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   E D I T O R I A L   L    
 
Αντί προλόγου 

 

Το 8ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ Μετοχικός Ακτιβισμός, έρχεται 

σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών και άλλων ταραχών τόσο στη χώρα μας, όσο και 

παγκοσμίως. 

 

Η Ελλάδα αγωνίζεται «με νύχια και με δόντια» να αποφύγει την χρεοκοπία, ενώ 

ταυτόχρονα χιλιάδες πρόσφυγες κατακλύζουν τα Ελληνικά νησιά αποδιωγμένοι από 

τον φονικό πόλεμο στη Συρία. Μια «κρίση μέσα στην κρίση» που θα ήταν δύσκολα 

αντιμετωπίσιμη από οποιοδήποτε κράτος του κόσμου. 

 

Ταυτόχρονα η Ελληνική οικονομία ζει τον δικό της «αρμαγεδώνα» και οι Ελληνικές 

τράπεζες προσπαθούν να σταθούν όρθιες με την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία 

ελπίζουμε ότι θα έχει επιτυχή κατάληξη έως το τέλος του χρόνου. 

Τα capital controls προκαλούν «ασφυξία» και τα λουκέτα στην αγορά συνεχίζονται με 

αμείωτο ρυθμό, δυστυχώς… 

Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, ο ΣΕΔ συνεχίζει τις δράσεις του ελπίζοντας σε 

ένα καλύτερο αύριο για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, αλλά και για την Ελληνική 

οικονομία γενικότερα.  

 

Το 8ο τεύχος του Μετοχικού Ακτιβισμού, είναι αφιερωμένο στο «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών», το οποίο 

διοργανώνει ο ΣΕΔ, σε συνεργασία με καθηγητές των οικονομικών πανεπιστημίων 

και με την στήριξη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.  

Ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και θα 

αποτελέσει μια κορυφαία δράση, η οποία θα φέρνει όλο και πιο κοντά την 

Ακαδημαϊκή κοινότητα με την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. 

Παράλληλα ετοιμάζουμε το 13ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, που θα 

γίνει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 στο HILTON και είμαι σίγουρος ότι θα έχει την 

ίδια επιτυχία με τα προηγούμενα 12 Συνέδρια του ΣΕΔ. 

Εύχομαι ολόψυχα να καταφέρουμε, σαν χώρα, να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη κρίση 

που μας ταλαιπωρεί εδώ και 5 χρόνια και για να γίνει αυτό χρειάζεται Εθνική ενότητα 

και ομοψυχία. Είναι επιτακτική ανάγκη να βάλουμε στην άκρη όλα αυτά που μας 

χωρίζουν και να κρατήσουμε όλα εκείνα που μας ενώνουν, γιατί μόνο έτσι θα 

καταφέρει η χώρα μας, να μπει ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας και 

θα καταφέρουμε να παραμείνουμε στην «καρδιά» της Ευρώπης, της οποίας η χώρα 

μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα, αναπόσπαστο μέλος. 

 

 

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2015 

Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών 

του Μπάμπη Εγγλέζου, 

Προέδρου ΣΕΔ 

 

 
 

Η παρακολούθηση Γεν. Συνελεύσεων των Εισηγμένων εταιρειών, 

δεν είναι κάτι νέο για τον ΣΕΔ. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης 

του Συνδέσμου ήταν ένας από τους κυριότερους στόχους μας και 

κάθε χρόνο παρακολουθούσαμε αρκετές Γεν. Συνελεύσεις, με 

παρεμβάσεις προς τις διοικήσεις των εταιρειών, για καλύτερη και 

πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των μετόχων μειοψηφίας. Το 2004, 

με την έναρξη του Μετοχικού Ακτιβισμού για πρώτη φορά στη 

χώρα μας από τον ΣΕΔ, έγινε το πρώτο «οδοιπορικό» στις Γεν. 

Συνελεύσεις των εισηγμένων και εγώ ο ίδιος παρέδωσα επιστολή 

με τα συμπεράσματα, στον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Από τότε και κάθε χρόνο παρακολουθούμε 

ανελλιπώς αρκετές Γεν. Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, 

υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας. 

Εφέτος όμως, το 2015, με την ευκαιρία της συνεργασίας με 2 ΑΕΙ 

στο 12ο Συνέδριο του ΣΕΔ, αποφασίσαμε να οργανώσουμε 

πιλοτικά την Παρακολούθηση Γεν. Συνελεύσεων, το δεύτερο 

τρίμηνο του έτους, σε συνεργασία με καθηγητές από 3 Οικονομικά 

Πανεπιστήμια. 

Το αποτέλεσμα ήταν απρόσμενα επιτυχημένο! 

Το πρόγραμμα, ξεκίνησε τον Απρίλιο και έγινε δεκτό με 

ενθουσιασμό από τους φοιτητές, αλλά και από τους επιβλέποντες 

καθηγητές. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 

και αρχίσαμε άμεσα την παρακολούθηση των Γεν. Συνελεύσεων, οι 
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οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει.  

Εδώ μας περίμενε μια ακόμα πιο ευχάριστη έκπληξη: Το 

πρόγραμμα έγινε δεκτό με μεγάλο ενδιαφέρον από τις εισηγμένες 

εταιρείες οι οποίες το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και 

δέχτηκαν όλες, τουλάχιστον αυτές στις οποίες αποταθήκαμε, τους 

φοιτητές στις Γεν. Συνελεύσεις, σαν παρατηρητές. 

Οι φοιτητές των οικονομικών Πανεπιστημίων παρακολούθησαν 

περίπου 30 Γεν. Συνελεύσεις και συμπλήρωσαν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο είχαμε στο μεταξύ, επεξεργαστεί σε 

συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές και τα στελέχη του 

Χ.Α. που συμμετείχαν στην οργανωτική επιτροπή. 

Μια ομάδα φοιτητών, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του ΣΕΔ 

Γιάννη Σαρρή, επεξεργάστηκε τα συμπεράσματα από τα 

ερωτηματολόγια και τα παρουσίασε στην Προσυνεδριακή 

Εσπερίδα που έγινε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τετάρτη 11 

Νοεμβρίου 2015. 

Το πλήρες video και φωτογραφίες από την Εσπερίδα 

παρουσιάζονται στο επόμενο άρθρο-ανακοίνωση του ΣΕΔ. 

Ακολουθώντας λοιπόν το παλιό ρητό που λέει: «Η επιτυχία 

υποχρεώνει», αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα, πιο 

ολοκληρωμένο, με σκοπό να γίνει θεσμός στην Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά, ο οποίος θα φέρνει κάθε χρόνο κοντά την Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά και τις διοικήσεις των Εισηγμένων Εταιρειών, με την 

Ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Έτσι από την περίοδο 2015-2016, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 

τον Δεκέμβριο, με σκοπό οι φοιτητές, μετά από κατάλληλη 

εκπαίδευση και προετοιμασία, να παρακολουθούν τις εισηγμένες 

εταιρείες 2-3 μήνες πριν τις Γεν. Συνελεύσεις, εις τρόπον ώστε να 

έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κάθε εταιρείας, όταν θα 

πηγαίνουν στη Γεν. Συνέλευση, αλλά και να συμπληρώνουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές, 2-3 μήνες πριν από την ετήσια Γεν. 

Συνέλευση θα παρακολουθούν τα εξής: 

1. Εταιρικές ανακοινώσεις 

2. Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις  

3. Τον ισολογισμό, αρκετά πριν από τη Γεν. Συνέλευση, με 

ανάλυση των  
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επί μέρους κονδυλίων. 

4.Τη φιλοσοφία Εταιρικής Διακυβέρνησης και το σύστημα που 

ακολουθεί  

η κάθε εταιρεία. 

5. Το Management και τις επενδύσεις. 

6. Τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

7. Τις ενδο-εταιρικές και ενδο-ομιλικές συναλλαγές 

8. Τις έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, στις οποίες παίρνονται  

συνήθως οι σημαντικότερες αποφάσεις 

9. Την ετήσια Γεν. Συνέλευση, στην οποία θα πηγαίνουν πλέον  

έχοντας πιο πλήρη και σφαιρική εικόνα της εταιρείας. 

Στο τέλος κάθε περιόδου θα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 
από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που θα 
συμπληρώνουν οι φοιτητές, από τα οποία θα εξάγονται, κάθε 
χρόνο, σημαντικά συμπεράσματα.  
 
Από τα συμπεράσματα αυτά, θα υπάρχουν σημαντικά οφέλη για 
όλους τους εμπλεκόμενους: 
 
1. Για τους φοιτητές, που θα αποκτούν ανεκτίμητη γνώση και 
εμπειρία από τη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών και 
γενικότερα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 
2. Για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να 
αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας, για την βελτίωση της 
σχέσης τους προς τους μετόχους, την πληρέστερη και 
σφαιρικότερη ενημέρωση τους, αλλά και την αποτελεσματικότερη 
διοργάνωση των Γεν. Συνελεύσεων. 
3. Για τους μετόχους των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίοι θα 
έχουν καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, των εισηγμένων 
εταιρειών που τους ενδιαφέρουν.   
4. Για τις εποπτικές αρχές, οι οποίες θα μπορούν, εφ’ όσον το 
κρίνουν σκόπιμο, να αξιοποιούν τα συμπεράσματα για τη βελτίωση 
του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς. 

Πρόθεση μας είναι, το Πρόγραμμα αυτό να γίνει θεσμός στην 
Ελληνική Κεφαλαιαγορά και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με 
βελτιώσεις και προσαρμογή στη διεθνή πρακτική. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που 
συμμετέχουν σε αυτό το πρωτοποριακό για τη χώρα μας 
πρόγραμμα και ιδιαίτερα τους επιβλέποντες καθηγητές που είναι οι 
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κύριοι και κυρίες: 
1. Ειρήνη Βουδούρη, Γιώργος Λελεδάκης και Σπύρος Λιούκας 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2. Δημήτρης Κυριαζής, Παναγιώτης Σταϊκούρας και Μανώλης 
Τσιριτάκης, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά 
3. Μαριαλένα Αγοράκη και Γιάννης Φίλος από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
4. Ανδρέας Κουτούπης, (ο Γεν.Γραμματέας του ΣΕΔ), από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα προστεθούν καθηγητές και από 
άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά και 
νομικές σχολές, που έχουν άμεση σχέση με την Εταιρική 
Διακυβέρνηση και την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς. 
 
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και ιδιαίτερα τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. 
Σωκράτη Λαζαρίδη, που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας 
παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη. 

Είμαι σίγουρος ότι, με τη βοήθεια όλων, το Πρόγραμμα αυτό θα 
γίνει θεσμός στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και θα επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο με βελτιώσεις και προσαρμογή στη διεθνή πρακτική, 
με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας με την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O Πρόεδρος του ΟΤΕ κ. Mιχ. Τσαμάζ,συνομιλεί με εμένα και τους φοιτητές στο περιθώριο της 63ης Γεν. 

Συνέλευσης του ΟΤΕ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ  
 
Αθήνα 13 Νοέμβρίου 2015 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Προσυνεδριακή Εσπερίδα που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, 
στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της 
οποίας παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της επεξεργασίας των 
ερωτηματολογίων, που συμπλήρωσαν οι φοιτητές των οικονομικών 
Πανεπιστημίων, το δεύτερο τρίμηνο του 2015, στα πλαίσια του 
«Προγράμματος Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων 
Εταιρειών». 

Το πρόγραμμα διοργάνωσε ο ΣΕΔ, σε συνεργασία με καθηγητές των 
οικονομικών Πανεπιστημίων και με την υποστήριξη του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας παρουσιάστηκε επίσης το νέο «Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών», για την 
περίοδο 2015-2016 και ο Πρόεδρος του ΣΕΔ απηύθυνε πρόσκληση στο 13ο 
Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, που θα γίνει στο HILTON 
(αίθουσα GALAXY), το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016. 

Την Εσπερίδα χαιρέτισαν από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ο 
διευθύνων σύμβουλος κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς η Α΄ Αντιπρόεδρος κα Βασιλική Λαζαράκου.  
Εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών, που συμμετείχαν στο πιλοτικό 
πρόγραμμα απηύθυναν χαιρετισμό, ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος διευθυντής 
επενδυτικών σχέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ο κ. Γιώργος Αλεβίζος 
οικονομικός διευθυντής του Ομίλου FOURLIS Α.Ε. και ο κ. Νίκος 
Πολυμενάκος διευθυντής επενδυτικών σχέσεων του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Εκ μέρους των καθηγητών απηύθυνε χαιρετισμό η κα Μαριαλένα Αγοράκη. 

Στην Εσπερίδα μίλησαν επίσης, ο διευθυντής επικοινωνίας του Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Παντελής Λάμπρου και η γεν. διευθύντρια του 
ΕΣΕΔ κα Λήδα Κοντογιάννη.  
Παρέστησαν εκπρόσωποι των φορέων της Κεφαλαιαγοράς, επενδυτές φίλοι 
και μέλη του ΣΕΔ και φοιτητές των οικονομικών Πανεπιστημίων. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ κ. Μπάμπης Εγγλέζος, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα 
θα συνεχιστεί, με σκοπό να γίνει ο θεσμός που θα ενώνει την Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα με την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, προς όφελος τόσο των 
φοιτητών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, όσο και των Εισηγμένων 
Εταιρειών και των επενδυτών-μετόχων τους. 
 
Πατήστε εδώ: 
VIDEO ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΕΔ 

http://sed.gr/?p=899
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  Ένα Πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρακολούθησης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης Εισηγμένων Εταιριών 

 

Γιάννης Σαρρής,Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

To πρόγραμμα αποτελεί μέρος των δράσεων του ΣΕΔ που αποσκοπούν 

στην ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 

και όχι απλώς στη τυπική συμμόρφωση τους. 

Υλοποιήθηκε από μέλη του ΣΕΔ σε συνεργασία με καθηγητές από το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με τα δύο τελευταία να 

συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο). Συμμετείχαν φοιτητές από τα 

ανωτέρω ανώτατα ιδρύματα, ενώ το πρόγραμμα τελεί  υπό την αιγίδα 

του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

       Ο ΣΕΔ συνέταξε το αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο με τη συμβολή  

των καθηγητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στελεχών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε στη τελική του μορφή. 

Παράλληλα το ερωτηματολόγιο συζητήθηκε σε συγκεντρώσεις που 

συμμετείχαν οι φοιτητές που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον,  δόθηκαν 

κάποιες βασικές διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση και 

διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες. 

Στη συνέχεια,  οι προπτυχιακοί κυρίως  φοιτητές (από 3 έως και 24 ανά 

εταιρία) συνοδευόμενοι από μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ και σε κάποιες 

περιπτώσεις και από καθηγητές τους, παρέστησαν  στις Γενικές 

Συνελεύσεις μετά το τέλος των οποίων συμπλήρωναν και έστελναν τα 

ερωτηματολόγια  μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στον ΣΕΔ. Με 
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το πέρας των ΓΣ συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων 

και ξεκίνησε η επεξεργασία τους.  

Κατά την επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν απλά εργαλεία στατιστικής 

και στοιχεία λογιστικής χωρίς πολύπλοκα μοντέλα κι υποδείγματα, 

υιοθετώντας το πρίσμα του απλού μελλοντικού επενδυτή. Επειδή η 

απόφαση κατά τη σύνταξη των ερωτηματολογίων ήταν οι απαντήσεις να 

είναι περιγραφικές και όχι απευθείας σε κάποια αριθμητική κλίμακα,  

ορίστηκαν στοιχειώδεις κανόνες και κριτήρια επιμέτρησης για κάθε 

συγκεκριμένη ερώτηση, ώστε να υπάρχει ενιαία βάση αξιολόγησης. 

Οι απαντήσεις κάθε συμμετέχοντα αξιολογήθηκαν  από 4 

διαφορετικούς κριτές , οι οποίες στη συνέχεια συσχετίσθηκαν, 

ελέγχθηκαν και προσαρμόστηκαν ακραίες τιμές  (πχ  όταν η 

βαθμολόγηση ήταν σε 3 κριτές μέγιστη και σε 1 ελάχιστη). Το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής μετρίασε τις υποκειμενικές 

εκτιμήσεις και έδωσε μια περισσότερο αντικειμενική επιμέτρηση του 

κάθε ερωτηματολογίου. 

Στη συνέχεια με παρόμοια διαδικασία συσχετίστηκαν τα διάφορα 

ερωτηματολόγια της ίδιας εταιρείας οπότε και προκύπτει η τελική 

εκτίμηση για κάθε ερώτηση και κάθε κατηγορία. Με την ομαδοποίηση 

των διαφόρων ερωτημάτων σε τέσσερεις κατηγορίες και την ένταξη των 

ευρημάτων στις αντίστοιχες ομάδες προέκυψαν τα αποτελέσματα τα 

οποία παρουσιάστηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η επεξεργασία των απαντήσεων ολοκληρώθηκε με τη  συσχέτιση των 

ευρημάτων των εταιρειών κάθε κλάδου, η οποία κατέληξε στην εικόνα  

του κλάδου για κάθε συγκεκριμένη ερώτηση. 

