ειδική απαρτία 

και πλειοψηφία, έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, αφού 

προηγουμένως προσκομιστεί σ’ αυτήν η σχετική άδεια της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 

δεσμεύεται εγγράφως να διαθέσει σε δημόσια εγγραφή μετοχές που 

προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 

αντιπροσωπεύουν, σε ονομαστική αξία, το 25% τουλάχιστον του 

ποσού που προκύπτει από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας και το τυχόν ποσό αύξησης που δεν διατίθεται σε 

δημόσια εγγραφή (ιδιωτική τοποθέτηση).  

 

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το ποσό που δεν διατίθεται σε δημόσια 

εγγραφή (π.χ. στο προσωπικό της εταιρείας, θεσμικούς επενδυτές), 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% των μετοχών που διατίθενται 

σε δημόσια εγγραφή και η τιμή τους πρέπει να είναι η ίδια, ήτοι η 

διάθεση των νέων μετοχών που διατίθενται σε ιδιωτική 

τοποθέτησης. Επιπλέον η ανάληψη των μετοχών που δεν 

διατίθενται με δημόσια εγγραφή, η καταβολή του ποσού της 

αύξησης και η πιστοποίηση της καταβολής του, πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας εγγραφής.  
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Παρατηρήσεις  

 

Οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των ανωνύμων εταιρειών 

γίνονται ήτοι εξ ελευθέρας βουλήσεως των διοικήσεων τους μέσω 

των Γενικών Συνελεύσεων, είτε αναγκαστικά, βάσει νομοθετικών 

ρυθμίσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση λαμβάνουν χώρα είτε 

με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που 

συγκεντρώθηκαν με βάσει διαφόρους, κατά βάσει αναπτυξιακούς 

νόμους, είτε λόγω της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (κτίρια, εγκαταστάσεις, 

οικόπεδα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή η πολιτεία που νομοθετεί δεν 

ενδιαφέρεται τόσο για τους μετόχους, που υποτίθεται ότι για το 

καλό τους γίνονται αυτές οι αυξήσεις, αλλά για την είσπραξη 

φορολογικών εσόδων από την (υπέρ) φορολόγηση της 

υπολογιζόμενης, εν πολλοίς με αυθαίρετο τρόπο, υπεραξία των 

παγίων, ως άνω περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Και αυτό 

συμβαίνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, συνήθως πενταετία.  

 

Στην σημερινή υφεσιακή κατάσταση που βρίσκεται ολόκληρη η 

χώρα και που η αξία των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών 

υπομειώθηκαν σημαντικά, που είναι η πολιτεία να βοηθήσει ; 

Αντίθετα, νοσηροί εγκέφαλοι μηχανεύονται νέους τρόπους 

αφαιμάξεων από τα τυμπανιαία πτώματα που προσπαθούν να 

ορθοποδήσουν μέσα στην κρίση που άλλοι δημιούργησαν μέσω 

διαφόρων τεχνασμάτων φορολόγησης, ως ο υπό διαμόρφωση 

φόρος επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 

εάν αυτές έχουν κέρδη ή θα οδηγηθούν να προστεθούν στην 

θλιβερά εικόνα των νέων ρόλων.  

 

Επανερχόμενοι στις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των 

Ανωνύμων Εταιρειών, οφείλουμε εξ αρχής να τονίσουμε ότι δια τον 

μη ειδήμονα και καλά πληροφορημένο, δεν είναι εύκολο να 

διακριβώσει εάν υπάρχει ή όχι συμφέρον συμμετοχής της σ’ αυτήν 
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και δεν παραμυθιάζεται είτε από τα «επιμελημένα» ενημερωτικά 

φυλλάδια, είτε από τα καλοπληρωμένα διαφημιστικά σποτς.  

Όπως δεν υπάρχει δυνατότητα ο απλός καταθέτης, η ανώνυμη 

κυριούλα ή ο συνταξιούχος σε ποια τράπεζα θα πρέπει να καταθέσει 

τις οικονομίες μιας ζωής και ελπίδα και αποκούμπι των δύσκολων 

γηρατειών του για να αποφύγει το κούρεμα, που είναι ένας 

σύγχρονος τρόπος των διεθνών τοκογλύφων και 

παγκοσμιοποιημένων κορακιών να αρπάξουν τον πλούτο των χωρών 

και να εξαθλιώσουν τους λαούς τους. Ποιος πριν από λίγο καιρό θα 

πίστευε ότι η «μεγάλη μας φίλη» θα οδηγείτο σε αφελληνισμό ; 

 

Πάντως, ανεξαρτήτων των ενστάσεων που είναι ενδεχόμενο και 

εύλογο να διατυπωθούν, κατά κανόνα οι αυξήσεις των μετοχικών 

κεφαλαίων των εταιρειών αποσκοπούν πρωτίστως στην 

χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων προκειμένου να 

αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα και κατ’ επέκταση η κερδοφορία 

τους. Πολλάκις όμως σκοπός των αυξήσεων μπορεί να είναι είτε η 

εξόφληση δανειακών και άλλων υποχρεώσεων, είτε στην δημιουργία 

χρηματοοικονομικής ρευστότητας. Και στις δύο περιπτώσεις το 

όφελος της εταιρείας είναι προφανές και οδηγεί στην κερδοφορία. 

Με την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων περιορίζονται τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα, ενώ με την ύπαρξη ρευστότητας 

επιτυγχάνεται η προμήθεια πρώτων υλών ή εμπορευμάτων και 

γενικά των αναγκαίων για την λειτουργία της επιχείρησης σε 

μειωμένες τιμές που περιορίζουν το κόστος της παραγωγής.  

 

Η ιδιαιτερότητα των αυξήσεων είναι ότι οι νέες μετοχές δίνουν  

δικαίωμα όχι μόνο στην αξία της επένδυσης, αλλά και στην αξία της 

υπάρχουσας εταιρείας. Και η ιδιαιτερότητα αυτή ενέχει μεγάλη 

σημασία όταν η μετοχή της εταιρείας δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματική της αξία και κατά συνέπεια δεν είναι ορθά αποτιμημένη 

και όταν οι αποφάσεις της Διοίκησης λαμβάνονται με κριτήριο τα 

συμφέροντα των παλαιών μετόχων, όπως συνήθως γίνεται στην 

πράξη.  Ο κόσμος των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών 

επενδύσεων χαρακτηρίζεται βασικά από αβεβαιότητα, αφού η 

σημερινή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται εν πολλοίς από την 
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προσδοκώμενη αξία της επένδυσης και των αντίστοιχων κερδών που 

στην πράξη μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερη ή μικρότερη της 

υπολογιζόμενης λόγω ευμενούς ή δυσμενούς μεταβλητότητας των 

συνθηκών και ακόμα λανθασμένων υπολογισμών. Βασικό ρόλο και 

βασικό πλεονέκτημα εσωτερικής πληροφόρησης έχουν οι βασικοί, 

τουλάχιστον, μέτοχοι έναντι των νέων, αφού κατά κανόνα η 

διοίκηση της εταιρείας ασκείται με βασικό, αν όχι, αποκλειστικό 

γνώμονα το δικό τους συμφέρον.  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

προκειμένου να συμμετάσχει ή όχι κάποιος επενδυτής στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, ορισμένες παράμετροι. Τέτοιες 

είναι η υπερτιμημένη αξία μιας επιχείρησης που πιθανόν το 

γνωρίζουν μόνο οι παλαιοί μέτοχοι της που έχουν συμφέρον αφού 

παραχωρώντας μερίδια υπερτιμημένης εταιρείας σε τρίτους μέσω 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στερούνται μεν μικρό μέρος 

της αξίας της επένδυσης, το αντισταθμίζουν όμως με το κέρδος που 

έχουν από την παραχώρηση μεριδίου επί της υπερτιμημένης 

εταιρείας.  