Τέλος έγινε μια πρώτη βαθμονόμηση των ερωτήσεων με συντελεστές 

βαρύτητας ώστε να προκύψει συγκεκριμένο μετρήσιμο αποτέλεσμα για 

κάθε εταιρεία. Το αποτέλεσμα αυτό, εξαιτίας του μικρού αριθμού 

δείγματος και του πιλοτικού χαρακτήρα του προγράμματος δεν 

δημοσιοποιείται προς το παρόν, είναι όμως  στόχος με την αύξηση του 

αριθμού των παρατηρήσεων ,την οργάνωση και αριστοποίηση των 

διαδικασιών, την θεσμοθέτηση κανόνων και μεθόδων επιμέτρησης να 

μετεξελιχθεί σε δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης>  
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Ποιο ήταν το δείγμα; 

Οι εταιρίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά κλάδο ήταν 

οι εξής: 

       Τραπεζικός κλάδος: ALPHABANK, ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ,  

EUROBANK 

 Επικοινωνία: OTE 

 Πετρέλαια-Αέρια: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ(ΕΛΠΕ), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ 

(ΜΟΗ) 

 Α’ Ύλες: ΕΛΒΑΛ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΣΙΔΕΝΟΡ, 

ΣΙΔΜΑ, ΣΩΛΚ, ΧΑΛΚΟΡ 

  Κατασκευές και Υλικά: ΤΙΤΑΝ 

 Βιομηχανικά Προϊόντα κι Υπηρεσίες: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ, ΜΕΤΚΑ, FRIGOGLASS 

 Χρηματοοικονομικός κλάδος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ(ΕΧΑΕ) 

 Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά: SARANTIS  

Οι εταιρείες σύμφωνα με την ταξινόμηση FTSE του χρηματιστηρίου 

Αθηνών ανήκουν: 

 FTSE/XA large cap: Χρηματοοικονομικός κλάδος, 

Τραπεζικός, Επικοινωνίες, Πετρέλαια, Κατασκευαστικά 

Προϊόντα, μία (1) εταιρία από Α’ Ύλες και μία (1) από 

Βιομηχανικά Προϊόντα 

 FTSE/XA mid cap: μία (1) από Α’ Ύλες και δύο (2) από 

Βιομηχανικά Προϊόντα 

 FTSE/XA international: Επικοινωνίες, Πετρέλαια, 

Κατασκευαστικά Προϊόντα, Βιομηχανικά Προϊόντα, 

Προσωπικά Αγαθά και τρεις (3) Α’ Ύλες 
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Ποιος ήταν ο σκοπός της δράσης; 

Η προσέγγιση που επελέγη συνάδει με εκείνη ενός απλού μελλοντικού 

επενδυτή- περισσότερο εμπειρική και λιγότερο επιστημονική οπότε οι 

στόχοι του προγράμματος αφορούν την άμεση και πρακτική 

δημιουργίας ωφελειών όπως  

Να αυξηθεί η πίεση για περισσότερη διαφάνεια και ποιότητα 

ενημέρωσης προς τους  μετόχους, ειδικά της μειοψηφίας. 

Να αναδειχθεί μέσω του προγράμματος η σπουδαιότητα της 

ενημέρωσης όλων των stakeholders, δηλ. τα πρόσωπα ή τις ομάδες που 

έχουν ενδιαφέρον ή συμφέρον ή επηρεάζονται από την ύπαρξη και 

λειτουργία μιας επιχείρησης (stakeholders είναι το προσωπικό της 

εταιρείας, στελέχη και υπάλληλοι, οι πιστωτές, οι πελάτες, οι 

προμηθευτές, τα στελέχη των ρυθμιστικών, εποπτικών και κρατικών 

αρχών, ομάδες και ενώσεις προσώπων και ευρύτερα η κοινωνία). 

Να γίνει μια ακόμα προσπάθεια σύνδεσης της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με την Επιχειρηματικότητα. 

Να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες να διαφοροποιηθούν θετικά 

δίνοντας έμφαση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.  

Δ Ο Μ Η 

Το ερωτηματολόγιο  χωρίστηκε σε  τέσσερις θεματικές ενότητες 

(τμήματα):  

1. Γενικά Θέματα 

2. Εταιρική Διακυβέρνηση  

3. Παρουσίαση Οικονομικής Πληροφόρησης 

4. Μέτοχοι – Μετοχικά Θέματα. 

 Η 1η Ενότητα Γενικά Θέματα περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως:  

α. Ήταν εύκολη η πρόσβαση μετόχων στην Γενική Συνέλευση; 

β. Η Γενική Συνέλευση έγινε κατά τις 2-3 τελευταίες ημέρες της 

προθεσμίας ή νωρίτερα; 

 γ . Παραβρέθηκαν και άλλοι συμμέτοχοι της επιχείρησης; 
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 δ. Παραβρέθηκαν μέτοχοι μειοψηφίας;  

Η 2η Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση  αξιολογεί τα εξής θέματα 

α. Παραβρέθηκαν και τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου; 

 β. Ακολουθεί η εταιρεία τον ελληνικό Κώδικα ή άλλο Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης; 

 γ. Στις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνεται η εταιρεία με 

συγκεκριμένες πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

που έχει επιλέξει να υιοθετεί, εξηγεί η εταιρεία επαρκώς τις 

αποκλίσεις αυτές; 

 δ. Είναι ικανοποιητική η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης; 

Αποτυπώνει φιλοσοφία διαφάνειας εκ μέρους της εταιρείας;  

Η 3η Ενότητα Παρουσίαση Οικονομικής Πληροφόρησης ασχολείται με τα 

εξής: 

α. Παραβρέθηκαν ο εσωτερικός ελεγκτής και ο ορκωτός ελεγκτής; 

 β. Διαβάστηκε στη Γ.Σ. δημοσίως το συμπέρασμα της έκθεσης 

του; 

 γ. Υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή; 

 δ. Περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη 

της εταιρείας; 

 Η 4η Ενότητα Μέτοχοι – Μετοχικά Θέματα. Έχει ερωτήσεις όπως: 

 α. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διέθεσε επαρκή χρόνο 

για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους; 

 β. Υπήρχε πρόθεση ενημέρωσης των μετόχων (απάντηση στις 

ερωτήσεις τους), όπως επίσης υπήρχε πρόθεση ενημέρωσης τους 

για την πορεία της εταιρείας ( έστω και στο περιθώριο της 

Γενικής Συνέλευσης); 

 γ. Ανακοίνωσαν οι βασικοί μέτοχοι το αν θα συμμετάσχουν και 

κατά πόσο στις εκδόσεις; 

 δ. Αναφέρεται σαφώς ο αντισυμβαλλόμενος στις εταιρικές 

πράξεις;  
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Η βαθμονόμηση των απαντήσεων έγινε με κλίμακα 0 - 5 με τις 

παρακάτω ερμηνείες: 

 0 =δεν υπάρχει πληροφορία 

1 = σημείο που επιδέχεται βελτίωση, 

2 = μετρίως ικανοποιητικό, 

3 = αναμενόμενο – τυπικό πλαίσιο, 

4 = πολύ καλό, 

5= εξαιρετικό. 

Διευκρινιστικά η βαθμολογία 3 δόθηκε στις περιπτώσεις στις οποίες η 

εταιρεία συμμορφώθηκε τυπικά, ενώ 4 και 5 η εταιρεία παρουσίασε 

κάτι παραπάνω – προχώρησε ένα επιπλέον βήμα.  

Τέλος, τονίζεται πως εξετάστηκε η τυπική -και όχι η ουσιαστική- 

συμμόρφωση προς το παρόν, ενώ η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με 

το βλέμμα του κοινού μελλοντικού επενδυτή. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

   Προτού γίνει η παρουσίαση των ευρημάτων, θεωρήθηκε σκόπιμο να  

γίνει μια αναφορά σε βασικά οικονομικά μεγέθη της οικονομικής 

χρήσης του 2014 για το σύνολο των εταιρειών που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων, ώστε να έχουμε 

μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος των εταιρειών που 

μελετήθηκαν. 
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Για τη διευκόλυνση της μελέτης αλλά και της παρουσίασης 

αποφασίστηκε τα συμπεράσματα να ταξινομηθούν κατά οικονομικό 

κλάδο και κατά θεματική ενότητα. 

Η παρουσίαση και η ταξινόμηση γίνεται ποιοτικά αλλά και ποσοτικά με 

την βοήθεια της προηγούμενης κλίμακας 

Καθώς σε ορισμένους κλάδους συμμετείχε μόνο μια επιχείρηση, για 

λόγους τάξης και ίσης αντιμετώπισης όσον αφορά την μη αποκάλυψη 

επιμέρους στοιχείων για κάθε εταιρεία στο πιλοτικό στάδιο, προέκυψε 

η ανάγκη δημιουργίας ενός υπερ-κλάδου(εφεξής «λοιποί κλάδοι») στον 

οποίο συμμετείχαν οι κλάδοι:  Τηλεπικοινωνιών, Χρηματοοικονομικός, 

Κατασκευαστικός, και  Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών. 

Η συνολική επίδοση ανεξάρτητα από τις θεματικές ενότητες ήταν για 

όλους τους κλάδους μετρίως ικανοποιητική, ενώ καλύτερα τα πήγαν οι 

λοιποί κλάδοι με επίδοση την αναμενόμενη-τυπική 

. 

 

Η επίδοση που προέκυψε κατά θεματική ενότητα συνολικά ανεξάρτητα 

από τον κλάδο, ήταν για όλες τις ενότητες αναμενόμενη-τυπική, ενώ για 

την Εταιρική Διακυβέρνηση η επίδοση ήταν μετρίως ικανοποιητική. 
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Πιο συγκεκριμένα, στη θεματική ενότητα «Γενικά Θέματα» όλοι οι 

κλάδοι είχαν την αναμενόμενη-τυπική επίδοση, αλλά κανένας καλύτερη 

από αυτή. 

Αντίθετα, στην θεματική ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση», κανένας 

κλάδος δεν ξεπέρασε τη μετρίως ικανοποιητική επίδοση. 

Στη θεματική ενότητα της Οικονομικής Πληροφόρησης ο τραπεζικός 

κλάδος και ο κλάδος του πετρελαίου είχαν μετρίως ικανοποιητική 

απόδοση, ενώ οι υπόλοιποι είχαν αναμενόμενη-τυπική, αλλά κανένας 

καλύτερη από αυτή. 

Στη θεματική ενότητα «Μέτοχοι και Μετοχικά Θέματα» ο κλάδος των 

βιομηχανικών προϊόντων είχε μετρίως ικανοποιητική επίδοση, ενώ οι 

υπόλοιποι κλάδοι τα πήγαν καλύτερα, με αναμενόμενη-τυπική επίδοση, 

αλλά κανένας καλύτερη από αυτή. 

Σε κάποια επιμέρους θέματα παρουσιάστηκε μεγάλη σύγκλιση στα 

αποτελέσματα σχεδόν όλων των εταιρειών. Σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα-θέματα, άλλες εταιρείες είχαν καλή επίδοση, άλλες όχι τόσο 

καλή, άλλες τυπική. Υπήρξαν όμως θέματα στα οποία σχεδόν όλες τα 

πήγαιναν καλύτερα από την τυπική-αναμενόμενη επίδοση, και κάποια 

θέματα στα οποία σχεδόν όλες οι εταιρείες τα πήγαιναν λιγότερο καλά 

σε σχέση με την τυπική επίδοση.  

Τα θέματα στα οποία σχεδόν όλες οι εταιρείες είχαν σχεδόν ίδια τυπική 

επίδοση ήταν: 
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Τα θέματα στα οποία σχεδόν όλες οι εταιρείες είχαν καλύτερη από την 

τυπική επίδοση ήταν τα εξής: 

 

Από την άλλη πλευρά, τα θέματα στα οποία σχεδόν όλες οι εταιρείες 

είχαν μικρότερη από την τυπική-αναμενόμενη επίδοση ήταν τα εξής: 

 

Θεμελιώδη θέματα που συζητήθηκαν κι αξίζει να 

αναφερθούν 

Κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς 

είναι η παρουσία ανεξάρτητων μελών και η σύγκρουση συμφερόντων  

μετόχων πλειοψηφίας / διευθυνόντων και μετόχων μειοψηφίας.  

Όσον αφορά το πρώτο, είναι γνωστό ότι ο νόμος ορίζει ασφαλιστικές 

δικλείδες για την «πραγματική» ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μελών. 
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Όμως, θα ήταν ορθό να εκτιμηθεί αυτό στο πλαίσιο της παρουσίας τους 

στην Γενική Συνέλευση αλλά και γενικότερα στην διοίκηση της 

εταιρείας. 

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, η σύγκρουση συμφερόντων είναι κάτι 

το οποίο απασχολεί ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας μας. Προφανώς, 

επηρεάζει κυρίως τα αδύναμα μέρη των εταιρειών τα οποία είναι οι 

μικρομέτοχοι και οι υπάλληλοι, με τους δεύτερους να προστατεύονται 

από την εργατική νομοθεσία, ενώ η προστασία των μικρομετόχων κατά 

το μάλλον μπορεί να επιτευχθεί περισσότερο μέσω της εφαρμογής της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ποιοι και πώς ωφελούνται από το πρόγραμμα;  

Αναμφίβολα, τόσο οι μέτοχοι όσο και οι εταιρίες και οι φοιτητές έχουν 

να αποκομίσουν οφέλη από το Πρόγραμμα αυτό. Συγκεκριμένα: 

Με τη μέτρηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων, ιδιαίτερα  στα 

επόμενα έτη που θα είναι εξατομικευμένα ανά εταιρεία, οι μέτοχοι θα 

έχουν ένα ακόμα εργαλείο και δείκτη αναφοράς, ώστε οι αποφάσεις 

τους να σταθμίζονται και να λαμβάνονται με περισσότερο έγκυρα και 

έγκαιρα στοιχεία και ταυτόχρονα να περιορίζεται η δυνατότητα ς 

αυθαίρετων και μονομερών ενεργειών μεγαλομετόχων και 

διευθυντικών στελεχών. 

Για τις εταιρείες τα οφέλη ήταν εξίσου σημαντικά, αφού έχουν τη 

δυνατότητα να δείξουν ότι ακολουθούν καλές πρακτικές σε πολλούς και 

διαφορετικούς τομείς, κάτι  το οποίο θα ενισχύσει την εταιρική τους 

ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα έγιναν δέκτες εποικοδομητικής «κριτικής» απαλλαγμένης 

από στερεότυπα, καθώς οι φοιτητές παρακολούθησαν τις γενικές 

συνελεύσεις με το «βλέμμα» του απλού επενδυτή-μικρομετόχου, 

έχοντας γνώση όμως των υπαρχουσών κοινοτικών οδηγιών και 

θεσμοθετημένων διατάξεων. Ακόμη, συμμετείχαν κι εκείνες με τη σειρά 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δείχνοντας  στα αυριανούς 

επιστήμονες ότι οι διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων οφείλουν να είναι 

διαφανείς, αμερόληπτες, να  λαμβάνουν υπόψη τους πολλές 

παραμέτρους πέραν των αμιγών οικονομικών, ώστε τελικά να προκύπτει 

αξία  για την επιχείρηση τους μετόχους και την κοινωνία. 
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Τέλος η συμμετοχή νέων ανθρώπων βοήθησε και αναβάθμισε τη  

διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, περιορίζοντας φωνές ακρότητας 

και σκηνές απρεπούς συμπεριφοράς εκείθεν κακείθεν. 

Όσον αφορά στους φοιτητές, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών, χωρίς 

την υποχρέωση κατοχής μετοχών, ως είθισται. Μπόρεσαν ακόμη να 

βρεθούν στην καρδιά της λήψης εταιρικών αποφάσεων, σε εταιρείες 

που αποτελούν τον πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελληνικής 

Αγοράς. Επιπροσθέτως, συμμετείχαν διαδραστικά στις Γ.Σ., καθώς 

δόθηκε ευκαιρία σε πολλές περιπτώσεις να υποβάλλουν, μετά το πέρας 

της συνέλευσης, ερωτήσεις αλλά και να συνομιλήσουν με στελέχη των 

εταιρειών, αναφορικά με σημαντικά οικονομικά και διοικητικά ζητήματα 

αλλά και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, μιας πραγματικής 

οικονομικής μονάδας. 

Επίσης, καλλιεργήθηκε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας καθώς η 

συνεργασία συνεχίστηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

επεξεργασία των  δεδομένων.  

Επόμενα βήματα... 

Πριν από όλα θα γίνει μια εκτενής και σε βάθος αναθεώρηση και 

βελτίωση του ερωτηματολογίου, με επιμέλεια του ΣΕΔ και τη 

συνεργασία φορέων της αγοράς, εταιριών, εποπτικών αρχών, 

καθηγητών, και φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών). Στο 

πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία με τους καθηγητές 

των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ώστε να εντάξουν στα αντίστοιχα 

μαθήματα και στο μέτρο του δυνατού,  σχετικά θέματα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, λειτουργίας και εποπτείας της αγοράς και των 

επιχειρήσεων 

Πολύ πριν από τις γενικές συνελεύσεις, θα διοργανωθούν workshop στα 

οποία μέλη του ΣΕΔ, εν είδη μεντόρων θα μυήσουν και θα 

προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες φοιτητές, σε σημαντικά επιμέρους 

εταιρικά θέματα, ώστε κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης να 

μπορούν να μετρηθούν όχι μόνο η τυπική αλλά και η ουσιαστική 

συμμόρφωση των εταιρειών στο πνεύμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Αυτό θα συνδυαστεί με μία συνεχή παρακολούθηση της πορείας των 

εταιρειών στη διάρκεια του χρόνου και μέσω των δημοσίων 
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ανακοινώσεων τους και των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων , 

επιπλέον και εφόσον το πρόγραμμα στηριχθεί ενεργά και από τις 

εταιρείες, τα πανεπιστήμια, τις εποπτικές αρχές και το Χρηματιστήριο 

με διάφορες άλλες ενέργειες όπως η επίσκεψη στους χώρους των 

εταιρειών η λήψη συνεντεύξεων από τα στελέχη τους ή / και η 

συμμετοχή σε δράσεις της των εταιριών και των αρχών που έχουν 

σκοπό να προάγουν την εταιρική διακυβέρνηση 

Εν τέλει, σκοπός του προγράμματος είναι η οργανωμένη 

παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων εταιριών και Γενικών 

Συνελεύσεων ώστε να δημιουργεί μια κρίσιμη βάση παρατηρήσεων που 

θα επιτρέψει τα συμπεράσματα του προγράμματος να έχουν επάρκεια 

και επιστημονική αξιοπιστία 

Είναι φανερό ότι ο ΣΕΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση και αυτό, διότι προφανώς αποτελεί ένα βήμα βελτίωσης 

την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Η 

Εταιρική Διακυβέρνηση όμως δεν κρίνεται στον τύπο αλλά κυρίως από 

την ουσιαστική υιοθέτησή της ως τρόπος  διοίκησης των εταιρειών. 

Είναι γεγονός πως με χαμηλό κόστος και βασικές αλλαγές βασισμένες 

στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης θα επέλθουν σημαντικά 

αποτελέσματα τα οποία θα συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της κάθε 

εταιρείας. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών του ΣΕΔ έθεσε τις βάσεις συνεργιών μεταξύ  Ιδιωτών 

επενδυτών,  Επιχειρήσεων, Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

Πανεπιστημίων. Πρόκειται για ένα  πρόγραμμα, το οποίο θα αναπτυχθεί 

τα επόμενα χρόνια  με τη επιμέλεια και συντονισμό μελών του ΣΕΔ και 

με σταθερά βήματα, επιπρόσθετη συμμετοχή και ανανεωμένες ιδέες, το 

πρόγραμμα θα βελτιωθεί και θα εμπλουτιστεί, παρέχοντας ακόμη 

περισσότερα οφέλη στα συμβαλλόμενα μέλη.  

 

 

  



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

21 

              

              

 

 

 

Την ανάλυση , επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων και 

παρουσίαση επιμελήθηκε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον Γιάννη 

Σαρρή, Οικονομολόγο ΜΒΑ, Αντιπρόεδρο  ΣΕΔ, αποτελούμενη από 

τους  φοιτητές 

3 Βολυράκη Μαρία Πειραιά 3ο 
Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής 

marvol.vol@gmail.com 

1 Θεοδώρου Μιχαέλα 
Οικονομικό 
Αθηνών 

3ο 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

mixaelavsangel@gmail.com 

4 Καμπουρίδη Ιωάννα  Πάντειο  4ο Δημόσιας Διοίκησης iwannakab@gmail.com 

5 Σαρρής Ηλίας 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής  

2 Τσάτσαρη Παναγιώτα 
Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

4ο Δημόσιας Διοίκησης giwta.tsr@hotmail.gr 

 

 

 

mailto:marvol.vol@gmail.com
mailto:mixaelavsangel@gmail.com
mailto:iwannakab@gmail.com
mailto:giwta.tsr@hotmail.gr


 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

22 

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κώδικες Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Φίλος  

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Α. Εισαγωγή  

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση δικαιολογημένα αποτελεί ένα ευρέως 

συζητούμενο θέμα τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η εφαρμογή 

καλών πρακτικών διακυβέρνησης σε μια επιχείρηση (και 

οποιοδήποτε οργανισμό γενικότερα) αποτελεί μία από τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις αντοχής καταρχήν στη συνεχιζόμενη 

κρίση και κατά το δυνατόν περαιτέρω ανάπτυξής της.    

Ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε ‘συμμετέχει’ σε μια επιχείρηση (από 

τον εργαζόμενο μέχρι τη διοίκηση/ επιχειρηματία) για να εκτελέσει 

το έργο του, πέρα από τη κατοχή των απαιτούμενων τεχνικών 

γνώσεων, είναι απαραίτητο να κινείται μέσα σε ένα επαγγελματικό 

πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται αφενός από τη νομοθεσία και 

αφετέρου από κανόνες και αρχές, κάποιες από τις οποίες 

επιβάλλονται ή προτείνονται από κάποιο φορέα (εταιρεία ή 

επαγγελματική οργάνωση) συνήθως με τη μορφή Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας (στο εξής ΚΕΔ).  Στο παρόν άρθρο 
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γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστεί το θέμα των ΚΕΔ, κυρίως ως 

προς την ύπαρξή τους και το περιεχόμενό τους, υπό το πρίσμα του 

στόχου τους στη βελτίωση των επιπέδων Εταιρικής Διακυβέρνησης 

αλλά και Επιχειρηματικής Ηθικής, και να παρουσιαστούν στοιχεία 

και προβληματισμοί που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις 

επαγγελματικών κλάδων και ομάδων.  

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζεται ο ρόλος των ΚΕΔ στην 

περίπτωση των εταιρειών, όπου οι ΚΕΔ αποτελούν - ή δύνανται να 

αποτελούν ή οφείλουν να αποτελούν - εργαλείο για την επίδειξη 

επιθυμητής επαγγελματικής συμπεριφοράς απέναντι στα 

ενδιαφερόμενα μέρη και για την άσκηση αποτελεσματικής 

διοίκησης (παρ Β) περαιτέρω γίνεται αναφορά σε συνήθεις μορφές 

ανάπτυξης/ δομής των ΚΕΔ με παράθεση επιλεγμένων ενδεικτικών 

αποσπασμάτων από σχετικούς ΚΕΔ (παρ Γ) στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά σε κώδικες που αφορούν επιχειρηματικούς κλάδους (παρ 

Δ), δηλαδή αφορούν το σύνολο των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ακολουθεί  αναφορά σε θέματα 

που αφορούν την εποπτεία της εφαρμογής των ΚΕΔ (Ε) και  τέλος 

παρατίθενται συμπεράσματα και προτείνονται μέτρα 

αντιμετώπισης αδυναμιών και επίτευξης του μέγιστου δυνατού 

οφέλους  από την ύπαρξη και την εφαρμογή των ΚΕΔ (παρ ΣΤ).  

 

Β. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ως παράμετρος διαμόρφωσης 

επαγγελματικής συμπεριφοράς και ΚΕΔ εταιρειών   

Οι σχέσεις μιας επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ή ομάδες 

συμφερόντων) - σε επίπεδο επιθυμητού, αλλά και σε επίπεδο 

εφαρμογής - αποτελούν θεμέλιο ενός ΚΕΔ. Βασικά σημεία που 

αφορούν ορισμένες σημαντικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών 

και πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν, ώστε να 

δημιουργηθεί κατάλληλο περιεχόμενο ενός ΚΔ, είναι:  

 Σχετικά με τους πελάτες: Κρατούμε τις υποσχέσεις μας στους 
πελάτες ή μήπως υποσχόμαστε και πράγματα που 
γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε; 
Είμαστε τίμιοι σχετικά με την ποιότητα και τις τιμές μας; 
Ανταποκρινόμαστε με βοήθεια όταν ένας πελάτης διατυπώνει 
ένα παράπονο; Σκεφτόμαστε τις άσχημες συνέπειες για τον 
πελάτη, όταν αποτυγχάνουμε να παραδώσουμε στο χρόνο 
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που έχουμε συμφωνήσει; Θα θέλαμε να είμαστε ένας από 
τους πελάτες μας; 

 Σχετικά με τους προμηθευτές: Είμαστε τίμιοι στις 
διαπραγματεύσεις που κάνουμε με τους προμηθευτές μας; 
Πληρώνουμε τους προμηθευτές μας σε χρόνο που έχουμε 
συμφωνήσει; Στις συναλλαγές με προμηθευτές που έχουν 
πολύ μικρότερο μέγεθος, εξασκούμε σε υπερβάλλοντα 
βαθμό την εξουσία μας; Προκαλούμε ή δεχόμαστε 
δωροδοκίες; Συμπεριφερόμαστε προς τους προμηθευτές, 
όπως θα επιθυμούσαμε να μας συμπεριφέρονται οι πελάτες 
μας; 

 Σχετικά με το προσωπικό: Είμαστε τίμιοι με το προσωπικό 
που απασχολούμε σχετικά με τις προοπτικές τους; 
Πληρώνουμε τους εργαζόμενους δίκαια, τόσο μεταξύ τους 
όσο και σε σχέση με την αγορά;  Παρέχουμε στους 
εργαζόμενους επαρκή ασφάλεια;  Τηρούμε τα συμφωνηθέντα 
με τους υπαλλήλους, χωρίς να τους εκμεταλλευόμαστε; 

 Σχετικά με τους ανταγωνιστές: Δίνουμε ψευδείς πληροφορίες 
σε πελάτες για να βλάψουμε ανταγωνιστές; Αποκτούμε 
πληροφορίες του ανταγωνισμού με μυστικούς τρόπους ή 
προσλαμβάνοντας υπαλλήλους τους με σκοπό την 
απόκτηση αυτών των μυστικών; Δωροδοκούμε, 
επωφελούμενοι σε βάρος του ανταγωνισμού; Λειτουργούμε 
αγνοώντας δικαιώματα και σήματα των ανταγωνιστών 
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Πέραν των ανωτέρω ενδιαφερόμενων μερών/ ομάδων  πρέπει να 
εξεταστούν και να αξιολογηθούν και οι σχέσεις – παρομοίως, σε 
επίπεδο επιθυμητού, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής - μιας 
επιχείρησης με: 

 Τη νομοθεσία και την κοινωνία: Συμμορφωνόμαστε με τη 
νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία 
της εταιρείας μας; Παρέχουμε έντιμη πληροφόρηση στις 
αρχές, όταν ζητείται; Προσπαθούμε να φοροδιαφύγουμε; 
Βάζουμε σε κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής όπου 
λειτουργεί η εταιρία; Εξασκούμε κάποιας μορφής κοινωνική 
προσφορά; 

 Το φυσικό περιβάλλον: Πόσο άχρηστο υλικό παράγεται από 
την επιχείρηση και τι κάνουμε για να το μειώσουμε; Μήπως η 
λειτουργία της εταιρείας μας δημιουργεί ατμοσφαιρική 
ρύπανση; Αν ναι, υπάρχει σχέδιο περιορισμού και εξάλειψης; 
Πόση ενέργεια (φωτισμός και θέρμανση) σπαταλάται στην 
εταιρεία; Λαμβάνουμε υπόψη τη στάση των προμηθευτών σε 
περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να ευνοούμε αυτούς που είναι 
πιο υπεύθυνοι; 

 

 

Γ.  Συνήθεις μορφές ανάπτυξης/ δομής ΚΕΔ εταιρειών  - 

Αναφορά περιπτώσεων   

Στην περίπτωση των εταιρειών,  η ανάπτυξη/ δομή του ΚΕΔ 

επιλέγεται σε κάθε περίπτωση από την ίδια την εταιρία και 

συνεπώς απαντώνται διαφορετικά μοντέλα. Από παλαιότερη 

έρευνα (Φίλος, 2004) προέκυπτε ότι τα συνηθέστερα μοντέλα ήταν 

τρία: 

 Δομή με βάση τις αξίες: Εντιμότητα και ακεραιότητα: είμαστε 
έντιμοι με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Η 
ακεραιότητά μας επιδεικνύεται μέσα από τις σχέσεις μας με 
τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους 
γείτονες. Στόχος μας είναι η αλήθεια σε όλες τις σχέσεις 
(Eastman Chemical Company). 

 Δομή με βάση τις ομάδες συμφερόντων: ‘…Προμηθευτές: Θα 
χρησιμοποιούμε την αγοραστική ισχύ μας με δικαιοσύνη και 
θα διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες προσφορών και 
συμβάσεων με καλή πίστη και θα πληρώνουμε εμπρόθεσμα, 
όπως έχουμε συμφωνήσει…’ (British Telecommunications). 
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 Δομή με βάση πιθανές κακές/ ανεπιθύμητες συμπεριφορές: 
‘…Περιορισμοί εισαγωγών: όταν γίνονται επαγγελματικά 
ταξίδια, οι υπάλληλοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
νόμους κάθε χώρας, σχετικά με τη δήλωση και την εισαγωγή 
χρημάτων, τίτλων και αγαθών…’ (Quaker Oats Company).  

Εκτός από τις τρεις αυτές δομές που αναφέρονται ανωτέρω, στην 

ευχέρεια της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη ενός κώδικα ηθικής, σε 

μορφή που να είναι συνδυασμός των ανωτέρω τριών μορφών. 

Η ύπαρξη γραπτού ΚΕΔ σε μια εταιρεία (με την προϋπόθεση οτι 

έχει γίνει κατάλληλη επικοινωνία του περιεχομένου του και 

ενθαρρύνεται η εφαρμογή του) αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία αυτή 

μπορεί να λειτουργεί καλύτερα μια εταιρεία που δεν έχει ΚΕΔ. 

Σημειώνεται πάντως ότι η μη ύπαρξη ΚΕΔ σε μια εταιρεία μπορεί 

εν μέρει να αναπληρώνεται από κατάλληλες αναφορές σε άλλα 

κείμενα. Για παράδειγμα (α) αρκετοί κανονισμοί προσωπικού 

αναφέρονται και σε πράξεις και συμπεριφορές που πρέπει να 

αποφεύγονται από τους υπαλλήλους του οργανισμού και (β) 

αρκετοί κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας αναφέρονται σε 

σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες, σημεία που εναλλακτικά θα 

περίμενε κάποιος ότι μπορεί να εντοπίσει σε ΚΕΔ. Εκτιμάται 

πάντως από τον γράφοντα ότι πέρα από τις αναφορές 

‘δεοντολογικού’ χαρακτήρα που ενδεχομένως απαντώνται στο 

κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ή στον κανονισμό προσωπικού, 

μια κατάλληλη περιεκτική αναφορά τους και στον ΚΕΔ είναι 

χρήσιμη, δεδομένου ότι το κείμενο του ΚΕΔ πρέπει να μελετάται 

και να διαχέεται σε όλο το προσωπικό και να αποτελεί το βασικό 

γνώμονα για την επαγγελματική συμπεριφορά καθενός.   

Κάθε ΚΕΔ πρέπει να είναι διατυπωμένος με τη μεγαλύτερη δυνατή 

σαφήνεια, ώστε να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, αν και 

καλό είναι ταυτόχρονα να επιτρέπει ή να ενθαρρύνει επίδειξη 

ιδιαίτερης συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων 

περιπτώσεων, μέσα όμως σε πλαίσια παρεχόμενων γενικών 

κατευθύνσεων και οδηγιών.    

Ιδιαίτερα σημαντικός  παράγοντας για την εφαρμογή ενός ΚΕΔ σε 

μια εταιρεία είναι ο βαθμός υποστήριξης και εφαρμογής του από 

την ίδια τη διοίκηση, τόσο σε σημεία που αφορούν υποχρεωτική 

εφαρμογή, όσο και σε τυχόν σημεία εθελούσιας συμμόρφωσης. 

Εξάλλου η σημαντικότητα του ‘καλού παραδείγματος’ εκ μέρους 

της διοίκησης  είναι διαχρονικά αναγνωρισμένη (‘Ο ηγέτης  πρέπει 
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να δίνει το καλό παράδειγμα, γιατί στο τέλος ο,τι είναι οι αρχηγοί, 

τέτοιοι γίνονται και οι υφιστάμενοί τους’ Ξενοφώντας, Κύρου 

Παιδεία και ‘ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις κάποιον, είναι 

δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα με τον τρόπο που ζεις και δρας’ 

Πλάτωνας, Νόμοι).   

Υπάρχουν ευτυχώς αρκετές περιπτώσεις ελληνικών εισηγμένων – 

και όχι μόνο – εταιρειών (καθώς και θυγατρικές πολυεθνικών 

εταιρειών) οι οποίες έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους κείμενα 

περί κωδίκων δεοντολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

περιπτώσεις του ομίλου ΤΙΤΑΝ ΑΕ, της ΜΕΤΚΑ, της Trans Adriatic 

Pipelines (TAPsa) όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

αναζητήσουν αξιόλογα κείμενα.   

Χωρίς να υποτιμάται ούτε στο ελάχιστο η σημασία ενός ΚΕΔ με 

εκτενές και κατάλληλο περιεχόμενο, σημειώνεται ότι ο Κώδικας 

Δεοντολογίας της εταιρείας ENRON (ενεργειακού κολοσσού των 

ΗΠΑ μέχρι το 2000, οπότε και κατέρρευσε με την αποκάλυψη 

σοβαρών σκανδάλων) που μελετήθηκε και από τον συγγραφέα – 

μετά την κατάρρευσή της, οπότε και έτυχε μεγαλύτερης 

δημοσιότητας – ήταν ένα κείμενο ικανοποιητικού εύρους και 

περιεχομένου, που εάν τηρούνταν από τα διευθυντικά στελέχη της, 

η εταιρεία δεν  θα εμπλεκόταν στα σκάνδαλα, που σηματοδότησαν 

την κατάρρευσή της. Τουναντίον, η περίπτωση της ENRON 

αναδεικνύει τη σημαντικότητα της εφαρμογής του ΚΕΔ και βεβαίως 

και τη σημαντικότητα του ελέγχου της τήρησής του.  

Τέλος, ιδιαίτεροι προβληματισμοί και σκέψεις μπορεί να 

προκληθούν στον αναγνώστη διάφορων ΚΕΔ προσβάσιμων  μέσω 

διαδικτύου, όπως πχ (α) εταιρείας ‘τζόγου’, με τίτλο της μορφής 

‘Χ.Χ. Club, Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου’ ή (β) 

εταιρείας που αναλαμβάνει επ’ αμοιβή τη διενέργεια εκπόνησης 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/ διπλωματικών εργασιών 

φοιτητών πανεπιστημίων.     