 

Για να γίνει πιο κατανοητή η πολυπλοκότητα που δημιουργεί η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ας λάβουμε ως παράδειγμα, 

(όπως αυτό αναφέρεται υπό του καθηγητού της 

Χρηματοοικονομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Δ. Παπαχρήστου που βασίζεται στο 

άρθρο των Stewart Mayers και Nikolas Maihyf (1984) “Corporate 

financing and investment decisions when firms have information 

that investor do not have), μια εξορυκτική ή βιομηχανική εταιρεία 

της οποίας η αγοραία αξία είναι 80 εκ. €, ενώ η πραγματική της είναι 

μόνο 60 εκ. €, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή είναι υπερτιμημένη 

κατά 20 εκ. €, γεγονός που το γνωρίζουν μόνο οι παλαιοί μέτοχοι ή 

ορισμένοι εξ αυτών,  λόγω  του πλεονεκτήματος της εσωτερικής 

πληροφόρησης που έχουν. 
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Αν οι νέοι μέτοχοι συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά          20 εκ. €, θα αποκτήσουν δικαίωμα 20% 

(80+20) επί της αξίας της εταιρείας και της επένδυσης. Όμως η 

πραγματική αξία της εταιρείας είναι 80 εκ. € (60+20) και συνεπώς 

το δικαίωμα των νέων μετόχων αξίζει 16 εκ € μόνο (80x20%) και 

όχι 20 εκ. € με τα οποία συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, δηλαδή οι νέοι μέτοχοι θα απολέσουν 4 εκ. € τα οποία 

θα κερδίσουν οι παλαιοί μέτοχοι.  

 

Εάν αντιθέτως το αγοραζόμενο ορυχείο έναντι 20 εκ. € έχει 

πραγματική αξία  30 εκ. €, η επένδυση αυτή έχει θετική αξία κατά 

10 εκ. €,  οι νεοεισερχόμενοι μέτοχοι θα αποκτήσουν το 20% 

(80+20) – 20% της συνολικής αξίας της εταιρείας. Λαμβάνοντας 

όμως υπόψη ότι η πραγματική αξία της εταιρείας είναι 110 εκ. € 

(80+30), οι νέοι μέτοχοι θα αποκτήσουν δικαίωμα αξίας 20% x 110-

22 εκ. €, ήτοι θα έχουν κέρδος 2 εκ. €, πράγμα το οποίο πολύ 

πιθανόν είναι να θέλουν να αποτρέψουν οι παλαιοί μέτοχοι 

προκειμένου να επωφεληθούν αυτοί της υπεραξίας αυτής, 

αναλαμβάνοντες την υποχρέωση να συμμετάσχουν οι ίδιοι, εάν 

βεβαίως έχουν την οικονομική δυνατότητα, στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου.  

 

Κατ΄εκτίμηση των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η συμμετοχή ή μη 

εις την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, δεν είναι 

μόνο επιφανειακή επισκόπηση των οικονομικών δεδομένων της που 

αναγράφεται στα σχετικά φυλλάδια, αλλά η διερεύνηση πληθώρας 

άλλων δεδομένων τα οποία ο απλός επενδυτής είναι πάρα πολύ 

δύσκολο να διακριβώσει, εφόσον δεν έχει είτε εσωτερική 

πληροφόρηση ή εξειδικευμένες γνώσεις. Βεβαίως δεν μπορούμε να 

αντιμετωπίζουμε όλες τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με 

καχυποψία, διότι μέσω αυτών μπόρεσαν να ανδρωθούν και να 

μεγαλουργήσουν πολλές επιχειρήσεις. Παράλληλα όμως δεν πρέπει 

να λησμονούμε ότι αυξήσεις, και μάλιστα ημικρατικού 

ενδιαφέροντος εταιρειών, ελάμβαναν χώρα προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν το επενδυτικό κοινό, το οποίο βγήκε τελικά ο 

αιμοδότης, αλλά και ηττημένος, αφού απώλεσε όχι μόνο την εις 
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χρήμα συμμετοχή του στις αυξήσεις αυτές, αλλά και ολόκληρη των 

επένδυσή του. Ο επενδυτής σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 

παραβλέψει και να λησμονήσει τις περιπτώσεις της Αγροτικής 

Τραπέζης, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κλπ, που ο κύριος 

μέτοχος, το Δημόσιο, ο υποτιθέμενος θεματοφύλακας της 

νομιμότητας, κατά ληστρικό και ανάλγητο τρόπο κατέστρεψε τους 

επενδυτές ολοσχερώς, αφού υπομηδένισε τις μετοχές τους και κατ’ 

επέκταση την επένδυσή τους.  
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Αυξήσεις Συστημικών Τραπεζών και warrants 

 

 
Νίκος Χ. Οικονομόπουλος 
Επιχειρηματίας,συγγραφέας,αντιπρόεδρος του ΣΕΔ 
http://favlos.forumgreek.com 

 
 
Μετά το τέλος των αυξήσεων των συστημικών τραπεζών και την 
επιτυχία τους να μαζέψουν τα απαραίτητα ποσοστά,ώστε να 
μείνουν ιδιωτικές, ακολούθησε η είσοδος των νέων χαρτιών και τα 
warrants που τα συνόδευαν 
 
Η επιτυχία των αυξήσεων αναφέρεται αποκλειστικά στις τράπεζες 
και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους,γιατί οι παλιοί μέτοχοι από την 
πλευρά τους,έπαψαν ουσιαστικά να υπάρχουν λόγω της 
συντριπτικής πτώσης που προηγήθηκε όλο το προηγούμενο 
διάστημα αλλά και κατά την διάρκεια των αυξήσεων με τα reverse 
split ,αλλά και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ειδικά από την 
Τράπεζα Πειραιώς που άλλαξε τους όρους που είχαν ακολουθήσει 
οι δύο συστημικές που είχαν προηγηθεί (ΑΛΦΑ,ΕΤΕ) και είχαν 
εκδώσει δικαίωμα που περιελάμβανε την αξία του warrant ώστε να 
δώσουν αξία και κίνητρο συμμετοχής στους παλαιούς μετόχους, 
ενώ η Πειραιώς με απόφαση του ΔΣ που είχε λάβει εντολή από την 
Γενική Συνέλευση ώστε να εξειδικεύσει τους όρους της ΑΜΚ,κάτι 
που συνηθίζεται και περιλαμβάνει συνήθως τις ημερομηνίες και τον 
τρόπο που θα ζητηθεί από τους μετόχους το ανά μετοχή 
απαιτούμενο ποσό,το ΔΣ αποφάσισε,χωρίς αυτό να ειπωθεί ποτέ 
στην ΓΣ ούτε ως ιδέα,να ζητήσει όλο το ποσό από τους παλαιούς 
μετόχους,σα να μην υπήρχε η συμβολή του ΤΧΣ,αφαιρώντας κάθε 
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αξία από το δικαίωμα και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί 
δημοσίως η ομόφωνη γνώμη του ΤΧΣ ώστε να μας φανερωθούν οι 
προθέσεις της τράπεζας. 
 
Μάλιστα στο χρονικό  διάστημα που μεσολάβησε από την Γενική 
Συνέλευση έως το ΔΣ που θα έδινε τις ημερομηνίες και τον αριθμό 
των νέων ανά παλαιά μετοχή,το σύνολο των insiders της τράπεζας 
με προεξάρχοντα τον Πρόεδρό της,πούλαγαν εκατομμύρια μετοχές 
προφανώς εκμεταλλευόμενοι την εσωτερική πληροφόρηση που 
μόνο αυτοί ήξεραν ,ότι δηλαδή το warrant δεν θα περιέχεται στο 
δικαίωμα που θα εκδώσει η τράπεζα και στην ουσία αυτό  θα είναι 
άνευ αξίας,πόσο μάλλον όταν ήξεραν ότι θα ζητούσε ανά ένα 
δικαίωμα,αν το εξασκούσε στο σύνολο ο κάτοχος δεκάδες 
ευρώ,ενώ τα περίφημα warrants θα τα έπαιρναν όσοι μετείχαν 
στην ΑΜΚ εκ των υστέρων και θα μοιράζονταν κάποιον άγνωστο 
αριθμό που θα αντιπροσώπευε τις μετοχές που θα περίσσευαν στο 
ΤΧΣ. 
Μια αύξηση δηλαδή που απαιτούσε εικονικά,το σύνολο του ποσού 
από τους παλαιούς μετόχους χωρίς να θέσει όριο ενώ είχαν 
προηγηθεί τόσο η ΑΛΦΑ όσο και η ΕΤΕ που είχαν ακολουθήσει την 
μεθοδολογία που είχε προκριθεί μετά από μήνες προεργασίας και 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών,υπολογίζοντας το δικαίωμα μαζί με 
την αξία του warrant και το ποσοστό που απαιτείτο ώστε να μείνει 
ιδιωτική η τράπεζα,δίνοντας αξία και ελπίδα στους παλαιούς 
μετόχους,αφού ήταν αδύνατον να μαζευτεί ένα τέτοιο ποσό χωρίς 
την συμβολή του ΤΧΣ κάτι που τελικά δεν έγινε σε καμιά  
περίπτωση. 
 
Ένα χρηματοοικονομικό τρίκ που επέτρεψε η πολυνομία,η απουσία 
ελεγκτικών μηχανισμών, το ‘Εθνικό συμφέρον’ αφού κάθε 
συντεχνία,η τραπεζική στην περίπτωσή μας,όταν απειλείται 
προτάσσει  Εθνικούς λόγους ή επικαλείται ότι ασκεί λειτούργημα. 
 
Η καθημερινή πώληση,πριν το ΔΣ, εκατομμυρίων μετοχών από 
τους insiders της τράπεζας, ακόμα και σε τιμές που άγγιζαν τα 
ιστορικά χαμηλά της εισηγμένης,προβλημάτισε την αγορά αλλά 
προσβλέποντας στην αξία του δικαιώματος δεν προχωρούσε σε 
πωλήσεις αφού μέσω αυτού είχε δικαίωμα στο μέλλον, αφού 
περιελάμβανε warrants,παρά την συντριπτική  πτώση που 
προηγήθηκε, κυρίως από τις πωλήσεις αυτών που γνώριζαν και 
άδειαζαν καραβιές χαρτιών σε αυτούς που δεν γνώριζαν. 
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Την ημέρα της ανακοίνωσης που έβγαλε η τράπεζα Πειραιώς μετά 
την συνεδρίαση του ΔΣ, κατάλαβε η χρηματιστηριακή κοινότητα 
την εικόνα και βέβαια έσπευσε να ρευστοποιήσει ακόμα και σε 
τιμές που ήταν ίδιες με την τιμή εξάσκησης 
 
Με δυο λόγια μια αύξηση που εκμεταλλεύτηκε την συγκυρία και τις 
υπάρχουσες χαλαρές συνθήκες αλλά κυρίως την υπεροχή που οι 
τραπεζίτες αισθάνονται έναντι των νόμων,ώστε  να διαλύσει τους 
μετόχους να εκμεταλλευτεί την εσωτερική πληροφόρηση όλο το 
εύρος των insiders της τράπεζας,εκτός αν ήταν όλοι ,μιλάμε για 
σελίδες ανακοινώσεων με πωλήσεις, μηδενός εξαιρουμένου, 
μάντεις ή εκπληκτικοί ψυχολόγοι που παρέστησαν στην Γενική 
Συνέλευση και μάντεψαν τα μελλούμενα. 
 
Εταιρική διακυβέρνηση, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων,εποπτεία 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πήγαν περίπατο μπροστά στο 
‘γενικότερο καλό’  αλλά κυρίως στο ειδικότερο. 
 
Τα δε Μέσα μαζικής ενημέρωσης ανεξαιρέτως χαιρέτισαν την 
κίνηση ,ενώ μόνο τα forums και τα ιστολόγια ανέδειξαν την 
αλήθεια. 
 
Για τις άλλες δύο συστημικές υπάρχουν δύο σύντομα σχόλια 
 
Η ΕΤΕ στόχευσε στον πατριωτισμό των μετόχων της και προέταξε 
τον κίνδυνο αφελληνισμού της τράπεζας και μάλιστα το πέτυχε 
αφού πολύ μεγάλο μέρος των παλαιών μετόχων πήρε μέρος στην 
ΑΜΚ,ξέροντας ότι πληρώνει ακριβά κάτι που πιθανόν βρει 
φτηνά,κάτι που τελικά έγινε,στο ταμπλό. 
Παρ’όλα αυτά ήταν γνωστοί οι όροι,δεν άλλαξαν σε κανένα στάδιο 
και τηρήθηκε η διαδικασία όπως ακριβώς είχε περιγραφεί σε όλους 
τους τόνους από κάθε μεριά, ανεξαρτήτως της κίνησης της 
μετοχής. 
 
Στην περίπτωση της ΑΛΦΑ που ξεκίνησε την διαδικασία των 
αυξήσεων,μπορούμε να πούμε ότι σεβάστηκε τον μέτοχο 
μειοψηφίας,ακολούθησε ακριβώς αυτά που είχαν αποφασιστεί στην 
ΓΣ  και δεν άλλαξε ούτε καν το ποσοστό των ιδιωτών όταν φάνηκε 
ότι μπορούσε να μαζέψει περισσότερα χρήματα και να εκδώσει 
λιγότερα warrants 

http://favlos.forumgreek.com/
http://favlos.capitalblogs.gr/
http://mignatiou.com/2013/06/new-york-times-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/#ixzz2XVDoDogp
http://www.nytimes.com/2013/06/26/business/global/greek-bank-bailout-plan-may-reward-some-involved-in-collapse.html
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Μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στη διοίκηση και στον 
σεβασμό που έδειξε στους μετόχους της, στην τήρηση της 
διαδικασίας και των ανακοινώσεων αφού πρώτα βλέπαμε και 
διαβάζαμε και μετά ακολουθούσαν οι ενέργειες της τράπεζας. 
 
Τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης των 
warrants που θα καθορίσουν  στην ουσία τον μελλοντικό ιδιοκτήτη 

των τραπεζών αφού η κατοχή τους θα 
κρίνει στο μέλλον που είναι τα 3+1,5 
χρόνια (στα τρία μεσολαβεί ,ίσως και 
νωρίτερα αν αλλάξει ο νόμος,αναζήτηση 
νέων δυνητικών αγοραστών για τις μετοχές 
που κατέχει το ΤΧΣ,μέσω της άτακτης 

άσκησης) ποιος θα κατέχει τις τράπεζες και με ποιο ποσοστό. 
 