 

Δ. Κώδικες που αφορούν επιχειρηματικούς κλάδους  

 

Για τη λειτουργία των Φαρμακευτικών Εταιρειών (που έχει δεχτεί 

αρκετή κριτική ιδιαίτερα λόγω της υπερβολικά αυξημένης 

φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία) 
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παρά το γεγονός  ότι υπήρχε Κώδικας Δεοντολογίας των 

Φαρμακευτικών Εταιρειών, προφανώς εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ως προς το περιεχόμενό του ή/και 

την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα – μετά την απαραίτητη 

επεξεργασία - να ανακοινωθεί η επικαιροποίηση του Κώδικα 

(ΣΦΕΕ, 2012). Στις βασικές τροποποιήσεις του νέου Κώδικα σε 

σχέση με τον προηγούμενο, περιλαμβάνονται και οι εξής: 

 σχετικά με τις δωρεές  

 σχετικά με τα συνέδρια & τις επιστημονικές εκδηλώσεις  

 σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του Κώδικα 
(περιλαμβανομένων  των ποινών)   

Άλλο παράδειγμα αποτελεί ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΚΔ) του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδος (ΣΕΠΕ) που προήλθε από την ανάγκη της αγοράς να 

διέπεται από κανόνες, που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 

της, καθιστώντας σαφείς τους όρους συνεργασίας των 

επιχειρήσεων πληροφορικής μεταξύ τους και με τους πελάτες τους. 

Ο ΚΔ περιλαμβάνει γενικές αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς 

(υποκείμενοι στον ΚΔ, πεδίο εφαρμογής ΚΔ, κανόνες ερμηνείας 

ΚΔ, γενικές αρχές του ΚΔ) ειδικές διατάξεις του ΚΔ (οι σχέσεις 

μελών προς τον ΣΕΠΕ, οι σχέσεις των μελών μεταξύ τους, οι 

σχέσεις των μελών προς τους καταναλωτές) τη διαδικασία 

συνδιαλλαγής & τη  φιλική διευθέτηση διαφορών, την πειθαρχική 

διαδικασία (έννοια και άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, κυρίως 

διαδικασία, πειθαρχική απόφαση) και τελικές διατάξεις. 

Σημαντικότατος είναι επίσης ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας 

που αποτελεί προϊόν διατραπεζικής συνεργασίας υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και με τη θέσπισή του 

επιδιώκεται ο καθορισμός προτύπων καλής τραπεζικής πρακτικής. 

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας 

κατά τις συναλλαγές και η εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και συναλλασσομένων.  

 

Η. Εποπτεία εφαρμογής Κωδίκων Δεοντολογίας 

 

Όπως γίνεται εμφανές και από τον τίτλο του άρθρου, η ύπαρξη 

ενός ΚΕΔ - όπως εξάλλου και ενός νόμου - δεν σημαίνει αυτόματα  
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και την εφαρμογή του. Η εφαρμογή ενός ΚΕΔ - όπως και ενός 

νόμου - απαιτεί καταρχήν πειθαρχία εκ μέρους των εμπλεκομένων. 

Στη σημασία της πειθαρχίας - και ιδιαίτερα στους κινδύνους από τη 

μη ύπαρξή της - γινόταν εκτενής αναφορά  από τους αρχαίους 

Έλληνες φιλοσόφους (πχ ‘‘Όταν δεν υπάρχει τάξη και πειθαρχία, 

τότε κερδισμένοι βγαίνουν οι χειρότεροι’ & ‘Εάν η πειθαρχία μας 

φαίνεται ότι είναι το κυριότερο προσόν για να αποκτήσουμε τα 

αγαθά, είναι και το κυριότερο στο να διατηρήσουμε τα αγαθά’ 

Ξενοφώντας, ‘Κύρου Παιδεία’). Επειδή όμως η πειθαρχία δεν είναι 

δεδομένη, είναι απαραίτητο να τεθούν κατάλληλοι και επαρκείς 

μηχανισμοί που να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του 

περιεχομένου του ΚΕΔ. Στις εταιρείες, οι μηχανισμοί αυτοί είναι 

αντίστοιχοι των μηχανισμών (controls) που πρέπει να τίθενται για 

διασφάλιση εφαρμογής κάθε επιθυμητής διαδικασίας, 

περιλαμβάνοντας πρωτίστως προληπτικούς μηχανισμούς, αλλά και 

εντοπιστικούς.  

Από την ερμηνεία του ορισμού του εσωτερικού ελέγχου (ακόμη και 

του προηγούμενου ορισμού του που ίσχυε την περίοδο πριν το 

2000) αλλά και από τα οριζόμενα στα επαγγελματικά πρότυπα 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου, προκύπτει ότι ο εσωτερικός 

ελεγκτής δεν πρέπει να έχει εμπλοκή με τη γνωστοποίηση του 

κώδικα στο προσωπικό (πλην εσωτερικά στη διεύθυνση 

εσωτερικού ελέγχου) με την παροχή οδηγιών εφαρμογής του, την 

αξιολόγηση των παραβάσεων του κώδικα ή την επιβολή 

κυρώσεων. Όμως στο πλαίσιο  του συμβουλευτικού ρόλου του, 

όπως έχει επιβεβαιωθεί και από σχετικές έρευνες, ο εσωτερικός 

ελεγκτής έχει από τους πλέον σημαντικούς ρόλους στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή του κώδικα (μαζί με την ανώτατη διοίκηση, τη 

διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, την νομική υπηρεσία και όπου 

υπάρχει την ειδική επιτροπή ηθικής). Σε εταιρείες όπου λειτουργεί 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η εφαρμογή του ΚΕΔ αποτελεί 

ελεγκτέα περιοχή, η οποία πρέπει να εξετάζεται, ανάλογα με το 

ύψος των εκτιμούμενων κινδύνων. Οι τυχόν εντοπιζόμενες 

περιπτώσεις μη εφαρμογής ενός ΚΕΔ – ως αποτέλεσμα τυχαίου 

εντοπισμού ή ειδικού ελέγχου – πρέπει να εξετάζονται από τον 

εσωτερικό ελεγκτή ως προς το εύρος και τη φύση τους και να 

λαμβάνονται από τη διοίκηση οι κατάλληλες βελτιωτικές ενέργειες, 

που δεν είναι κατ’ ανάγκη η επιβολή κυρώσεων. 
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Ιστοσελίδες (αλφαβητικά):  

1. Γενικός Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: www.gedd.gr 
2. Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς: www.tihellas.gr 
3. Σύλλογος Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος: www.sfee.gr  
4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδος: www.sepe.gr 
5. ΤΙΤΑΝ ΑΕ: www.titan.gr  /Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

/Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
6. ΜΕΤΚΑ: www.metka.com  /Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
7. TransAdriaticPipelines (TAP) : www.tap-ag.com /in 

Greece/Our Commitments 
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Η Συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Βιωσιμότητα 

της Επιχείρησης:  

Η Διαχείριση των Κινδύνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήδα Κοντογιάννη 

 

Γενική Διευθύντρια,  

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) 

 

Εταιρική διακυβέρνηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 

διοικείται (Διοικητικό Συμβούλιο και Διοίκηση), ελέγχεται και 

αξιολογείται από τους μετόχους, τους επενδυτές και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως είναι οι πελάτες, οι 

καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών κ.ο.κ. Η εταιρική 

διακυβέρνηση συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται 

και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα 

επίτευξης των στόχων αυτών, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι, 

οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και 

καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης 

κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. 

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι μία διεργασία η οποία επιτελείται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τη Διοίκηση (Διευθύνων Σύμβουλος), 

τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και τη Μονάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη διεργασία 

αυτή είναι να κατανοεί και να ορίζει το επίπεδο του κινδύνου που 

θα αναλάβει η εταιρεία, να υποστηρίζει και να βοηθά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εποπτεύει και να ελέγχει τα υπόλοιπα 
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όργανα, να θεμελιώνει και να αναπτύσσει παιδεία, καθώς και να 

μεριμνά για την απόκτηση νοοτροπίας εντός της εταιρείας. 

Ο «Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις 

Εισηγμένες Εταιρείες» (Κώδικας) προτείνει ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management). Η επάρκεια και 

η αποτελεσματικότητά του σε κάθε εταιρεία βασίζεται στη φύση και 

έκταση των κινδύνων που αντιμετωπίζει, στην έκταση και τις 

κατηγορίες των κινδύνων που το ΔΣ αποδέχεται να αναλάβει, στην 

πιθανότητα επέλευσης των παραπάνω κινδύνων, στην ικανότητα 

της εταιρείας να μειώσει την επίπτωση των κινδύνων που τελικώς 

επέρχονται, και στο κόστος λειτουργίας συγκεκριμένων σημείων 

ελέγχου (δικλίδες ασφαλείας), σε σχέση με το όφελος από τη 

διαχείριση των κινδύνων. 

Προκειμένου να ασκείται η Διαχείριση των Κινδύνων 

αποτελεσματικά και επαρκώς σε μία εταιρεία, ο Κώδικας προτείνει 

τη συνεχή περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των σημαντικότερων 

κινδύνων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής 

στρατηγικής, καθώς και την τακτική επανεξέτασή της. Η 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των 

κύριων κινδύνων θα πρέπει να ανασκοπείται τακτικά, όσον αφορά 

στη διαχείρισή τους και την ανασκόπηση όλων των ουσιωδών 

ελέγχων (χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, ελέγχου 

συμμόρφωσης, ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων). 

Το ΔΣ θα πρέπει να έρχεται σε άμεση και τακτική επαφή με τους 

τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση 

από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η μη αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε μία εταιρεία 

μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα όπως εταιρικά σκάνδαλα, 

τοξικές επενδύσεις τραπεζών και ακολούθως σε χρηματοπιστωτική 

κρίση όπως φάνηκε στην πράξη. Από τη μία, οι νομοθέτες 

αδυνατούν να παράσχουν στις εταιρείες ένα βέλτιστο σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης που θα διασφαλίσει την κερδοφορία και 

βιωσιμότητά τους χωρίς την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Από 

την άλλη, οι επενδυτές έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τα ΔΣ στο 

πεδίο της διαχείρισης των κινδύνων με στόχο την προστασία και τη 

δημιουργία αξίας για την εταιρεία.  
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Από τα πιο πάνω αναδεικνύεται η ανάγκη για περισσότερη και 

ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ ΔΣ και επενδυτών, ώστε να 

αντιλαμβάνεται το ΔΣ τα σημεία στα οποία δίνουν βαρύτητα οι 

επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, θα αποτρέπεται η παθητική στάση 

των επενδυτών και θα υπάρχει διάλογος σε καλές και κακές 

εποχές. Το ΔΣ θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κατανοεί πλήρως τους 

κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία και έτσι, θα προσελκύει 

υπεύθυνους επενδυτές με μακροχρόνιο ορίζοντα. 
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Η μετοχική ιδέα  

Παντελής Λάμπρου 

Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών, 

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών  

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό περιοδικό Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου 

Νοέμβριος 2015  

 

 

Ο πλούτος σε αυτούς που τον παράγουν, 

αυτοί πρέπει να αποφασίζουν, να ελέγχουν, 

να ωφελούνται … άλλωστε αυτοί ρισκάρουν 

…  

Αυτό που πρέπει να ξαναανακαλύψουμε είναι 

η μετοχική ιδέα … δεν υπάρχει εναλλακτική …  

Ποιος είναι ο στόχος ;  

Σήμερα οι περισσότερες συζητήσεις, και όχι 

μόνο τοπικά, αφορούν την οικονομία. Και αυτές οι συζητήσεις 

έχουν αξία, όταν τα οικονομικά βρίσκονται σε στενή σχέση με τις 

κοινωνικές εξελίξεις και διεργασίες, όταν αποτελούν εργαλείο 

κοινωνικής προόδου, όταν μπορούν να προάγουν την ευημερία 

για τους πολίτες. Τότε, η συζήτηση για την οικονομία αποκτά νόημα 

αφού προάγει την κοινωνική ανάπτυξη, σήμερα και αύριο για 

όλους.  
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Ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και κατανομή  

Συχνά συγχέεται η έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης (growth) 

με αυτή της ανάπτυξης (development).  

Η πρώτη έχει να κάνει μόνο με την αξία του συνολικού όγκου των 

πωλήσεων δηλαδή με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Το 

αντίστοιχο μέγεθος σε macro επίπεδο αποτελεί το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Ένας βελτιωμένος δείκτης αποτελεί το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ (συνολικό αποτέλεσμα μιας χώρας διαιρούμενο με 

τον πληθυσμό της). Αλλά και αυτός ο δείκτης δεν ικανοποιεί 

πλήρως.  

Πραγματική ανάπτυξη έχουμε όταν πληρούνται ταυτόχρονα τα 

εξής: αύξηση του εθνικού (ΑΕΠ) και ατομικού εισοδήματος (κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ), βελτίωση του πραγματικού βιοτικού επιπέδου 

(αγοραστική δύναμη) και τέλος κατανομή του πλούτου σε 

ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.  

Μόνο αυτά μπορούν να φέρουν την πραγματική οικονομική 

ανάπτυξη και τελικά την κοινωνική πρόοδο … γιατί άλλο να 

μεγαλώνεις …. και άλλο να αναπτύσσεσαι …  

Ο πλούτος και οι παραγωγοί του  

Η ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει διάρκεια αν δεν στοχεύει στην 

προοδευτική αύξηση της ευημερίας των πολιτών. Ποτέ κανείς 

δεν πλούτισε πουλώντας μόνο σε πλουσίους. Για να ευημερήσει 

κανείς στο σύστημα της αγοράς πρέπει να μπορεί να πουλάει 

στους πολλούς, που πρέπει να γίνονται πλουσιότεροι αυξάνοντας 

το συνολικό βιοτικό τους επίπεδο. 

Σε ένα τέτοιο σύστημα η δημιουργία αποτελέσματος είναι 

μεταδοτική γιατί έλκει και προκαλεί περαιτέρω πλούτο. Και αυτό 

λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και είναι και βιώσιμο αφού συμφέρει 

και τα δύο μέρη της σχέσης – τους δημιουργούς της ανάπτυξης και 

αυτούς που επωφελούνται από αυτή.  

Άρα, το αποτέλεσμα δημιουργείται από τους πολλούς που είναι 

και οι παραγωγοί του πλούτου – άλλωστε δεν θα μπορούσε να 

είναι και διαφορετικά. Τίθενται όμως ορισμένα ερωτήματα: πως 

μπορεί να αυξηθεί ο πλούτος ; ποιος θα αποφασίσει για την χρήση 
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και αξιοποίησή του ; ποιος θα ελέγξει την υλοποίηση αυτής της 

απόφασης ;  

 

Διάχυση του ευημερίας  

Για την επίτευξη της ανάπτυξης κεντρική προϋπόθεση αποτελούν 

οι επενδύσεις. Είναι φανερό ότι η παραδοσιακή πρακτική των 

επιδοτήσεων αλλά και των επενδύσεων με δημόσια κεφάλαια 

στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω έλλειψης 

πόρων. Έτσι, ενώ η ανάγκη κεφαλαίων για επενδύσεις παραμένει, 

στην ουσία πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση και από τη λογική της 

επιδότησης – ενίσχυσης της επιχείρησης να μεταβούμε στη λογική 

της επένδυσης η οποία:  

 Εξασφαλίζει την αδιαμεσολάβητη συμμετοχή του πολίτη 
στην επιλογή των επενδύσεων. 

 Προσφέρει προοπτική επιστροφής του πλούτου στην 
κοινωνία, που θα προέλθει από την επιτυχία της επένδυσης 
(διάχυση της ευημερίας μέσω διανομής μερισμάτων και 
κεφαλαιακών κερδών).  

 Διαθέτει καλύτερα περιθώρια ελέγχου και  

 Ενισχύει την επιχειρηματικότητα από τους πόρους της 
κοινωνίας.  

Η διάχυση όμως δεν είναι «αναδιανομή». Η διάχυση γίνεται μέσα 

από τη δυναμική της αγοράς και όχι με αποφάσεις της κεντρικής 

γραφειοκρατίας.  

Για να μπορεί όμως η αγορά να διαχέει τα ωφελήματα της 

ανάπτυξης απαιτείται ελευθερία και πληροφόρηση. Για να είναι 

δυναμική μια αγορά θα πρέπει η ισχύς να είναι κατανεμημένη 

και όχι συγκεντρωμένη, ο ανταγωνισμός να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και ο προστατευτισμός απόλυτος μόνο όσον 

αφορά το δικαίωμα των συμμετεχόντων να συναλλάσσονται 

ελεύθερα.  
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Διάχυση ρίσκου  

Η διάχυση προϋποθέτει την ελευθερία επιλογής, η οποία όμως 

συνοδεύεται αναπόφευκτα και με το αντίστοιχο ρίσκο. Η αγορά 

παίζει το ρόλο του εργαλείου αναδιανομής των ωφελειών μέσω του 

μηχανισμού διάχυσης του πλούτου που δημιουργείται από τις 

επιτυχείς επενδυτικές επιλογές και της αντίστοιχης βέβαια ζημιάς 

ως αποτέλεσμα μη επιτυχημένων επιλογών. Έτσι με τη βοήθεια 

της αγοράς, ταυτόχρονα με τη διάχυση του πλούτου επιτυγχάνεται 

και η διάχυση του ρίσκου.  

Συμμετοχή και στη δημόσια περιουσία   

Η κριτική που δέχεται τόσο το πρόγραμμα των 

αποκρατικοποιήσεων όσο και η συμμετοχή ιδιωτών στην 

αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας μπορεί να τεθεί σε άλλη βάση αν 

δοθεί η ευκαιρία της ισότιμης συμμετοχής του πολίτη στη 

δημιουργία αποτελεσμάτων (σχέση μετόχου ή δανειστή) που 

μπορούν να προέλθουν από την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω 

αυτής της αξιοποίησης.  

Μια αγορά για όλους  

Μια αγορά που θα διαθέτει τα κατάλληλα θεσμικά αντίβαρα, 

ενεργές τις ρυθμιστικές της εφεδρείες, με ισορροπημένη 

αρχιτεκτονική χωρίς δεσπόζουσες παρουσίες είναι κατάλληλη για 

όλους, και μικρούς, και μεγάλους, και τους ειδικούς αλλά και τους 

πολίτες.  

Όσο πιο καλά ρυθμισμένες και αυστηρά επιτηρούμενες είναι οι 

αγορές τόσο περιορίζεται το ρίσκο τους. Όσο περισσότερο 

συμμετέχει το ευρύ κοινό κι όσο περισσότερες επιλογές προσφέρει 

η αγορά (ώστε να αποκτά βάθος και εύρος), τόσο πιο 

«διαχειρίσιμο» γίνεται το ρίσκο τους.  

Για μια σταθερή και βιώσιμη αγορά απαιτείται να συμμετέχουν 

τόσο οι εγχώριοι επενδυτές όσο και οι ξένοι. Οι πρώτοι στέλνουν 

μηνύματα εμπιστοσύνης στους δεύτερους (κανένας ξένος δεν 

εμπιστεύεται μια αγορά αν δεν την εμπιστεύονται πρώτα οι ντόπιοι) 

και συμβάλλουν στην σταθερότητα του συστήματος (συχνά τα 

«γρήγορα» και μεγάλης μόχλευσης κεφάλαια του εξωτερικού 
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σπεύδουν να εγκαταλείψουν μια αγορά στο πρώτο διεθνές 

«γύρισμα»).  

 

Τι έχουμε μάθει από την κρίση; 

 Έχουμε μάθει ότι από το θεσμικό και εποπτικό μέρος της 

αγοράς πρέπει να ζητάμε την διαμόρφωση ενός 

περιβάλλοντος ελεύθερης επιλογής, με διαφάνεια, 

προστασία και ασφάλεια.  

 Έχουμε μάθει πολλά περί της φύσης των αγορών, που 

πολλές φορές είναι σκληρές και αδυσώπητες. Ταυτόχρονα 

όμως είναι και δίκαιες γιατί υπάρχουν διαφανείς κανόνες 

λειτουργίας και ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων.  

 Έχουμε κατανοήσει ότι η προστασία του επενδυτή πρέπει 

να επικεντρώνεται στην αποφυγή των κινδύνων και όχι του 

επενδυτικού ρίσκου που σχετίζεται με την επιτυχία ή όχι των 

επενδυτικών επιλογών. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την 

«δίκαια» και ασφαλή διαδρομή (fair process, level playing 

field) όχι το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά). 

 Επίσης έχουμε μάθει ότι η μεγέθυνση δεν πρέπει να είναι 

στόχος – ειδικά με δανεικά - η ανάπτυξη όμως, ναι. Αλλά και 

αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται και το επόμενο βήμα 

που θα συνδέσει τα αποτελέσματα με την ευημερία της 

κοινωνίας – η μετοχική ιδέα !!!.  
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Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης Ελληνικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) : 

Listed funds και ευκαιρίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκος Πορφύρης,  

(Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου 

Αθηνών) 

 

Οι Μικρομεσαίες Εταιρείες (ΜμΕ)1 είναι η καρδιά της ελληνικής 

αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχουν 21 εκατ. ΜμΕ 

στην Ευρώπη που καλύπτουν το 66,9% της απασχόλησης2. 

Στην Ελλάδα 653.944 ΜμΕ απασχολούν το 85,8% του εργατικού 

δυναμικού. Με δεδομένο ότι η προστιθέμενη αξία από ΜμΕ είναι 

το 58,1% της συνολικής στην Ευρώπη και το 72,1% της συνολικής 

στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε οτι η επιθυμούμενη βιώσιμη 

ανάπτυξη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ταχεία ανάπτυξη των 

ΜμΕ, επομένως και με την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους με 

όρους αγοράς.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Ως ΜμΕ ορίζονται οι εταιρίες που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και των οποίων ο 

ετήσιος τζίρος δεν ξεπερνά τα € 50εκ. και/η το ενεργητικό τους δεν ξεπερνά τα €43 εκ.  
2
 Ευρωπαϊκή Ένωση, DG Enterprise & Industry, 2014 
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Πίνακας 1. Σύγκριση ΜμΕ Ελλάδας και Ευρώπης (DG Enterprise 

and Industry, 2014). 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ έχουν το ίδιο περίπου ΑΕΠ, κοντά στα 

€17 τρις. Όμως, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η ευρύτερη 

κεφαλαιαγορά είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές 

χρηματοδότησης των ΜμΕ, στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλη 

εξάρτηση τους από τραπεζικό δανεισμό. Ο υφιστάμενος 

τραπεζικός δανεισμός των ΜμΕ στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 

€1,5 τρις έναντι €0,49 τρις στις ΗΠΑ3. Αντίθετα, ο μη τραπεζικός 

δανεισμός των ΜμΕ στην Ευρώπη υπολογίζεται σε €0,33 τρις 

έναντι €0,68 τρις στις ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει εγγενής, 

δομική αδυναμία στη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών ΜμΕ. 

Η μη διασπορά των  μέσων χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών 

ΜμΕ τις αφήνει εκτεθειμένες σε τραπεζικές κρίσεις, ενώ το ύψος 

των γραμμών επαναχρηματοδότησης τους είναι στενά 

συνδεδεμένο με το εκάστοτε κόστος χρηματοδότησης των ίδιων 

των τραπεζών. Έτσι, μετά την πρόσφατη κρίση το κόστος 

δανεισμού των ΜμΕ αυξήθηκε ασύμμετρα σε σύγκριση με αυτό 

των μεγαλύτερων εταιριών4. Η υπάρχουσα εξάρτηση σε 

υφιστάμενη χρηματοδότηση από εγγυήσεις ή χαμηλότοκα δάνεια 

από προγράμματα της Ε.Ε. ή/και τις κυβερνήσεις είναι και αυτή 

υψηλή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ - € 332 δις στην Ευρώπη έναντι € 

54 δις στις ΗΠΑ – και επομένως δύσκολο και για αυτή να 

αντικαταστήσει τον τραπεζικό δανεισμό.  Η προσπάθεια από την 

ΕΚΤ μέσω φθηνής μακρόχρονης χρηματοδότησης των 

ευρωπαϊκών τραπεζών (πχ Targeted Long Term Refinancing 

Operations TLTRO, Ιούνιος 2014 – Σεπτέμβριος 2018) να 

ξαναζωντανέψει την ευρωπαϊκή οικονομία, έχει γεωγραφικά 

περιορισμένη επιτυχία αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα σε 

μακρόχρονη, σταθερή βάση για τις ΜμΕ.  Επιπρόσθετα, σε χώρες 

της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, όπου η πρόσβαση στο LTRO 
                                                           
3
 Bridging the Growth Gap, AFME and Boston Consulting Group, February 2015, Appendix 2. 

4
 SME financing in the EU area, Orçun Kaya, Deutsche Bank Research, October 14, 2014    
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είναι περιορισμένη, η τραπεζική απομόχλευση είναι ιδιαίτερα 

υψηλή, αλλά και τα spreads είναι ιδιαίτερα αυξημένα, υπάρχει 

επιπρόσθετη ανάγκη η χρηματοδότηση των ΜμΕ – του πυρήνα 

της πραγματικής μας οικονομίας - να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένη σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και μην 

εξαρτάται από  ευμετάβλητες εξωτερικές συνθήκες. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε αντίθεση με την Ευρώπη, στην 

Ελλάδα οι πολύ μικρές ΜμΕ (micro SMEs)5 – το 96,2% των 

Ελληνικών ΜμΕ - απασχολούν το 55,2% του εργατικού δυναμικού 

έναντι του 29,1% στην Ευρώπη. Με δεδομένο ότι οι πολύ μικρές 

εταιρείες προσφέρουν προϊόντα καιυπηρεσίες - κατά πλειοψηφία – 

στην τοπική αγορά (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην 

Ελλάδα τις εταιρίες εστίασης) υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση της 

πορείας των εταιριών αυτών από την τοπική ζήτηση. Επομένως, ο 

περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση της 

αποταμίευσης και η αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας 

περιορίζουν - ντετερμινιστικά - την ανάπτυξη στην οικονομία μας 

που μπορεί να προέλθει από τις πολύ μικρές ΜμΕ. Αυτό ίσως 

μπορεί να εξηγήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό γιατί η Ελλάδα 

υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη  στον τομέα της 

εξωστρέφειας (internationalisation) και στον τομέα της 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση (access to finance), με βάση το 

Σχήμα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ως πολύ μικρές ΜμΕ (micro SMEs) ορίζονται οι εταιρίες που απασχολούν λιγότερους από 10 

υπαλλήλους και των οποίων ο ετήσιος τζίρος δεν ξεπερνά τα € 2 εκ. και/ή το ενεργητικό τους δεν 
ξεπερνά τα €2 εκ. 
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Σχήμα 2. Οι 9 βασικοί τομείς  σύγκρισης ΜμΕ Ελλάδας και 

Ευρώπης (DG Enterprise and Industry, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το λογικοφανές συμπέρασμα είναι ότι για να υπάρξει ισχυρή και 

βιώσιμη ανάπτυξη στην οικονομία μας, θα πρέπει η 

χρηματοδότηση να εστιάσει σε τομείς όπου υπάρχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα (γεωγραφικό, ανθρώπινου δυναμικού, 

τεχνογνωσίας κλπ) και όπου η αυξημένη εξωστρέφεια θα 

περιορίσει τυχόν αρνητικές παρενέργειες από το μακροοικονομικό 

περιβάλλον. Αυτό εξάλλου είναι το συμπέρασμα μελετών από την 

McKinsey, την Endeavour Greece και πολλούς άλλους 

συμβουλευτικούς οίκους που προκρίνουν τομείς όπως ο 

τουρισμός, τα logistics, την αγροτική παραγωγή/μεταποίηση 

και την τεχνολογία, μεταξύ άλλων, με βασικό χαρακτηριστικό 

την καινοτομία. Αυτό βλέπει κανείς αν παρατηρήσει τις αποδόσεις 

του δείκτη Global Traders του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος 

ξεπερνά σε απόδοση από την ημερομηνία δημιουργίας του (Δεκ. 

2012) όλους τους άλλους δείκτες εμπεριέχοντας τις «εξωστρεφείς» 

εταιρίες του Χρηματιστηρίου. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο 

γιατί οι ξένοι επενδυτές που κατέχουν σήμερα περί το 60% της 

κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναζητούν να 

επενδύσουν σε εξωστρεφείς, μικρότερες ελληνικές εταιρίες που θα 

έχουν υψηλό περιθώριο ανάπτυξης.    

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την αποτελεσματική 
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χρηματοδότηση εξωστρεφών ΜμΕ σε κλάδους που μεγιστοποιούν 

την προστιθέμενη αξία. Ας αναλύσουμε πως θα πρέπει όλοι να 

αντιλαμβανόμαστε τον όρο της αποτελεσματικής χρηματοδότησης.   

Καταρχήν τι ζητούν οι εταιρείες. Οι εταιρίες επιθυμούν να 

υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης έτσι ώστε να 

μην υπάρχει υπέρμετρη εξάρτηση από εξωτερικούς 

παράγοντες όπως συμβαίνει σήμερα (spreads επιτοκίων, 

ενυπόθηκα δάνεια/αγορά ακινήτων, τραπεζική απομόχλευση κλπ). 

Δυστυχώς τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα οι 

εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. 

Οι φίλοι και η οικογένεια (friends and family) και οι ιδιώτες 

επενδυτές μέσω crowdfunding συνεισφέρουν μόνο στο 9% της 

χρηματοδότησης των ΜμΕ στην Ευρώπη έναντι 33% στην 

Αμερική6. Οι business angels επένδυσαν σε start-ups στην 

Ευρώπη το 2014 €5,5 δις. έναντι €19,9 δις. στις ΗΠΑ7. Στην 

Ελλάδα ο θεσμός των business angels είναι ακόμα σε εμβρυακό 

στάδιο. Τα venture capitals επένδυσαν σε ΜμΕ στην Ευρώπη το 

2014 €9 δις. έναντι €43 δις. στις ΗΠΑ8.  Η ευρύτερη χρήση των 

αγορών μετοχών και του Χρηματιστηρίου επίσης υστερεί 

σημαντικά στην Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ. Χρειάζεται επομένως 

μια δομική αλλαγή για ενθάρρυνση των εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης, αυτό το προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσω του προγράμματος του Capital Markets Union που 

αναμένεται να οριστικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Οι εταιρείες 

βέβαια δεν μπορεί να περιμένουν.  

Για τις εταιρείες η αποτελεσματική χρηματοδότηση θα πρέπει να 

είναι φθηνή, συνεχής, αδιάλειπτη και επαναλήψιμη.  Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαδικασία όπου θα 

επιτρέπει να αντλούνται τα κεφάλαια μόλις υπάρχει ζήτηση, πάντα 

με όρους αγοράς.  

Επίσης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία, ανάλογα με τη 

ζήτηση. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη 

χρήση δανείου/εταιρικών ομολόγων (απλών ή μετατρέψιμων σε 

μετοχές) από ΜμΕ ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία, τον κλάδο, τις 

                                                           
6
 Bridging the Growth Gap, AFME and Boston Consulting Group, February 2015. 

7
 Statistics Compendium, EBAN (2014), The European Trade Association for Business Angels, Seed 

Funds, and Other Early Stage Market Players. 
8
Venture Capital Insights, 4Q 2014, Global VC landscape, Ernst and Young, January 2015 
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συνθήκες αγοράς. Θα πρέπει επομένως και οι δύο τρόποι 

χρηματοδότησης να είναι διαθέσιμοι.  

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια τόσο για 

μικρές όσο και για μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις  και για 

διαφορετικούς ορίζοντες επένδυσης. 

Όλες αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να καλυφθούν από ένα 

χρηματοδοτικό όχημα – τα εισηγμένα επενδυτικά κεφάλαια 

(Listed funds)9. Τι είναι αυτά; Σίγουρα δεν είναι κάτι νέο αφού 

χρησιμοποιείται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Αυστραλία 

– τις χώρες με τις πιο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές - εδώ και 

πενήντα χρόνια. Είναι επενδυτικά οχήματα με καταξιωμένους 

διαχειριστές, τα οποία συγκεντρώνουν κεφάλαια από επενδυτές και 

επιλέγουν τις επενδύσεις τους σε εταιρίες και έργα. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Ας 

δούμε όμως τα πλεονεκτήματά τους. 

Μπορούν και χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία χρηματοδότησης. Μπορούν να δώσουν δάνεια, εταιρικά 

ομόλογα, να συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο, να αγοράσουν 

warrants. H επιλογή των επενδύσεων γίνεται με όρους αγοράς, 

καθώς δεν πρόκειται για επιδοτήσεις αλλά για επένδυση με σκοπό 

να αναπτυχθεί η εταιρία και να υπάρξει απόδοση σε όλους τους 

επενδυτές. Μπορεί να εξειδικεύονται σε κλάδους (πχ τουρισμός, 

διατροφή) ή να επιλέγονται με βάση άλλα χρηματοοικονομικά 

κτιτήρια. Μπορεί να χρηματοδοτήσουν ήδη εισηγμένες αλλά 

κυρίως μη εισηγμένες ΜμΕ. Εξαιτίας του πλήθους των εταιριών 

που χρηματοδοτούν μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες 

καθετοποίησης και διασταύρωσης πωλήσεων. Για παράδειγμα αν 

ο διαχειριστής κατέχει μετοχές σε μια εταιρία logistics με δίκτυο 

προς τη Γερμανία ενώ έχει στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων 

τους εξαγωγικές εταιρίες που θέλουν να διεισδύσουν στην 

Γερμανική αγορά μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη 

συνεργασία των εταιριών αυτών για μεγιστοποίηση των εσόδων 

τους με μικρότερο κόστος και κίνδυνο. Τι παραπάνω προσφέρει η 

εισαγωγή των listed fund στο Χρηματιστήριο; Προσφέρει καταρχήν 

το εναρμονισμένο, κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο 

εισαγωγής, διαπραγμάτευσης και πληροφόρησης που προέρχεται 

από μια σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών (MiFID, Prospectus directive, 

                                                           
9
 http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/funds  

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/funds
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Transparency Directive, Market Abuse Directive, Shareholders 

Directive κλπ). Οι επενδυτές (ξένοι θεσμικοί αλλά και αλλοδαποί 

ιδιώτες) γνωρίζουν επακριβώς το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, 

σε αντίθεση με μια άμεση επένδυση ενός ξένου σε εταιρία σε μια 

χώρα όπως η Ελλάδα όπου υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες 

αβεβαιότητας. Η διαδικασία εισαγωγής του listed fund και αύξησης 

κεφαλαίου μετά την εισαγωγή είναι φθηνή, ανταγωνιστική και 

προσφέρει τη μαζικότητα και επαναληψιμότητα που είναι 

απαραίτητη. Η ελκυστικότητα για τους ξένους επενδυτές είναι και 

αυτή διασφαλισμένη, καθώς πάνω από € 20δις έχουν επενδυθεί 

από αυτούς σε τράπεζες και εισηγμένες εταιρίες τα 3 τελευταία 

χρόνια στην Ελληνική αγορά– η ικανότητα και το όνομα του 

διαχειριστή είναι το κλειδί.    

Το μικρό μέγεθος της εταιρίας και το ποσό της επένδυσης του 

τελικού επενδυτή δεν αποτελεί εμπόδιο – σε αντίθεση με την 

άμεση επένδυση σε μια μικρή ΜμΕ. Αν κάποιος επενδυτής θέλει να 

επενδύσει ένα σημαντικό ποσό για παράδειγμα πάνω από € 50 εκ. 