Είναι σαφές ότι αφού τα warrants περιέχουν μέσα τους αρκετές 
μετοχές που θα εξασκηθούν για 3 +1,5 χρόνια ανά εξάμηνο,οι 
μεγάλοι παίκτες αλλά και οι υπάρχουσες ιδιοκτησίες θα 
προσπαθήσουν να τα ελέγξουν αφού κρίνεται από αυτά αν θα 
έχουν τον έλεγχο της τράπεζας στο μέλλον 
 
Αυτός είναι και ο λόγος που ειδικά στην αρχή, είδαμε τιμές στην 
σποτ μόνο κάτω από την τιμή εξάσκησης (out of the money) αφού 
αν είχαμε μεγαλύτερες τιμές ,η τιμή του warrant θα μεγάλωνε 
αφού θα αποκτούσε εσωτερική αξία όντας στα λεφτά της 
εξάσκησης (at the money) ή παραπάνω από αυτή (in the money) 
και μαζί με την χρονική αξία (time value) που κυρίως στην αρχή 
της εισαγωγής αρκετά μακριά από την λήξη του πρώτου εξαμήνου 
που όσο πλησιάζει αυτή θα μειώνεται,θα έδινε τιμές τέτοιες που θα 
οδηγούσαν σε ανεξέλεγκτες πωλήσεις και αλλαγές στο μετοχικό 
στάτους των τραπεζών αφού θα πουλούσαν ακόμα και αυτοί που ο 
σχεδιασμός τους ήταν η  συμμετοχή τους στην τράπεζα στο 
μέλλον. 
 
Τιμές πάνω από την τιμή εξάσκησης στον υποκείμενο τίτλο θα 
δούμε όταν παγιωθεί και μοιραστεί η τράπεζα μέσω των 
warrants,υπό την εποπτεία της κεντρικής της διοίκησης, σε αυτούς 
που θέλει και έτσι θα απελευθερωθούν και οι τιμές του τίτλου στην 
σποτ. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RRj5XZfK5N0


 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

46 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

 

 

Την Συγγραφέα του βιβλίου που παρουσιάζουμε,Εύα Αρβανίτη-

Μιχαλοπούλου,που φιλοξενήσαμε άρθρο της στο προηγούμενο 

τεύχος του περιοδικού μας,την γνώρισα τόσο εγώ όσο και οι 

αναγνώστες του ιστότοπου http://goldmine.capitalblogs.gr αρκετά 

χρόνια πριν,ως Goldmine,σε μια εποχή που τα ιστολόγια 

ανθούσαν αλλά ξεχώριζαν μερικά για την γραφή τους και μάζευαν 

εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες. 

Αν μάλιστα μαζί με την ιδιαιτερότητα της γραφής,προσθέσουμε και 

τον μύθο που ενισχυόταν από την ανωνυμία του γράφοντος,είχαμε 

ένα μείγμα που έδωσε μεγάλες στιγμές στα ιστολόγια του Capital. 

Αργότερα όταν αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές ‘ταυτότητες’ πίσω 

από τις διαδικτυακές περσόνες,στην 

περίπτωση της Goldmine  ανακαλύψαμε την 

συγγραφέα εμβληματικών βιβλίων  για την 

ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών Εύα 

Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου  αλλά και μια 

ενδιαφέρουσα προσωπικότητα,με πορεία στα 

Χρηματιστηριακά δρώμενα και στον μετοχικό 

ακτιβισμό. 

 

http://goldmine.capitalblogs.gr/
http://www.papasotiriou.gr/product/agonas-ei8inis-somateion-xrimatistirioi-a8inon
http://www.biblionet.gr/author/77863/%CE%95%CF%8D%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7_-_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/77863/%CE%95%CF%8D%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7_-_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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Το 2007 σε άρθρο μου είχα παρουσιάσει τις τρείς συν μια 

επιχειρηματικές μορφές που αντιπροσώπευαν το Ελληνικό 

μεταπολεμικό επιχειρείν. 

Μεταξύ αυτών δεσπόζουσα θέση κατείχε και κατέχει ο Περικλής 

Παναγόπουλος. 

Παραθέτω το άρθρο του 2007  

(γράφων, Νίκος Οικονομόπουλος) 

 
Ο Περικλής Παναγόπουλος επιχειρηματίας της μεταπολεμικής Ελλάδος 
ανδρωμένος δίπλα στον ευεργέτη Ευγενίδη με Ευρωπαϊκή παιδεία και 
κουλτούρα ίδρυσε το 1971 την πρώτη του ναυτιλιακή εταιρεία που 
πούλησε το 1989 στο απόγειο της ανόδου της αντί του τεράστιου 
ποσού των 300 εκ. δολαρίων. 
Γρήγορος, οξυδερκής πούλησε πριν χρεωκοπήσει ,κάτι που έπαθαν 
άλλοι Έλληνες εφοπλιστές που ήταν στον χώρο της κρουαζιέρας. 
Αρχή του η φράση που είπε σε δημοσιογράφο της εφημερίδας 
‘Επενδυτής’ 

 ‘’Τα πάντα πωλούνται αρκεί η τιμή να είναι καλή,συναίσθημα 
με τα αντικείμενα δεν υπάρχει’’ 

 Την ίδια φιλοσοφία ακολούθησε και με την ΑΤΤΙΚΑ,το δεύτερο παιδί 
του στον χώρο της ναυτιλίας. 

Αφού την μεγάλωσε την πούλησε στην ΜΙΓ αντί 280 εκ ευρώ ενώ 
μέχρι την τελευταία στιγμή αρνιόταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε 
συζήτηση για πώληση της εταιρείας. 

Μένει να δούμε την συνέχεια. 
 
   

 

Αυτή την συνέχεια αλλά και την συνολική πορεία μαζί με τις 

προσωπικές στιγμές του ανθρώπου Περικλή Παναγόπουλου,μας 

παρουσιάζει η συγγραφέας στο βιβλίο της σε 512 σελίδες που 

όπως έγραψε στο ιστολόγιό της,χρειάστηκαν τέσσερα-πέντε χρόνια 

σκληρής δουλειάς και προσωπικών θυσιών για να ολοκληρωθεί. 

 

 

http://favlos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=674&blid=31
http://goldmine.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=43556&blid=16
http://goldmine.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=43556&blid=16


 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

48 

Κλείνω την συνοπτική παρουσίαση του νέου βιβλίου και της 

συγγραφέως δίνοντας τον λόγο στην ίδια : 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κλείνοντας την αναφορά μας στο νέο βιβλίο της συγγραφέως  

ρωτήσαμε την Εύα Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου να μας πει και η ίδια δυο λόγια 

για τον επιχειρηματία Παναγόπουλο και τι της άφησε η διαδρομή της 

συγγραφής της βιογραφίας του αλλά και αν η περιπέτεια που αυτός 

πρόσφατα πέρασε πιστεύει ότι τον έκανε να μετανιώσει ή να αλλάξει την 

φιλοσοφία του για την ζωή και το επιχειρείν όπως περιγράφεται στην 

βιογραφία του ... 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ομολογουμένως η συγγραφή της 

βιογραφίας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ των Εκδόσεων Επτάλοφος αποτέλεσε 

συναρπαστικό Μάθημα Ζωής για μένα. Το 

χαρακτηριστικό που κάνει πολύτιμη την ανάγνωση 

του βιβλίου δεν είναι βέβαια το θέμα της απαγωγής, 

που οπωσδήποτε παρουσιάζει ενδιαφέρον, εφόσον 

για πρώτη φορά δίνονται στη δημοσιότητα τα 

γεγονότα της απαγωγής από τον ίδιο τον 

βιογραφούμενο. Εκεί κυρίως εστίασαν τα ΜΜΕ με αφορμή την κυκλοφορία 

του βιβλίου (όπως η τηλεόραση ΤΟΥ ΣΚΑΙ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 

24.5.2013, οι εφημερίδες Πρώτο Θέμα, Real Νews, Espresso  με πρωτοσέλιδα 

και δισέλιδα δημοσιεύματα και περιοδικά όπως τα: Λοιπόν, People κ.α.).  