μπορεί να επενδύσει στο Listed fund και απλά να εμπιστευτεί τον 

διαχειριστή ο οποίος επιλέγει τις εταιρείες. Δεν θα μπορούσε να το 

κάνει ο ίδιος σε μια εταιρεία καθώς είναι λίγες οι εταιρίες στις 

οποίες μπορεί να επενδύσει αυτό το ποσό και ταυτόχρονα να μην 

ξεπεράσει ένα ποσοστό της τάξης του 10% κατοχής στην εταιρία, 

Το να το επιλέξει ο ίδιος περισσότερες εταιρίες για να μοιράσει το 

επενδυόμενο ποσό έχει σημαντικό κόστος – είναι ακριβώς η 

δουλειά και η ικανότητα του διαχειριστή. Όμως, η διασπορά των 

επενδύσεων σε πολλές εταιρίες προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια 

για τους επενδυτές, μεγάλους ή μικρούς, Έλληνες ή αλλοδαπούς 

και το προσφέρει εγγενώς το Listed fund. Το είδος της απόδοσης 

μπορεί να είναι μικτό, δηλαδή μπορεί να πάρουν οι επενδυτές 

απόδοση από μερίσματα, από τους τόκους ή από την αύξηση της 

τιμής των επενδύσεων του listed fund. 

Ακόμα σημαντικότερο, είναι το γεγονός ότι ο επενδυτής μπορεί να 

αποεπενδύσει - πουλώντας τη συμμετοχή του στο listed fund - 

όποτε θελήσει χωρίς να επηρεάζει τις εταιρίες που έχουν 

χρηματοδοτηθεί. Η δευτερογενής χρηματιστηριακή αγορά δίνει 

αυτό το πλεονέκτημα, καθώς υπάρχουν άλλοι δυνητικοί αγοραστές 

των μετοχών του listed fund. Πως μπορούν να ωφεληθούν οι 

μικροεπενδυτές; Η διασπορά κινδύνου σε πολλές εταιρίες και η 

δυνατότητα αγοροπωλησιών των μετοχών παρέχουν σημαντικά 
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εχέγγυα για να συμμετάσχει κανείς σε ένα IPO listed fund. Είναι 

βραχυπρόθεσμη η επένδυση; Όχι απαραίτητα. Η επένδυση σε 

ΜμΕ έχει σκοπό να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και άρα μπορεί 

να πάρει χρόνο η αύξηση της αξίας της συμμετοχής σε μια εταιρία. 

Όμως, το μίγμα εσόδων από μερίσματα και τόκους μπορεί να 

δώσει ένα πιο σταθερό έσοδο στο listed fund πριν αποκομίσει 

ενδεχομένως τα μεγαλύτερα κέρδη από την πώληση της 

συμμετοχής σε εταιρίες που έχει αγοράσει μετά την πάροδο 4ή 5 

ετών από την αρχική επένδυση.  

Υπάρχουν τέτοιου είδους listed fund στο Χρηματιστήριο Αθηνών; 

Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν ένα παράδειγμα listed funds τα οποία 

επενδύουν στον κλάδο των ακινήτων. Υπάρχουν επίσης οι ΑΕΕΧ 

οι οποίες εξαιτίας συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων 

απορροφήθηκαν μεταξύ 2000 και 2008 από τραπεζικούς ομίλους.   

Μαζί με τις Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(ΕΚΕΣ) και το νέο, επαυξημένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο 

επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρίες που τους επιτρέπει ο 

νόμος, είναι σε θέση να αποτελέσουν το νέο εργαλείο ανάπτυξης 

των εξωστρεφών, ελληνικών ΜμΕ – άρα και της βιωσιμότητας της 

ελληνικής οικονομίας.  

Από την πλευρά τους οι ΜμΕ για να είναι επιλέξιμες από τους 

διαχειριστές των listed funds πρέπει να έχουν σωστή εταιρική 

διακυβέρνηση, ικανή διοικητική ομάδα με διασφάλιση της 

συνέχειας της εταιρίας και να είναι ανταγωνιστικές στα προϊόντα ή 

υπηρεσίες τους. Η οργάνωση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών 

σχεδίων και η σωστή επικοινωνία τους προς τους επενδυτές είναι 

ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι εταιρίες αναπτύσσονται για να είναι 

σε θέση να χρηματοδοτούνται. Η εμπειρία της χρηματοδότησής 

τους από διαχειριστές listed fund τις ωριμάζει και τις προετοιμάζει 

να αντιμετωπίζουν ξένους θεσμικούς επενδυτές επιτυχημένα. Η 

χρήση Εναλλακτικών Αγορών όπως της ΕΝ.Α.10 του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών θα πρέπει να είναι ένας δυνητικός στόχος 

για τις μικρότερες ΜμΕ ώστε να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά 

τους, να μπορούν να αντλούν άμεσα χρήματα από την αγορά από 

μόνες τους. 

 

 

                                                           
10

 http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/listing-alternative-market  

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/listing-alternative-market
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Ο Εσωτερικός Έλεγχος Εργαλείο Ανάπτυξης για τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
 

 

 

του Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη CMIIA, CIA, CCSA, CRMA, CICA, 
CCS, Director - Επικεφαλή Τμήματος Εταιρικής 
Διακυβέρνησης καιΕσωτερικού Ελέγχου,  
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές και Επιστημονικού 
Συνεργάτη Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Ελλάδας και Πάντειου Πανεπιστημίου 
 

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι 

επιχειρήσεις καλούνται να επιτύχουν όλο και μεγαλύτερα 

κέρδη μέσα από όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση των 

πόρων τους, ο Έλεγχος ως μία από τις βασικές λειτουργίες 

της Διοικητικής Οργανώσεως κατέχει τη δική του εξέχουσα 

θέση.  

 

Αντίστοιχα, σήμερα απαιτείται από το σύνολο της κοινωνίας ο 

εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, οι ΟΤΑ 

καλούνται να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από τη 

δυνατόν οικονομικότερη, αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων τους.  

 

Η αναγκαιότητα για καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες από τον 

Δημόσιο Τομέα και η επιθυμία για αντιμετώπιση των προβλημάτων 

κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και αναποτελεσματικότητας 

οδήγησε τον νομοθέτη στην ίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών - 
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Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης11 με κύρια αρμοδιότητα την 

επισκόπηση σε συνεχή βάση της λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και των δήμων) με τακτικούς 

και έκτακτους ελέγχους κατόπιν απόφασης του Γενικού 

Επιθεωρητή του Σώματος ή κατόπιν παραγγελίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 

Νέα Δεδομένα 

 

Οι ΟΤΑ δεδομένης της οικονομικής κρίσης που έχει περικόψει 

δραστικά τους προϋπολογισμούς τους καλούνται να αναζητήσουν 

νέους τρόπους χρηματοδότησης για να εξασφαλίσουν την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη τους, με αποτέλεσμα να πρέπει να 

οργανώσουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς μηχανισμούς 

λειτουργίας και διαφανείς διαδικασίες για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα νέα αυτά δεδομένα. 

 

Οι συζητήσεις που γίνονται αυτό τον καιρό για αλλαγές στον χώρο 

της διοικητικής διοίκησης της χώρας σε κεντρικό και σε τοπικό 

επίπεδο, υπηρετούν αναμφίβολα την ιδέα μιας καλύτερης τοπικής 

διακυβέρνησης. Διάφορες δημοσιεύσεις Διεθνών οργανισμών 

αναφέρουν ότι οι αλλαγές που γίνονται στο τρόπο διακυβέρνησης 

σε τοπικό επίπεδο έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση απατών 

και περιπτώσεων διαφθοράς, μιας και απομακρύνουν την τοπική 

αυτοδιοίκηση από τον κεντρικό έλεγχο και το στενό δημοσιονομικό 

καθεστώς. Το ερώτημα που ευλόγως ανακύπτει είναι, αν οι 

υπάρχοντες μηχανισμοί έλεγχου των ΟΤΑ μπορούν να 

ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και να διασφαλίσουν ‘χρηστή’ 

οικονομική, διοικητική και λειτουργική διαχείριση για τους ΟΤΑ. 

 

 

                                                           
11

 Βλέπε Ν. 2477/1997 ‘Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης’ 
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Διαφθορά 

 

Η σύγχρονη εμπειρία δείχνει ότι τις περισσότερες φορές η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση διστάζει να προχωρήσει σε μέτρα για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, διότι αυτό προϋποθέτει και μια 

καταρχήν παραδοχή της ύπαρξης της διαφθοράς. Η ανωτέρω 

παραδοχή μπορεί να παράσχει την ευκαιρία στους αντίπαλούς της 

εκάστοτε δημοτικής αρχής να εξαπολύσουν δριμύτατη κριτική. Σε 

αυτήν την περίπτωση οφείλουμε να φέρνουμε στο μυαλό μας ότι η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς εξασφαλίζει σε 

μεγάλο βαθμό την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των 

ΟΤΑ, συντελεί στην αύξηση των εσόδων, στην βελτίωση της 

παροχής δημοτικών υπηρεσιών, στη τόνωση της δημόσιας 

εμπιστοσύνης και εν τέλει βοηθάει να κερδιθούν οι εκλογές12. Η 

αντιμετώπιση της διαφθοράς δύναται όχι μόνο να συμβάλλει στην 

οικονομική ενδυνάμωση του δήμου, αλλά και να θέσει σε νέες 

βάσεις τη σχέση μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών. 

 

Τα αίτια που προκαλούν συμπεριφορές που οδηγούν στη 

διαφθορά πρέπει να αναλύονται και να διορθώνονται με δράσεις 

που αποκαθιστούν τα κίνητρα, ενώ δεν θα πρέπει να παρέχεται 

έδαφος για ακόμα περισσότερες ρυθμίσεις και αυστηρότερους 

διοικητικούς ελέγχους13. Ανέκαθεν η έννοια του ελέγχου είχε 

αρνητική χροιά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά δεν θα 

πρέπει για κανένα λόγο να επικαλούμαστε στις μνήμες μας τυχόν 

αυθαιρεσίες ελέγχου προκειμένου να δικαιολογούμε την 

ολοκληρωτική απουσία του. Ο έλεγχος δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως φόβητρο, αλλά κυρίως ως εργαλείο και 

μέθοδος συμβουλευτικής για την επίτευξη των στόχων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που δεν είναι άλλοι από τον ισοσκελισμένο 

                                                           
12

 Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindesey Parris, Corrupt Cities, A practical guide to 
cure and prevention, World Bank, 2000. 
13

 Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την Κανονιστική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, επίσης μετάφραση από τα 
Αγγλικά Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2001. 
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προϋπολογισμό και αποτελεσματικές, αποδοτικές και οικονομικές 

τοπικές υπηρεσίες14.  

 

Ακόμα και η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται από το 

θεσμικό πλαίσιο στους ΟΤΑ μπορεί να συνδεθεί με έννοιες όπως η 

μη αποτελεσματική διοίκηση ή ακόμη η κακοδιοίκηση. Σε αυτό το 

συμπέρασμα οδηγεί και η παραδοχή από τον υφυπουργό 

εσωτερικών κ. Παπαδήμα15 ότι υπάρχουν τοπικοί άρχοντες που 

δεν αξιοποιούν σωστά όλες τις πιθανές πηγές εσόδων και δεν 

προσπαθούν να αντλήσουν πόρους αναπτύσσοντας τις δράσεις 

που το θεσμικό πλαίσιο τους επιτρέπει. Σε αυτό το σημείο 

ερχόμαστε εμείς να αναρωτηθούμε αν η αδυναμία αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων των ΟΤΑ είναι λόγω έλλειψης γνώσης και 

ικανότητας διαχείρισης ή μήπως είναι λόγω έλλειψης πολιτικής 

βούλησης των ίδιων των αιρετών τοπικών αρχόντων. 

 

 

 

Διαφάνεια 

 

‘Διαφάνεια, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα’16 αρχές τις οποίες 

δεσμεύονται να υιοθετήσουν στις πολιτικές και στον τρόπο τοπικής 

διακυβέρνησης τους οι χώρες του OHE που υπέγραψαν σχετική 

συμφωνία (Habitat Agenda). Η ανάγκη για διαφάνεια ειδικά στις 

μέρες μας παρουσιάζεται ολοένα και πιο επιτακτική, ειδικά όσο 

διευρύνεται ο κύκλος των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών 

μεγεθών των τοπικών οργανισμών. Η διαφάνεια αποτελεί μέσο 

καταπολέμησης της διαφθοράς, μιας  και είναι γνωστό ότι οι 

αδιαφανείς διαδικασίες είναι αυτές που ελέγχονται πιο δύσκολα και 

είναι αυτές που συνήθως, αν όχι πάντα, ‘πάσχουν’.  

 
                                                           
14

 Γκούμα Πηνελόπη, Δήμοι με ίδια Ταμειακή Υπηρεσία - Διαδημοτική Συνεργασία και Αναπτυξιακοί 
Σύνδεσμοι, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δημοσιονομικός Έλεγχος Δαπανών και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων», Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών, Αθήνα 2001. 
15

 Διάλογος Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης: Επαρκούν οι πόροι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;, 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 6/4/02. 
16

 Good urban governance: A normative framework, HS/C/PC.1/CRP.6, 26 February 2000, United 
Nation Centre for Human Settlements (UNCHS Habitat). 
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Η αρχή της διαφάνειας θα πρέπει να διέπει όλο το φάσμα των 

λειτουργιών των Δημοτικών Αρχών, συμπεριλαμβάνοντας τον 

τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτών (πολιτική 

διαφάνεια), καθώς ακόμη και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί ένας ΟΤΑ. Η διοίκηση με γνώμονα την διαφάνεια 

συναντάται τόσο στην πρόταση για τη Χάρτα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όσο αποτελεί και έναν από τους πέντε στόχους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ) για την Δημόσια Διοίκηση του 21ου αιώνα17. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στα πλαίσια της ενίσχυσης της 

διαφάνειας της διοικητικής δράσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

είχαμε και την έκδοση του ‘Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας’ (Ν. 

2690/1999), μια προσπάθεια που είχε σκοπό να αποκτήσουν 

νομοθετική ισχύ οι νομολογιακά διαμορφωμένες αρχές που 

διέπουν τη σχέση του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες18.  

 

Επίσης, η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος19 από τους 

ΟΤΑ αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει  μεγαλύτερη διαφάνεια στο 

διαχειριστικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέχεται 

επίσης η δυνατότητα στο ΥΠΕΣΔΔΑ, να έχει στην διάθεση του 

σχετική βάση δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση 

της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ σε ετήσια βάση20. 

 

Προσπάθειες γίνονται, δυστυχώς όμως όχι με την ένταση και την 

συχνότητα που απαιτούν οι ανάγκες των καιρών. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ηγηθεί στην προσπάθεια υπέρ της 

διαφάνειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, χωρίς να 

αναμένει πάντα τα παραδείγματα της κεντρικής διοίκησης. Η 

βέλτιστη πρακτική θα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιδείξει την 

                                                           
17

 Από την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην διημερίδα 
‘Διοικητική Μεταρρύθμιση: Πρόκληση και Αναγκαιότητα’, ΕΚΔΔ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 9-10 
Μαΐου. 
18

 Β. Μπουντάλη, Γ. Σπληλιωτόπουλου, Οι κατευθύνσεις της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης προς τη 
Διοίκηση της Ηθικής, Δημοσιογραφικά, 22/1/02 αρ. φύλλου 190. 
19

 Η διπλογραφική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ καθιερώθηκε με το 
π.δ. 315/99, από 1/1/00 για τους ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων ή με έσοδα άνω των 
500 εκατ. δρχ. ετησίως. 
20

 Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2001, σελ. 201, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων κα 
Αξιών Δημοσίου - Υπουργείο Οικονομικών, Αθήνα, Νοέμβριος 2000. 
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θέληση να λειτουργήσει πιο κοντά στον πολίτη, με διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα. 

 

Εμπιστοσύνη 

 

Η εμπιστοσύνη είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πρέπει να 

κτίζεται η λειτουργία της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Προκειμένου να εμπιστευτεί το ελληνικό κράτος 

οικονομικούς πόρους στους ΟΤΑ πρέπει να εξασφαλισθεί τόσο η 

κατάλληλη οικονομική διαχείριση τους, όσο και η επάρκεια των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους. Αρμόδιο να κρίνει την 

επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ είναι το 

Ελληνικό κράτος μέσω των αρμόδιων οργάνων του που εν 

προκειμένω μπορεί να είναι το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης όπου και θα αναλύσουμε παρακάτω. Οι ΟΤΑ 

από την μεριά τους θα πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη στα 

ελεγκτικά όργανα του κράτους, όποια μορφή κι αν έχουνε αυτά. 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια απλά αποδοχή των πορισμάτων των 

ελέγχων, αλλά διατύπωση της ανάγκης για εντατικοποίηση των 

συμβουλευτικών εργασιών από πλευράς τους προκειμένου οι 

αδυναμίες του συστήματος να λύνονται έγκαιρα και οικονομικά. Η 

παραδοχή για ανάγκη εξυγίανσης του τρόπου λειτουργίας των 

ΟΤΑ, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο και 

διστακτικότητα, αλλά ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή 

πιο αποτελεσματικών πολιτικών τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. 

 

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος με την συμβουλευτική του μορφή είναι 

σε θέση να βοηθήσει τις τοπικές διοικήσεις να περιορίσουν την 

εσωστρέφεια τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ανοιχθεί 

προς τους πολίτες και να βελτιώσει την εικόνα της σε αυτούς 

προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Η εμπιστοσύνη 

των πολιτών χτίζεται με την καλύτερη επικοινωνία και την καλύτερη 

και πληρέστερη ενημέρωση τους για το τοπικό γίγνεσθαι. Η τοπική 

διαβούλευση, η ενεργοποίηση των πολιτών και η πραγματική 

εφαρμογή της λογοδοσίας των τοπικών αρχών είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με βελτιωμένες ποιοτικά τοπικές υπηρεσίες. Επίσης, 
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δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ‘κοινωνία των πολιτών’ έχουμε εκεί 

που υπάρχει μειωμένη γραφειοκρατία. Η ενεργοποίηση των 

πολιτών είναι συνυφασμένη με την μείωση της γραφειοκρατίας, την 

εφαρμογή καλύτερης διοίκησης και με τον επαρκή έλεγχο των 

τοπικών διοικήσεων από την πολιτεία. 

 

Κίνδυνοι 

 

Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις ή οργανισμοί που οι δραστηριότητες 

τους να μην χαρακτηρίζονται από κινδύνους. Επιτυχημένες 

θεωρούνται οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τους κινδύνους τους με αποτέλεσμα το 

μεγαλύτερο κέρδος. Διερωτόμαστε γιατί να μην διαχειρίζονται τους 

κινδύνους τους και οι ΟΤΑ όπως και οι επιχειρήσεις της ιδιωτικής 

οικονομίας. Είναι γεγονός ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν έχει να 

επιδείξει αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των 

οικονομικών πόρων των ΟΤΑ από τα αρμόδια όργανα και σε αυτό 

συντελεί σίγουρα η μη σύνδεση των αμοιβών και άλλων παροχών 

των στελεχών τους με την επίτευξη στόχων καθορισμένων από τις 

διοικήσεις των ΟΤΑ και γενικότερα από το κράτος. 

 

Σύμφωνα με το περιοδικό Economist ως κίνδυνο ονομάζουμε ‘την 

απειλή ότι κάποιο γεγονός ή ενέργεια θα επηρεάσει αρνητικά την 

ικανότητα του οργανισμού να επιτύχει τους επιχειρησιακούς του 

στόχους και να πραγματοποιήσει επιτυχώς τις στρατηγικές του’21. 

Η σύγχρονη λειτουργία των ΟΤΑ χαρακτηρίζεται από κινδύνους 

που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική διαχείριση 

και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας τους, 

όπως αυτές απορρέουν από την σχετική νομοθεσία (νόμοι, 

προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι, κ.λ.π.). Οι ανωτέρω κίνδυνοι 

αντιμετωπίζονται με την οργάνωση επαρκών συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου από τους ΟΤΑ για τα οποία θα αναφερθούμε 

παρακάτω. 

                                                           
21

 Ομιλία Γεώργιου Αχνιώτη, Partner, PwC Internal Audit Services, σχετικά με την ‘Διαχείριση 
Κινδύνων’ στο Business Forum που διοργάνωσε η PricewaterhouseCoopers με τίτλο ‘Οδηγώντας την 
Ελληνική Επιχείρηση μέσα από τις νέες προκλήσεις: Προβληματισμοί, Εργαλεία, Πρακτικές’, Αθήνα 
16-17 Απριλίου 2002. 
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Σε μια προσπάθεια μας να καταγράψουμε τους σημαντικότερους 

κινδύνους22 που χαρακτηρίζουν τους ΟΤΑ καταλήγουμε στους 

εξής: 

 

 Κίνδυνοι από την μη επαρκή ικανοποίηση των δημοτών: Η 
ανωτέρω κατηγορία κινδύνων απορρέει από την περιορισμένη 
ικανοποίηση των δημοτών από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.  
Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η έλλειψη 
εμπιστοσύνης και απογοήτευση από πλευράς δημοτών, η 
άσχημη εικόνα που διαμορφώνεται στο κοινό για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και το συνεπακόλουθο πολιτικό κόστος. 

 

 Κίνδυνοι από την μη κατάλληλη στελέχωση των ΟΤΑ: Η μη 
κατάλληλη στελέχωση των ΟΤΑ, δηλαδή η στελέχωση με άτομα 
που δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες 
που είναι αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία τους 
ενδεχομένως να καθυστερεί την επίτευξη των στόχων των ΟΤΑ. 

 

 Κίνδυνοι συμμόρφωσης με την νομοθεσία και άλλες σχετικές 
ρυθμίσεις:  Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ δραστηριοποιούνται μέσα σε 
αυστηρό και μεταβαλλόμενο ρυθμιστικά περιβάλλον (regulatory 
environment), δεν είναι δύσκολο να παρεκκλίνουν από αυτό, με 
ενδεχόμενη συνέπεια την παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης 
μέσω αρμόδιων οργάνων (ελεγκτικών, κ.λ.π.), αρνητική 
δημοσιότητα, κ.λ.π.  

 

 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι: Αποτελούν ίσως την πιο 
σημαντική κατηγορία κινδύνων που χαρακτηρίζουν τους ΟΤΑ. 
Αναφέρονται στην μη αποτελεσματική διαχείριση των 
οικονομικών πόρων που προέρχονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς και των άλλων εσόδων που 
πραγματοποιούν οι ΟΤΑ. Επίσης, αναφέρονται στον μη επαρκή 
ταμειακό προγραμματισμό (χρηματικές εισροές – εκροές), την μη 
κατάλληλη διαχείριση διαθεσίμων, κλπ. 

 

                                                           
22

 Η κύρια ιδέα για την φύση και ανάλυση των κινδύνων γενικότερα έχει ληφθεί από το Business Risk 
Model™  της Arthur Andersen. 
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 Κίνδυνοι Επικοινωνίας: Οι κίνδυνοι επικοινωνίας αναφέρονται 
τόσο στην εσωτερική επικοινωνία των ΟΤΑ, όσο και στην 
εξωτερική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, σχετίζονται με την 
ανεπαρκή ενημέρωση του προσωπικού ως προς τους στόχους 
και τα μέσα επίτευξης τους, καθώς και στην ανεπάρκεια 
ενημέρωσης των δημοτών γενικότερα. 

 Κίνδυνοι Ακεραιότητας: Περιλαμβάνουν τους κινδύνους εκείνους 
που σχετίζονται με την διαφθορά και την απάτη από την πλευρά 
φυσικών προσώπων σχετιζομένων με τους ΟΤΑ (διοικούντες, 
εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες (δημότες) κ.λ.π.) Έχουμε 
ήδη αναφερθεί στο φαινόμενο της διαφθοράς στην τοπική 
αυτοδιοίκηση που από μόνο του αποτελεί σημαντικό κίνδυνο 
επίτευξης των στόχων των ΟΤΑ και κυρίως της απώλειας 
εισοδήματος.  

 

Προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει επαρκώς 

τους ανωτέρω αναφερόμενους κινδύνους θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι συγκεκριμένα σχέδια δράσης υπάρχουν για κάθε 

έναν από αυτούς και συγκεκριμένοι υπεύθυνοι έχουν οριστεί για 

την διαχείριση τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλή πρακτική 

αποτελεί οι Διοικήσεις των ΟΤΑ να λαμβάνουν περιοδικά και 

γενικότερα όποτε επιθυμούν γραπτή ενημέρωση με την πορεία 

των εσόδων – εξόδων, την πορεία τυχόν έργων, προβλημάτων 

κ.λ.π. προκειμένου να λαμβάνουν διορθωτικές δράσεις όπου 

χρειάζεται και να ενημερώνουν την κεντρική διοίκηση όπου 

απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 

τις λογιστικές και φορολογικές αρχές της χώρας, καθώς και η 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων με την σύμφωνη γνώμη και 

πιστοποίηση των ελεγκτικών αρχών (εσωτερικών ελεγκτών και 

ορκωτών ελεγκτών) προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια των 

δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η 

επιτυχία ενός ΟΤΑ εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων που 

έχει θέσει και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που 

τον χαρακτηρίζουν. 
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Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό 

την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων των 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά 

το στάδιο της λειτουργίας της Σχεδίασης/Προγραμματισμού. Κάθε 

οργανισμός έχει οργανωμένο το δικό του Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου, το οποίο μέσα από σχετικές πολιτικές, κανονισμούς, 

οδηγίες, εγκυκλίους και επιμέρους διαδικασίες αποσκοπεί στην 

εξάλειψη των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

του23. 

 

Οι ΟΤΑ από την άλλη πλευρά δραστηριοποιούνται σε ένα σχετικά 

αυστηρό θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι 

κ.λ.π.) που συνθέτει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου τους. Τόσο 

το κράτος, όσο και οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία 

των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ, αλλά εφόσον δεν 

                                                           
23

 Lawrence B. Sawyer και Mortimer A. Dittenhofer, Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of 
Modern Internal Auditing (4

th
 Edition), Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, 1996, 

pp. 114-118. 
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επιβλέπει απευθείας την λειτουργία τους οφείλει να λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα. 

 

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ αποσκοπούν στα 

εξής: 

 

 Να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. 

 Να εξασφαλίζουν οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των πόρων τους. 

 Να εξασφαλίζουν την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των 
οικονομικών καταστάσεων τους. 

 Να συμμορφώνονται με τους νόμους, τις εγκυκλίους και τις 
άλλες οδηγίες του κράτους24. 

 

Προκειμένου το κράτος να αξιολογεί τα Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου των ΟΤΑ χρησιμοποιεί το Σώμα Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τους διοικητικούς ελέγχους, τους 

επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς - 

διαχειριστικούς ελέγχους, ενώ έχει προβλέψει νομοθετικά την 

ύπαρξη και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών όπως είναι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λ.π.  

 

Σύμφωνα με τα Επαγγελματικά Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου 

(The IIA-Inc.), με την έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου εννούμε την 

ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα η 

οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες κάθε Οργανισμού. Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει 

να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων κάθε οργανισμού μέσω 

μίας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η οποία θα 

αξιολογεί και θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των 

                                                           
24

 Paper 1 – Principles of Internal Auditing, Distance Learning Course, The Institute of Internal Auditors 
– United Kingdom, 1992, pp. 42-44. 
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διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης του 

Οργανισμού. 

 

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε το πώς ασκείται ο Εσωτερικός 

Έλεγχος των ΟΤΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις ανωτέρω βασικές αρχές. 

 

Ο Έλεγχος των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ25 

 

Ο οικονομικός έλεγχος που ασκείται από την κεντρική διοίκηση 

στους ΟΤΑ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

ανάλογος με την στήριξη που τους δίνεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε χώρες που 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στο σύνολο των εσόδων τους από 

κρατικές επιχορηγήσεις, ο έλεγχος από το ίδιο το κράτος μέσω 

σχετικών οργάνων του να είναι περισσότερο διεξοδικός σε σχέση 

με χώρες όπως η Σουηδία26, όπου ο οικονομικός έλεγχος του 

κράτους περιορίζεται στα πλαίσια γενικών διατάξεων και η κεντρική 

διοίκηση παρεμβαίνει μόνο σε θέματα περιορισμού της αύξησης 

της τοπικής φορολογίας.  

 

Όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ, 

αυτός είναι θεσμοθετημένος σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ολλανδία , η 

Φιλανδία και η Μεγάλη Βρετανία ο έλεγχος αυτός διενεργείται από 

ειδικά ελεγκτικά όργανα και υποβάλλεται προς έγκριση πρώτα στα 

Δημοτικά Συμβούλια και έπειτα στην αμέσως ανώτερη διοικητική 

αρχή. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ γίνεται 

από την κεντρική διοίκηση σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η 

Πορτογαλία και η Δανία.  

 
                                                           
25

 Στοιχεία ΥΠΕΣΔΔΑ, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, 
Οκτώβριος 2001. 
26

 Στην ποσοστιαία σχέση εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Επιχορηγήσεων από το Κράτος, η 
Σουηδία σε στοιχεία του έτους 1997 παρουσιάζει ένα ποσοστό ύψους 52,43, ενώ η Ελλάδα 10,50. 
Πηγή: Government finance statistics yearbook 1984-99, International Monetary Fund. ΕΣΥΕ: Έσοδα-
Έξοδα δήμων και κοινοτήτων 1982-2000. 
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Οι στόχοι και οι σκοποί που υπηρετούν οι δημοτικοί 

προϋπολογισμοί στα κράτη μέλη δεν ταυτίζονται πάντα και 

παρουσιάζουν διαφορές που επηρεάζουν και την άσκηση του 

ελέγχου τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Μεγάλη Βρετανία 

εκδίδεται κάθε χρόνο οδηγός δαπανών που περιέχει ένα ενδεικτικό 

ύψος κόστους για την παροχή της κάθε δημοτικής υπηρεσίας. Οι 

ελεγκτές των δημοτικών προϋπολογισμών είτε είναι επαγγελματίες 

ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, όπως συμβαίνει στην Ολλανδία και 

στην Μεγάλη Βρετανία, είτε λογιστές εμπειρογνώμονες, όπως 

συμβαίνει στην Ιταλία. Μπορεί ακόμα οι ελεγκτικές υπηρεσίες να 

λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ΟΤΑ με δικιά του ευθύνη όπως 

συμβαίνει στην Πορτογαλία, είτε ακόμα να υπάγονται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών όπως συμβαίνει στο Λουξεμβούργο. 

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων έχει θεσπίσει σχετική υπηρεσία ελέγχου των ΟΤΑ, 

όπως συμβαίνει στην Δανία.  

 

Παρά το πλήθος των διαφορών που παρουσιάζεται στη 

μεθοδολογία διενέργειας του οικονομικού ελέγχου, όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχονται την αξία και την 

αναγκαιότητα του ως εργαλείο για τον καλύτερο συντονισμό της 

τοπικής οικονομικής πολιτικής με την κεντρική, καθώς και την 

αποφυγή δημιουργίας αρνητικών οικονομικών φαινομένων που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανισορροπίες την οικονομία του 

κάθε κράτους μέλους, όπως ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ 

των ΟΤΑ. 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος των ΟΤΑ στην Ελλάδα 

 

Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

 

Για την αξιολόγηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

ΟΤΑ ορίζεται ως υπεύθυνο, σχετικό ανεξάρτητο σώμα 

επιθεωρητών – ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο υπάγεται 
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στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει τους Δήμους σε θέματα που 

αφορούν το υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου τους. 

Επίσης, είναι εκείνο το οποίο θα επισημάνει τυχόν Κινδύνους που 

απειλούν την καλή λειτουργία των ΟΤΑ και εκείνο το οποίο θα 

συμβουλέψει στο πως οι Κίνδυνοι που έχουν επισημανθεί, 

μπορούν να αντιμετωπισθούν. Δεν παίρνει το ίδιο μέτρα 

αντιμετώπισης των Κινδύνων, ούτε κανένα από τα στελέχη του 

εμπλέκονται με τις Ελεγχόμενες Δραστηριότητες και Λειτουργίες 

των Δήμων, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία τους. 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, σε αντίθεση με τον Εξωτερικό Έλεγχο που 

περιορίζεται στον Έλεγχο και Πιστοποίηση της ακρίβειας των 

Οικονομικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων και των άλλων 

οργανισμών, διενεργεί τόσο Χρηματοοικονομικούς, όσο και 

Λειτουργικούς και Διοικητικούς Ελέγχους. Οι παραπάνω έλεγχοι 

διενεργούνται με την μορφή Ειδικών Έργων, βάσει σχετικού 

Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού. Όσον αφορά 

συγκεκριμένα το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης είναι υπεύθυνο για την διενέργεια διοικητικών και όχι 

διαχειριστικών ελέγχων. Για την αποτελεσματική διενέργεια τους 

χρησιμοποιούνται ειδικά Προγράμματα Ελέγχου κατά περίπτωση 

που αναπτύσσονται από το ίδιο. 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

προκειμένου να ασκεί ανεξάρτητα, αντικειμενικά και 

αποτελεσματικά τον ρόλο του, έχει προβλεφθεί νομοθετικά να 

αναφέρεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.  
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Γενικά, ο Εσωτερικός Έλεγχος για να πετύχει στο έργο του, πρέπει 

να έχει την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης του Οργανισμού 

που εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σαν 

σύμβουλος, και η οποία θα του εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση 

στα πάσης φύσεως αρχεία της και κάθε είδους βοηθητικού υλικού 

το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους 

ΟΤΑ, προκειμένου οι Ελεγκτές – Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης 

να προσθέσουν αξία σε αυτούς θα πρέπει να υποστηρίζονται από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιμέρους Διευθύνσεις και τμήματα 

τους, τα οποία θα τους παρέχουν κάθε είδους χρήσιμη 

πληροφορία και αρχείο που θα τους ζητείται. 

 

Οι προτάσεις του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης κατευθύνονται υποχρεωτικά από το νόμο προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης και στους Δήμους που 

έχουν ελεγχθεί από αυτό, κυρίως σε μορφή γραπτών αναφορών, 

και αφού προηγουμένως έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί με τους 

ελεγχόμενους. Το Υπουργείο Εσωτερικών με την σειρά του 

αναλαμβάνει την υλοποίηση εκείνων των προτάσεων του Σώματος 

Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που θεωρεί ότι θα 

προσθέσουν αξία στην λειτουργία και στις διαδικασίες που 
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ακολουθούν οι ΟΤΑ, ενώ όπου χρειάζεται θα φροντίσει ώστε να 

καλυφθούν νομοθετικά αυτές προκειμένου να εφαρμοσθούν. 

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών όπου είναι εφικτό θέτει χρονικά 

όρια για την εφαρμογή των προτάσεων των Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Τα στελέχη μιας σύγχρονης Δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου, 

όπως είναι το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης, μπορεί και επιβάλλεται να έχουν διαφορετικό 

ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, λόγω των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ελέγχουν στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους. Έτσι, μπορεί να απαρτίζεται από 

Οικονομολόγους, Λογιστές, Νομικούς, Διοικητικούς, απόφοιτους 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κ.λ.π. 