   Από την πλευρά μου ως δημιουργός του έργου οφείλω να επισημάνω τη 

μοναδική ευκαιρία που προσφέρει στον αναγνώστη το βιβλίο, ώστε να 

αντλήσει πλούτο διδαγμάτων από το παράδειγμα, τη ζωή και το έργο μιας 

μεγάλης  μορφής της παγκόσμιας ναυτιλίας. 

   Διοχετεύονται απίστευτες γνώσεις που αφορούν όλους μας και μάλιστα 

τώρα μέσα  στο βάθος της οικονομικής κρίσης. Αν μιλήσω από δω εν συντομία 

θα αδικήσω το βιβλίο και τον βιογραφούμενο αλλά και τον εαυτό μου. Αξίζει 

να ταξιδέψετε στις σελίδες του. Θα σας εκπλήξει ευχάριστα και θα σας 

αποζημιώσει στο έπακρον.  

    Γνωρίζοντας πως απευθύνομαι σε ένα εξαιρετικά νοήμον κοινό του 

οικονομικού χώρου τούτο μόνο έχω να πω μετά λόγου γνώσεως: Στο βιβλίο δεν 

περιγράφονται απλά η μυθική ζωή και οι επιχειρηματικοί άθλοι του 

πρωτοπόρου εφοπλιστή αλλά  μέσα από το απόσταγμα της  πείρας του 
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δίνονται σαφείς οδηγίες από τον ίδιο για τον κόσμο των επιχειρήσεων, της 

ναυτιλίας, το χρήμα, το χρηματιστήριο και κυρίως τη ζωή. 

   Ο νέος , ο φοιτητής, ο άνεργος, ο επιχειρηματίας, όλοι έχουν να κερδίσουν 

διαβάζοντας τη βιογραφία του Έλληνα που τα κρουαζιερόπλοιά του ταξίδευαν 

από τη Σκανδιναβία μέχρι την Αμερική και την Κίνα κι ο διεθνής τύπος, τη 

δεκαετία του ΄80, τα χαρακτήριζε ως τα καλύτερα του κόσμου. 

    Για τις καινοτομίες του στον ελληνικό ναυτιλιακό χάρτη, για την κυριαρχία 

του στις θάλασσες της Αδριατικής και το Αιγαίο  με τα Superfast και τα Blue Star 

Ferries γνωρίζουν ασφαλώς όλοι οι επενδυτές εφόσον οι εταιρείες του ήταν 

εισηγμένες στο Χ.Α. 

   Ο φτωχός συγγενής μιας πλούσιας οικογένειας, του Εθνικού Ευεργέτη, 

εφοπλιστή και μέντορά του, Ευγένιου Ευγενίδη, ένας αυτοδημιούργητος και 

πολύ εργατικός Έλληνας με όραμα κι επιμονή, που τα καράβια του έφεραν 

πάντα την ελληνική σημαία και είχαν ελληνικά πληρώματα έδωσε πολύτιμα 

επιχειρηματικά μαθήματα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Καλό είναι να 

επωφεληθούμε και στην Ελλάδα από το Βίο και τη Ναυτιλία του…. 

     Πέντε χρόνια κράτησε το ταξίδι της συγγραφής δίπλα στον κοσμοπολίτη κι 

ευπατρίδη επιχειρηματία Περικλή Παναγόπουλο. Μεγάλο σχολείο και τιμή 

ασφαλώς υπήρξε η συνεργασία μου μαζί του. Το έργο, πέρα από 

επαγγελματική πρόκληση υπήρξε για μένα και αποστολή. Μέσα από την πένα 

μου δόθηκε- συν Θεώ - στα παιδιά της Ελλάδας το πρότυπο ενός ορφανού 

παιδιού της Κατοχής που μερικές δεκαετίες μετά κυριάρχησε στις θάλασσες 

όλου του κόσμου.  

   «Σενάριο χολιγουντιανής ταινίας» χαρακτήρισε τη βιογραφία ο 

δημοσιογράφος, Μηνάς Τσαμόπουλος στο ωραίο αφιέρωμα που συνέταξε 

στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Σε εκπομπή στην τηλεόραση του Σκάι άκουσα 

τον Περικλή Παναγόπουλο ως καλεσμένο να δηλώνει ρεαλιστικά πως «Ουδείς 

αναμάρτητος. Λάθη έκανα κι εγώ, όπως θα δείτε διαβάζοντας το βιβλίο». 

   Όσο για τις συνέπειες της απαγωγής συνοψίζονται όλες σε μία του δήλωση 

στο βιβλίο: « Οι εναγώνιες μνήμες της απαγωγής, της ομηρίας αλλά και της 

απελευθέρωσής μου είναι τέτοιες που δεν θα φύγουν ποτέ από τη συνείδησή 

μου. Και ας μη θεωρηθεί πως ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Υπάρχουν γεγονότα 

που δεν σβήνονται με τίποτα….». 

 

 



 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

50 

MEVACO 

 
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος (kikou)  
Θεμελιώδης Αναλυτής 
 
 
Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας 
λαμαρίνας. Σκοπός της είναι η τροφοδοσία άλλων μονάδων, 
κυρίως βιομηχανικών αλλά και εμπορικών, με μεταλλικά 
εξαρτήματα και ημιτελή προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για ενσωμάτωση σε άλλα προϊόντα ή μετατρέπονται με 
μικρές παρεμβάσεις σε τελικά προϊόντα. Η Εταιρεία παράγει 
κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη 
ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα 
αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και 
μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό 
πελατών. 

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι 
αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να 
έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός της Εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές 
της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη 
παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η 
Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία 
προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. 

Έτσι με βάση την φιλοσοφία λειτουργίας της η MEVACO δεν 
παράγει συγκεκριμένα προϊόντα που να τα διαθέτει στην 
αγορά, αλλά αυτά που ζητάει ο πελάτης. Πρακτικά είναι 
αδύνατον να απαριθμήσει κανείς τα παραγόμενα αντικείμενα, 
λόγω της τεράστιας ποικιλίας και εύρους που καλύπτει η 
παραγωγή. 

Το Μάιο του 2008 η εταιρία προέβη σε αγορά οικοπεδικών 
εκτάσεων 38.683 τ.μ. όμορων των ιδιόκτητων 
εγκαταστάσεων της έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το 
συνολικό τίμημα ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ. Με αυτή την 
αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της εταιρίας ανέρχεται 
σε 117.011 τ.μ. 
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Τον Ιανουάριο του 2011 η εταιρία ανακοινώνει τροποποίηση 
του καταστατικού της, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μπορεί να εγκαταστήσει 
φωτοβολταϊκά πάρκα στις εγκαταστάσεις της, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για ιδία χρήση.  

Τον Ιούλιο του 2012 τέθηκε σε λειτουργία η εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών, ισχύος 996,87 Kwp , στις στέγες των 
βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας που 
βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το κόστος της 
επένδυσης ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ. 

Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να αποδίδει στην εταιρία 
ετήσιο έσοδο 515 χιλιάδων ευρώ, για τα επόμενα 20 χρόνια. 

Από τους βασικούς πελάτες της MEVACO είναι η Frigoglass. 
H MEVACO δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
επαγγελματικής ψύξης, όπως και στους κλάδους των 
οικιακών συσκευών και στη διαφήμιση δρόμων. Έχει τη 
δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών σε μεταλλικές 
κατασκευές υποστήριξης υπόγειων σηράγγων (οδοποιία , 
τρένα) . Ένας από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του 
ομίλου είναι η παραγωγή εξαρτημάτων για μονάδες ήπιων 
μορφών ενέργειας.  

Πέρυσι η εταιρεία ολοκλήρωσε νέα γραμμή παραγωγής 
προφίλ από λαμαρίνα, ενώ φέτος αναμένεται να θέσει σε 
λειτουργία και δεύτερη τέτοια γραμμή, προκειμένου να  

http://2.bp.blogspot.com/-IS9S-Zjj2FI/UarlsU1BTKI/AAAAAAAAANY/GAFUBE9QpmU/s1600/MEBA5.png
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καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στα φωτοβολταϊκά 
πάρκα. Τα τελευταία χρόνια, η Mevaco έχει καταφέρει να 
υπερκαλύψει τις απώλειες ζήτησης από τον κατασκευαστικό 
τομέα, μέσα από διείσδυση σε νέες αγορές, όπως η 
κατασκευή μερών συστημάτων ΑΠΕ και η παραγωγή 
μερών αμυντικών συστημάτων. Η Mevaco μάλιστα 
συγκαταλέγεται στη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών 
της Reython.  

Από το 2006 όταν οι εξαγωγές ήταν στο 10% η διοίκηση 
προσδοκούσε η εταιρία να καταστεί περισσότερο εξαγωγική. 
Η βασική επιδίωξη είναι το 30% του κύκλου εργασιών της να 
κατευθύνεται προς το εξωτερικό. 

H MEVACO μέχρι και το 2009 πραγματοποιούσε στο 
εσωτερικό της χώρας περίπου το 85% με 90% των 
συνολικών της πωλήσεων, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 
5% με 10% κατευθυνόταν προς τη Ρουμανία. 

Μόλις ένα 3% με 4% των συνολικών πωλήσεων της 
κατευθυνόταν σε λοιπές χώρες πλην την Ελλάδας και της 
Ρουμανίας. 

Με το ξέσπασμα της διεθνής οικονομικής κρίσης το 2008 και 
κατόπιν με τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελληνικής 
οικονομίας όφειλε η διοίκηση να επεκταθεί σε άλλες αγορές, 
διεκδικώντας μερίδιο αγοράς και ταχύτατης διείσδυσης για να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρωτοφανή ύφεση της 
Ελληνικής οικονομίας.  



 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

53 

 

Αξιοποιώντας την προϊοντική της διαφοροποίηση, την 
αυξημένη παραγωγική της δυνατότητα και την εξειδίκευση 
της, ενίσχυσε τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. 

Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις για το 2012 στην Ελλάδα 
, ανήλθαν σε 27,197 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 
52,1% σε σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις των 17,876 εκατ. 
ευρώ, του 2011. Το 2012 οι εγχώριες πωλήσεις της MEVACO 
αποτελούν το 86,54% των συνολικών πωλήσεων και 
αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, τόσο στο σύνολο τους, όσο και σε 
αυτές που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα. 

Το 2012 ο όμιλος της MEVACO ήταν εξαγωγικός σε 
ποσοστό 13,46% και ήταν φάνερο ότι οι πωλήσεις προς το 
εξωτερικό ήταν πιεσμένες.  

Οι εξαγωγές, για το 2012, ανήλθαν μόλις σε 4,229 εκατ 
ευρώ, έναντι των 11,741 εκατ. ευρώ του 2011, και των 
6,031 εκατ. ευρώ του 2010.  

Οι πωλήσεις, που ανακοίνωσε ο όμιλος προς την Ρουμανία 
έκλεισαν στις 834 χιλιάδες ευρώ, έναντι των 3,422 εκατ. 
ευρώ του 2011 που αποτέλεσαν και ιστορικό ρεκόρ . 
Σημαντική είναι και η διείσδυση στην αγορά της Ρωσίας που  

http://3.bp.blogspot.com/-TvHpvKBwl5c/UarV6pzEknI/AAAAAAAAAMA/P5TBFJ1zZL0/s1600/MEBA1.png
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οι πωλήσεις έφτασαν τα 1,051 εκατ ευρώ, οι οποίες όμως 
ήταν πεσμένες σε σχέση με τα  2,182 εκατ. ευρώ του 2011.  

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο Α΄τρίμηνο του 
2013, όπου οι πωλήσεις προς το εξωτερικό προσεγγίζουν 
μόλις το 13,23% του ενοποιημένου κύκλου εργασίων. 

 

Το 2012 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη MEVACΟ. Για την 
ακρίβεια ήταν μια χρονιά λίγο καλύτερη από την οικονομική 
χρήση του 2011.  

Οι ενοποιημένες πωλήσεις των 31,426 εκατ. ευρώ  ήταν ένα 
Ιστορικό ρεκόρ και στην κυριολεξία έσπασαν όλα τα κοντέρ. 
Είναι αυξημένες σε ποσοστό 6,1% έναντι των πωλήσεων του 
2011 που είχαν κλείσει στα 29,617 εκατ. ευρώ και είχαν 
επίσης αποτελέσει Ιστορικό ρεκόρ. 
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MEVACO (σε εκατ. ευρώ) 

 

Ωστόσο παρόλο που η εταιρία αυξάνει με τρελούς ρυθμούς 
τις πωλήσεις της δεν συμβαίνει το ίδιο με την κερδοφορία 
της, η οποία απέχει κατά πολύ από τα καθαρά κέρδη της 
τάξης των 2 εκατ ευρώ (0,19 ευρώ ανά μετοχή) που 
προσέγγιζε στις οικονομικές χρήσεις 2007, 2008. 

Οι βασικοί λόγοι που παρατηρείται κάτι τέτοιο είναι : 

1) Η εταιρία λειτουργεί με εμφανώς χαμηλότερο 
περιθώριο του μικτού κέρδους της. Στην οικονομική 
χρήση 2011 το μικτό περιθώριο κέρδους έκλεισε στο 

http://1.bp.blogspot.com/-8yYPbskH3yY/Uaren6uT2II/AAAAAAAAAMo/Sxa4UVfMRdQ/s1600/MEBA2.png
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16,36%, όταν στις καλές περιόδους έκλεινε πάνω από 20%. 
Μάλιστα το 2005 και το 2006 είχε φτάσει στα επίπεδα του 
25,05% και 26,14% αντίστοιχα. Ωστόσο για το 2012 το 
μικτό περιθώριο κέρδους δείχνει φανερά βελτιωμένο και 
ανήλθε στα 19,52%.  

Αυτό συμβαίνει καθώς η εταιρία δεν θέλει να μετακυλίσει 
στους πελάτες της τα αυξημένα κόστη των πρώτων υλών, 
αφού το στρατηγικό της πλάνο είναι να έχει ανταγωνιστικό 
τιμολόγιο, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει νέους πελάτες, 
που προέρχονται πλέον εκτός Ελλάδας. 

2) Τα αυξημένα έξοδα διάθεσης, που έφτασαν το 2012 
στα 1,934 εκατ. ευρώ απο 1,446 εκατ. ευρώ του 2011 και 
726 χιλιάδες ευρώ το 2010. Τα έξοδα διάθεσης από το 2005 
έως και το 2010 κινούνταν μεταξύ 500 και 700 χιλιάδων 
ευρώ. Φέτος όμως έφτασαν τα 1934 εκατ. και η επιβάρυνση 
τους οφείλεται στο κονδύλι ΄΄αμοιβές και έξοδα τρίτων΄΄ 
που έφτασε στα 1,315 εκατ. ευρω απο 728 χιλιάδες ευρώ το 
2011 και 85 χιλιάδες το 2010. Αυτό είναι ένα σημείο που 
χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς και τοποθέτησης εκ μέρους της 
διοίκησης.  

3) Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με 640 χιλιάδων 
ευρώ  (718 χιλιάδες ευρώ το 2011), λόγω έκτακτων 
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (στα λοιπά έξοδα). 

Κατόπιν όλων των πραναφερθέντων, ο όμιλος για το 2012. 
ανακοίνωσε καθαρά μετά φόρων και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας κέρδη 1,411 εκατ. ευρώ (0,13 ευρώ ανά 
μετοχή).  

4) Τέλος τα αποτελέσματα του Α΄τριμήνου 2013 ανήλθαν σε 
ζημιές 21 χιλιάδων ευρώ απο κέρδη 19 χιλ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η μείωση των μετά φόρων 
αποτελεσμάτων, παρά το ΝΕΟ ρεκόρ των πωλήσεων του 
ομίλου, οφείλεται στην επίδραση από τη διόρθωση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. 
Αν δεν ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις από τη διόρθωση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% στο 
26%, τα κέρδη μετά φόρων θα διαμορφώνονταν ως εξής: 
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Αυτή η επίδραση στα αποτελέσματα απο τη διόρθωση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων απο 20% στο 
26%, έχει επηρεάσει το Α΄τρίμηνο των περισσότερων 
εισηγμένων. 

Η Λογιστική αξία της εταιρίας ανέρχεται σε 32,012 εκατ. 
ευρώ ή 3,05 ευρώ ανά μετοχή. 

Ο τραπεζικός δανεισμός είναι μόλις 6,852  εκατ. Ευρώ, με τις 
συνολικές υποχρεώσεις στα 23,183 εκατ ευρώ. 
Οι Συνολικές Απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 15 εκατ. 
Ευρώ όπου μάλιστα έχει διενεργηθεί πρόβλεψη επισφάλειας 
που πλησιάζει σε ποσοστό το 12,73%. 

Ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων μόλις στο 
12,8% , με τον καθαρό δανεισμό (δάνεια - ταμείο) να 
ανέρχεται σε 4,740 εκατ. ευρώ και να φθάνει μόλις στο 
14,7% των ιδίων κεφαλαίων. Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι 
λίγο υψηλότερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού , με το 
κυκλοφορούν να είναι 1,52 φορά υψηλότερο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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Η MEVACO δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 
ρευστότητας, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της τόσο 
απέναντι στους προμηθευτές της και στο Δημόσιο, όσο και 
στους εργαζομένους της. Δεν έγινε καμιά μείωση αποδοχών, 
όλα καταβάλλονται εμπρόθεσμα και επιπλέον κανείς δεν 
απολύθηκε. Μέσα στο 2012 προσλήφθηκαν πάνω από 20 
εργαζόμενοι. 

Το μόνο που μένει για την εταιρεία είναι η επέκταση της 
στο εξωτερικό να έχει συνέχεια και διάρκεια. Εφόσον 
αυτό επιτευχθεί και βελτιωθεί μελλοντικά και το μικτό 
περιθώριο κέρδους της τότε τα άριστα αποτελέσματα του 
2011 - 2012 θα είναι σημείο αναφοράς και θα φαντάζουν, 
στο μέλλον, ως πενιχρά. 

Για το 2013, πέρα από τις τρέχουσες παραγγελίες, σύμφωνα 
με τον κύριο Κωστόπουλο βασικό μέτοχο και πρόεδρο της 
Mevaco, η εταιρεία έχει να εκτελέσει μια σημαντική 
παραγγελία εξωτερικού που θα αποτελέσει την 
έκπληξη του 2013.  
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Πρόκειται για μια μικρή βιομηχανική, εξειδικευμένη 
εισηγμένη, της οποίας τα αποτελέσματα και η δράση της έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Γερμανών της Deutche 
Welle, καθώς το 2012, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 
2 ετών, δημοσιογραφικό συνεργείο της Deutche Welle, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με 
σκοπό την παρουσίαση της εταιρίας στο Γερμανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης  ελήφθησαν συνεντεύξεις από στελέχη της 
Διοίκησης και μέλη της Διευθυντικής ομάδας της εταιρίας με 
σκοπό να παρουσιαστούν στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο οι 
απόψεις της διοίκησης για το μέλλον της Βιομηχανίας στην 
Ελλάδα και τις προοπτικές ανάκαμψης της Ελληνικής 
οικονομίας.  
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Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στατιστικά που αφορούν μετοχές που διαπραγματεύονται 

στην κύρια αγορά και στην αγορά χαμηλής διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση 

συναλλακτική δραστηριότητα τουλάχιστον 10.000 € κατά τις τελευταίες 5 συνεδριάσεις του 

Ιουνίου 2013. 

 

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 Ιούλιος 599 -2,0% ▼ -49,4% 581 662 24.101.134 15.388 

Αύγουστος 647 8,0% ▲ -29,4% 590 654 21.917.178 11.178 

Σεπτέμβριος 739 14,3% ▲ -8,7% 642 791 63.214.509 30.308 

Οκτώβριος 801 8,4% ▲ -0,9% 740 911 78.925.258 34.027 

Νοέμβριος 809 1,0% ▲ 18,6% 754 855 63.664.003 31.191 

Δεκέμβριος 908 12,2% ▲ 34,8% 806 919 53.626.109 26.405 

2013 Ιανουάριος 987 8,7% ▲ 24,0% 914 1.029 70.872.349 32.459 

Φεβρουάριος 1.008 2,2% ▲ 38,6% 970 1.053 58.978.066 26.158 

Μάρτιος 869 -13,8% ▼ 15,5% 821 1.014 65.425.001 27.705 

Απρίλιος 974 12,1% ▲ 39,2% 799 1.000 62.886.720 29.748 

Μάιος 1.015 4,2% ▲ 93,1% 961 1.160 122.389.020 48.375 

Ιούνιος 848 -16,5% ▼ 46,6% 806 1.023 64.767.362 33.668 

    Στατιστικά μετοχών ΧΑ 
     Επιμέλεια: Χρήστος Στεφανίδης 

            chstefanides@yahoo.gr 
 

http://www.xaaosfund.gr/?p=117
http://www.xaaosfund.gr/?p=117


 

          ΣΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

61 

 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μετοχές με τη σημαντικότερη ποσοστιαία μεταβολή 

(Μ%) και την υψηλότερη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 

2013, καθώς και οι μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση κατά τη συνεδρίαση της 28ης 

Ιουνίου 2013. 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 

ΔΡΟΜΕ 0,57 100,0% 0,22 0,57  ΕΥΡΩΒ 1,95 -63,5% 0,88 6,25 

ΠΡΟΦ 1,22 55,0% 0,75 1,25  ΕΤΕ 2,50 -61,5% 1,83 9,87 

ΑΡΑΙΓ 3,05 52,5% 1,84 3,10  ΠΕΙΡ 1,23 -58,5% 1,06 6,30 

ΕΥΠΡΟ 7,13 45,5% 4,87 7,32  ΑΤΤ 0,43 -47,7% 0,17 1,06 

ΠΛΑΙΣ 5,15 41,1% 3,65 6,25  ΥΓΕΙΑ 0,38 -39,0% 0,28 0,80 

ΕΧΑΕ 5,98 37,5% 3,75 6,97  ΜΙΓ 0,28 -35,4% 0,18 0,56 

ΦΡΛΚ 2,51 27,4% 1,58 2,95  ΙΝΤΚΑ 0,46 -26,1% 0,32 0,75 

ΜΠΕΛΑ 7,60 27,3% 4,85 8,70  ΑΛΦΑ 0,43 -16,3% 0,16 0,70 

ΚΡΙ 1,87 22,2% 1,52 2,06  ΕΛΚΑ 1,56 -16,1% 1,16 2,32 

ΦΦΓΚΡΠ 15,70 21,5% 11,51 17,80  ΜΟΗ 7,31 -11,9% 6,80 9,37 
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Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 

Μετοχές Μέση αξία Συνει%  Μετοχές Μέση αξία Συνει% 

ΟΤΕ 10.806.170 14,6%  ΙΝΛΟΤ 1.228.549 1,7% 

ΕΤΕ 9.187.060 12,4%  ΜΟΗ 1.148.784 1,6% 

ΟΠΑΠ 8.158.679 11,0%  ΕΥΡΩΒ 1.042.882 1,4% 

ΠΕΙΡ 6.153.077 8,3%  ΜΙΓ 1.042.317 1,4% 

ΑΛΦΑ 5.888.965 8,0%  ΦΦΓΚΡΠ 1.007.513 1,4% 

ΔΕΗ 4.831.725 6,5%  ΕΛΠΕ 971.916 1,3% 

ΕΕΕ 4.460.707 6,0%  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 851.733 1,2% 

ΕΧΑΕ 1.750.144 2,4%  ΤΙΤΚ 818.992 1,1% 

ΜΥΤΙΛ 1.495.174 2,0%  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 722.666 1,0% 

ΜΠΕΛΑ 1.297.797 1,8%  ΜΕΤΚ 704.417 1,0% 

 

Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. €) 

 

 

 

Μετοχές Κεφαλαιοποίηση Συνει%  Μετοχές Κεφαλαιοποίηση Συνει% 

ΕΥΡΩΒ 7.497 14,5%  ΜΠΕΛΑ 988 1,9% 

ΕΕΕ 6.447 12,4%  ΒΙΟΧΚ 866 1,7% 

ΕΤΕ 5.992 11,6%  ΜΟΗ 810 1,6% 

ΑΛΦΑ 4.697 9,1%  ΕΥΔΑΠ 639 1,2% 

ΟΤΕ 2.941 5,7%  ΜΥΤΙΛ 516 1,0% 

ΕΛΠΕ 2.149 4,1%  ΜΕΤΚ 514 1,0% 

ΟΠΑΠ 2.051 4,0%  ΓΤΕ 469 0,9% 

ΔΕΗ 1.601 3,1%  ΟΛΠ 445 0,9% 

ΦΦΓΚΡΠ 1.051 2,0%  ΕΥΠΡΟ 435 0,8% 

ΤΙΤΚ 1.030 2,0%  ΚΑΡΕΛ 400 0,8% 
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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% 2013 2012 2011 2010  Μετοχές Από% 2013 2012 2011 2010 

ΜΕΝΤΙ 18,6%   0,22 0,30  ΚΑΡΕΛ 4,6% 8,52 7,60 6,33 4,48 

ΟΠΑΠ 14,8% 0,57 0,72 0,96 1,56  ΒΟΣΥΣ 4,6%    0,17 

ΤΡΑΣΤΟΡ 13,9% 0,10 0,10 0,10 0,11  ΕΛΤΚ 4,3%   0,09 0,19 

ΕΛΛ 11,0% 0,54 0,67 1,98 2,40  ΕΛΠΕ 4,3%  0,45 0,30 0,45 

ΜΙΓΡΕ 9,2%  0,25 0,15 0,12  ΜΕΤΚ 4,2% 0,25 0,75 0,48 0,20 

ΜΕΡΚΟ 9,2%   1,06 0,43  ΑΣΚΟ 3,8%    0,05 

ΞΥΛΠ 8,0%    0,07  ΙΝΤΕΤ 3,7%    0,05 

ΛΕΒΠ 7,6%  0,04 0,04 0,04  ΟΤΟΕΛ 3,5%  0,15  0,12 

ΕΦΤΖΙ 7,1%    0,15  ΡΕΒΟΙΛ 3,3%   0,03 0,07 

ΔΕΗ 6,5%   0,79 1,00  ΠΡΕΖΤ 3,2% 0,29 0,12  0,46 

ΑΙΟΛΚ 6,2%    0,24  ΕΚΤΕΡ 2,8%    0,05 

ΝΙΟΥΣ 6,0%  0,01 0,03 0,04  ΙΑΣΩ 2,8%    0,11 

ΜΟΗ 4,8% 0,30 0,39 0,24 0,47  ΚΛΕΜ 2,8%   0,05 0,12 

ΕΥΠΡΟ 4,7%  0,41 0,39 0,55  ΗΡΑΚ 2,8%    0,16 
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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 εξάμηνο 

Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013. 

 

 

 

Αμυντικές  Επιθετικές 

Μετοχές Βήτα Τάση  Μετοχές Βήτα Τάση 

ΙΚΤΙΝ 0,15 0,2%  ΕΥΡΩΒ 2,73 -0,9% 

ΤΙΤΠ 0,15 -0,1%  ΠΕΙΡ 2,43 -0,3% 

ΜΛΣ 0,21 0,0%  ΕΤΕ 2,06 -0,4% 

ΣΑΡ 0,29 0,1%  ΑΛΦΑ 2,01 0,0% 

ΟΤΟΕΛ 0,30 0,2%  ΑΤΤ 1,85 -0,5% 

ΕΥΠΡΟ 0,31 0,2%  ΜΙΓ 1,71 -0,5% 

ΠΛΑΙΣ 0,33 0,2%  ΙΝΤΚΑ 1,64 -0,3% 

ΡΕΒΟΙΛ 0,38 -0,2%  ΔΕΗ 1,61 0,1% 

ΠΡΟΦ 0,38 0,3%  ΣΙΔΕ 1,61 -0,2% 

ΑΡΑΙΓ 0,41 0,2%  ΧΑΚΟΡ 1,45 -0,3% 

ΔΡΟΜΕ 0,42 0,2%  ΥΓΕΙΑ 1,42 -0,4% 

ΟΛΘ 0,47 0,0%  ΦΡΛΚ 1,40 0,0% 

ΤΙΤΚ 0,48 -0,1%  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,39 -0,1% 

ΚΡΙ 0,52 0,1%  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,35 0,0% 
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Γραφήματα μετοχών 

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται συνοπτικά η ημερήσια εξέλιξη των τιμών κλεισίματος 

των μετοχών με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013. 

ΟΤΕ 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

ΟΠΑΠ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

ALPHA BANK 
 

ΔΕΗ 
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COCA COLA HELLENIC 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
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JUMBO 
 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ 
 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 
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EUROBANK 
 

MARFIN INVESTMENT GROUP 
 

FOLLI FOLLIE GROUP 
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