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η λειτουργία Συστημάτων και 

Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

κρίνεται απαραίτητη, διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα 

συμφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ, καθώς και των υπόλοιπων 

άμεσα ενδιαφερόμενων (π.χ. δημότες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, 

περιβάλλον, κ.λ.π.), ενώ διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των δήμων. 
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Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου εντός των ΟΤΑ 

 

Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου που λειτουργούν εμβρυακά σε 

ελάχιστους δήμους ως μη θεσμοθετημένα όργανα27, δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί  ότι υπηρετούν αποτελεσματικά το σκοπό για τον 

οποίο συστάθηκαν. Η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης τέτοιων 

μονάδων επιβεβαιώθηκε και με σχετικό σχέδιο νόμου, την ‘Χάρτα 

της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 21ου αιώνα’. Στην εν 

λόγω πρόταση γινόταν λόγος για την αναγκαιότητα σύστασης 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, που θα είναι επιφορτισμένες με 

αρμοδιότητες ελέγχου της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και 

λειτουργιών των ΟΤΑ, αλλά παράλληλα και θα παράσχουν 

επιστημονική και τεχνική στήριξη σε αυτούς ΟΤΑ, καθώς και θα 

συντάσσουν προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας τους.  

 

Οι ελεγκτικοί αυτοί μηχανισμοί θα ήταν επιφορτισμένοι και με το 

έργο της εξέτασης και περαιτέρω ανάλυσης τυχόν παραπόνων και 

καταγγελιών των πολιτών που θα αφορούν την λειτουργία των ΟΤΑ 

και θα υποβάλλουν με τη σειρά τους εκθέσεις στα αρμόδια όργανα. 

Εκτός από την σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων, οι Μονάδες 

Εσωτερικού Ελέγχου θα καταρτίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και μια συνολική έκθεση για τη λειτουργία των ΟΤΑ που θα 

δημοσιοποιούν και που θα καταθέτουνν προς συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδιαφέρουσα κρίνεται η δυνατότητα που θα 

παρέχεται στους δήμους να συγκροτούν από κοινού Διαδημοτικές 

Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου από Εξωτερικούς 

Συμβούλους  

 

Μία ακόμη πολύ καλή επιλογή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων 

είναι η λήψη Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου από Εξωτερικούς 

Συμβούλους που έχουν δημιουργήσει σχετικά τμήματα (service 

lines). Στην Ελλάδα δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη η δυνατότητα 

                                                           
27

 Ως παράδειγμα αναφέρουμε την επιτροπή του Δήμου Αθηναίων. 
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διενέργειας εσωτερικών ελέγχων στους ΟΤΑ από εξωτερικούς 

συμβούλους, είτε αποκλειστικά, είτε σε συνεργασία με το Σώμα 

Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, είτε όπου αυτές 

υπάρχουν με μονάδες εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ. Το αρμόδιο 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

δεν έχει προβεί στην λήψη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από 

εξωτερικούς συμβούλους κυρίως λόγω της ύπαρξης του σχετικού 

σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στην 

Μεγάλη Βρετανία παρόλο που οι ΟΤΑ έχουν δικές τους μονάδες 

Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτικά, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες 

με μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (PwC, EY, Deloitte, EY, GT, BDO, 

Mazars κλπ), με αποτελέσματα πολύ θετικά μιας και έχει 

αποδειχθεί στην πράξη ότι οι συνεργασίες υφισταμένων τμημάτων 

εσωτερικού ελέγχου με μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα και για τα δύο μέρη, αλλά κυρίως για τον οργανισμό 

που υπηρετούν.  

 

H συνεργασία τμημάτων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς 

συμβούλους έχουν το πλεονέκτημα τόσο της καλής γνώσης του 

ελεγχόμενου οργανισμού, όσο και την πρόσβαση σε εξειδικευμένο 

προσωπικό μεγάλης εμπειρίας28. Το Σώμα Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ενδεχομένως θα είχε να κερδίσει 

πολλά από μια συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς 

συμβούλους. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την εκπαίδευση των 

ελεγκτών του σώματος σε μεθοδολογίες και εργαλεία ελέγχου 

(Βάσεις Δεδομένων, Λογισμικά Ελέγχου κ.λ.π.), να εξασφαλισθεί 

ακόμη μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τους ελεγχόμενους, να 

αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρίες παρόμοιων συστημάτων 

οργανισμών, να καλύψουν ευκολότερα την γεωγραφική διασπορά 

των ελεγχόμενων οργανισμών, καθώς και να αποκτήσουνε 

μεγαλύτερη ευελιξία29. 

                                                           
28

 PricewaterhouseCoopers Knowledge Exchange, GRMS Service Offering Description, Internal Audit 
Solutions – Outsourcing. 
29

 Ομιλία Γεώργιου Αχνιώτη, Partner, PwC Internal Audit Services, σχετικά με την ‘Εταιρική 
Διακυβέρνηση’ στο Business Forum που διοργάνωσε η PricewaterhouseCoopers με τίτλο ‘Οδηγώντας 
την Ελληνική Επιχείρηση μέσα από τις νέες προκλήσεις: Προβληματισμοί, Εργαλεία, Πρακτικές’, 
Αθήνα 16-17 Απριλίου 2002. 
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Άλλοι Θεσμοθετημένοι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο οικονομικού 

ελέγχου των ΟΤΑ. Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει ο έλεγχος των 

δαπανών των ΟΤΑ30, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται από το νόμο, 

και ο έλεγχος επί των απολογισμών των ΟΤΑ31. Ο έλεγχος που 

διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των ΟΤΑ είναι είτε 

κατασταλτικός, είτε προληπτικός32 και διαχωρίζεται σε έλεγχο 

νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης και σε έλεγχο 

ουσιαστικό, δηλαδή εξακρίβωσης της αλήθειας των στα 

δικαιολογητικά αναφερόμενων γεγονότων ή στοιχείων33. 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο περιορίζεται στην διενέργεια μόνο ελέγχων 

νομιμότητας, μιας και ρητώς από το Σύνταγμα απαγορεύονται οι 

έλεγχοι σκοπιμότητας. Το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το 

μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι αρμόδιο να 

διενεργεί ελέγχους απόδοσης (performance audits) στα δημόσια 

οικονομικά, παρόλο που γίνονται κάποιες σύντομες αναφορές στις 

ετήσιες εκθέσεις του για την οικονομικότητα των εκτελούμενων 

δράσεων34. 

 

                                                           
30

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι με τη ΦΓ 8/7414 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίστηκαν 
ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση του ελέγχου στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, όπου μεταξύ άλλων οι ΟΤΑ θα 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως με την ανάγκη που κρίνεται ότι υφίσταται για την 
πραγματοποίηση ειδικών ελέγχων σε αυτούς, ανά ένα, δύο ή τρία έτη. 
31

 Κων/νος Ρίζος, Ο Δημοσιολογιστικός Έλεγχος των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σελ. 5, Εθνικό 
Τυπογραφείο, Αθήνα 2000. 
32

 Ο προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο θεσμοθετήθηκε σε μεγάλους δήμους της χώρας 
μόλις το 1997 με το π.δ. 172/10.7.1997. Σκοπός του είναι να περιοριστούν οι κίνδυνοι καταχρήσεων 
στους μεγάλους δήμους της χώρας, όπου ο όγκος των οικονομικών συναλλαγών είναι πολύ μεγάλος. 
Οι δήμοι αυτοί μέχρι σήμερα είναι της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Περιστερίου και 
της Ηλιούπολης. 
33

 Κων/νος Ρίζος, Ο Δημοσιολογιστικός Έλεγχος των Ο.Τ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σελ. 6, Εθνικό 
Τυπογραφείο, Αθήνα 2000. 
34

 State Audit in the European Union, National Audit Office of U.K., p.22, 2001. 
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Αδιαμφισβήτητη αξία έχει ο ρόλος που καλείται να παίξει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος 

των ΟΤΑ. Οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον των ΟΤΑ 

απαιτούν αντίστοιχα και δραστικές αλλαγές στους ελέγχους, τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων που 

λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια αλλαγών, είτε του τρόπου 

διακυβέρνησης, είτε κατά τις περιόδους διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων35. Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των 

αλλαγών μπορεί να διασφαλιστούν  μέσα από ‘επιτυχείς’ 

καθοδηγητικούς ελέγχους. 

 

 

 

Επιθεωρητές Υπουργείου Οικονομικών 

 

Ο διαχειριστικός έλεγχος στους ΟΤΑ διενεργείται από τους 

Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, αφού 

μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί σχετικό όργανο εντός του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αντίστιχα, 

διενεργεί μόνο διοικητικούς και όχι διαχειριστικούς ελέγχους στους 

ΟΤΑ36. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν τόσο στον καταλογισμό 

ευθυνών όσο και στην αναζήτηση υπολόγων, όπου αυτό 

απαιτείται. 

. 

Όσον αφορά όμως τις δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την 

αρμοδιότητα να κάνουν καταλογισμό ευθυνών μιας και αυτές 

αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αλλά 

εφόσον αποστέλλονται οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών 

που διενέργησαν τον έλεγχο στις δημοτικές επιχειρήσεις στους 

οικονομικούς Επιθεωρητές, οι τελευταίοι τις μελετούν και αν 

προκύψει κάποιο θέμα στέλνουν ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα 

                                                           
35

 J. Wayne Cameron, Auditor of General of New Zealand, Public Service Reform: The Auditor’s 
Perspective, p.15, International Journal of Government Auditing, July 1995. 
36

 Ν. 2343/1995, άρθρο 2 παρ. 3α  για Οικονομική Επιθεώρηση. 
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της Περιφέρειας που είναι αρμόδιος για την διευκρίνιση του. Σε 

περίπτωση που δεν λάβουν ικανοποιητική απάντηση, οι 

Οικονομικοί Επιθεωρητές ζητάνε την διενέργεια σχετικού 

διαχειριστικού ελέγχου. 

 

Συνήγορος του Πολιτή37 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μία ακόμη ιδιόμορφη πρακτική 

ελέγχου του κράτους στους ΟΤΑ. Ο κυριότερος στόχος αυτής της 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής όσον αφορά την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των 

ΟΤΑ, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την 

καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς και την 

τήρηση της νομιμότητας38. Ο έλεγχος που ασκείται στους ΟΤΑ από 

τον Συνήγορο του Πολίτη δεν επιφέρει κυρώσεις σε αυτούς. 

 

Τα πορίσματα των ελέγχων και των ερευνών που 

πραγματοποιούνται στους ΟΤΑ ύστερα από σχετικές αιτήσεις των 

πολιτών, δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του 

Πολίτη.  

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως η πιο άμεση μορφή δημοκρατικής 

εξουσίας39, βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από ότι η κεντρική 

διοίκηση, για αυτό υπάρχει και πιο έντονο το συναίσθημα ελέγχου 

της από αυτόν. Η κεντρική διοίκηση φαντάζει πιο απόμακρη με 

συνέπεια ο πολίτης να είναι πιο διστακτικός στο αίτημα ελέγχου 

της. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί εν μέρει το ότι οι ΟΤΑ 

παρουσιάζονται στις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με υψηλά 

ποσοστά παραπόνων, φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, 

                                                           
37

 Περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο της καθηγήτριας κ. Ε. Μπέσιλα - Μακρίδη ‘Το δικαίωμα 

αναφοράς στις αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη’, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2000, και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη: www.synigoros.gr. 

 
38

 Ο  νόμος που κατοχυρώνει το Συνήγορο του Πολίτη ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή είναι ο Ν. 

2477/1997. 
39

 Ε. Μπέσιλα- Βήκα, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ένας σύγχρονος διοικητικός θεσμός, εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα 2001. 
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συγκριτικά πάντοτε με τους λοιπούς φορείς του  ευρύτερου 

Δημοσίου Τομέα.  

 

Άλλες διακρίσεις ελέγχου των ΟΤΑ40 

 

Ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος των ΟΤΑ που ασκείται μέσα από 

ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Ο Διοικητικός 

έλεγχος που ασκείται από οικονομικούς επιθεωρητές - διοικητικούς 

υπαλλήλους. Ο Δικαστικός έλεγχος που διενεργείται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Λαϊκός έλεγχος στον οποίο εντάσσεται η 

λογοδοσία του Δημάρχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Οι  έλεγχοι αναφέρονται βάσει του διαχωρισμού που γίνεται στο βιβλίου του Κων/νου Ρίζου σελ. 
2, βλ. πιο πάνω. 
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Το πραγματικό αποτέλεσμα των εκλογών 

 

του Γιώργου Κουμπάρου, 
Επιχειρηματία, Β΄Αντιπροέδρου ΣΕΔ 

 

 Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου για πολλούς ήταν αχρείαστες και πριν 
τις 20 Σεπτεμβρίου ήμουν πλήρως συντεταγμένος με αυτή την 
άποψη.  Βλέποντας όμως το αποτέλεσμα (ως ένας ακόμα μετά 
Χριστόν προφήτης) είμαι αναγκασμένος να αναθεωρήσω.  Η 
πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι ότι η νέα κυβέρνηση είναι η 
παλιά κυβέρνηση, αλλά είναι λανθασμένη.  Η νέα κυβέρνηση, 
πέραν του ότι είναι κατά τι ισχνότερη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, 
έχει δύο σημαντικότατες διαφορές από την προηγούμενη.  Αφ’ ενός 
«έσπασε» το αριστερό της χέρι, όπως ο μικρός Αλέξης στο 
διαφημιστικό σποτάκι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αφ ετέρου πήγε 
στις εκλογές έχοντας υπογράψει και αυτή «το δικό της» μνημόνιο.  
Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, μεταλλάχθηκε σε «παράλληλο 
πρόγραμμα»,  και θα τολμήσω να εικάσω ότι η μετάλλαξη θα 
διατηρήσει μόνο ένα κοινό χαρακτηριστικό του πριν με το μετά.  
Και τα δύο προγράμματα θα πάνε παρέα εκεί που πάνε οι καλές 
μεν, ανεφάρμοστες δε, προθέσεις. 

  

Διακινδυνεύοντας τα όρια της μακαβριότητας, θα ήθελα να 
εξετάσουμε το αποκοπέν αριστερό χέρι της προηγούμενης 
κυβέρνησης.  Ο ίδιος λαός που ψήφισε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα σε 
ποσοστό 61,3% έδωσε στην Λαϊκή Ενότητα 2,86%.  Από τις  
3.558.450 ψήφους του ΟΧΙ (επί 6.161.140 ψηφισάντων) η παρέα 
του Δραχμιστών έλαβε 155,242 (επί 5.566.295 ψηφισάντων). Το 
λογικότερο συμπέρασμα από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων 
του δημοψηφίσματος και των εκλογών του Σεπτεμβρίου είναι ότι 
στο δημοψήφισμα ο σοφός λαός δεν ψήφισε ΟΧΙ στα μνημόνια  και 
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σίγουρα δεν ψήφισε ΟΧΙ στα «REFORMS FOR THE 
COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND» 
ούτε στο «PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS», 
αφού δεν θα ρίσκαρα πολλά αν έλεγα ότι οι ψηφοφόροι που 
διάβασαν τα δύο κείμενα http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-
f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/oe092-22-4277.pdf (μεταφρασμένα 
και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από 
τις 30 Ιουνίου) μπορεί να γέμιζαν το ταξί του Παναγιώτη για το 
Νομισματοκοπείο, αλλά αμφιβάλω αν θα γέμιζαν κάποιο από τα 
λεωφορεία του ΟΑΣΑ που περνούν από μπροστά του.  Νομίζω ότι 
ο σοφός λαός ψήφισε ότι δεν θέλει να πληρώσει τίποτα ή ελάχιστα 
από αυτά που δανείστηκαν για λογαριασμό του οι εκπρόσωποί του 
τα τελευταία 30 χρόνια, θεωρώντας τους αποκλειστικά υπεύθυνους 
και απαλλάσσοντας τον ίδιο από κάθε ευθύνη. 

Το αποτέλεσμα των εκλογών, μετά και την μετάλλαξη του ΟΧΙ σε 
ΝΑΙ (αλλά σε μια «καλύτερη» κατά τον πρωθυπουργό συμφωνία 
που όμως ούτε αυτήν ήθελε και εκβιάστηκε για να την αποδεχθεί), 
εμένα μου δείχνει ότι ο σοφός λαός προτιμά τελικά να πληρώσει τα 
χρωστούμενα σε ευρώ, παρά να πορευτεί με δραχμές, περήφανος 
και απαλλαγμένος από το χρέος αφού τα κόμματα που έχουν 
υπογράψει τουλάχιστον ένα μνημόνιο έλαβαν 73,53% της λαϊκής 
ψήφου (δεν περιλαμβάνεται το Ποτάμι που δεν έχει προλάβει να 
υπογράψει κάποιο μνημόνιο). 

  

Τα ερωτήματα για το άμεσο μέλλον είναι τα εξής: 

Μπορεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να αποκτήσει (όπως κάνουν αρκετές σαύρες) 
ένα νέο αριστερό χέρι (με 53 η λιγότερα δάχτυλα); 

Ή μήπως τελικά, κατά το διαφημιστικό σποτάκι των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων, ο Πάνος Καμμένος θα μάθει στον Αλέξη Τσίπρα να 
γράφει το ίδιο καλά και με το δεξί; 

Το ουσιαστικότερο όλων όμως είναι αυτό: 

Θα προλάβουμε μέχρι το τέλος του έτους να ανακεφαλοποιήσουμε 
τις Τράπεζες ή θα ψάχνουμε ακόμα τα ισοδύναμα και το 
παράλληλο πρόγραμμα; 

 
 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/oe092-22-4277.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/oe092-22-4277.pdf
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Συνέντευξη του Αντιπροέδρου  του ΣΕΔ στο περιοδικό TRADERS’ 

 

 
 
''Ο κ.Οικονομόπουλος Νίκος με αρκετά χρόνια θητείας στο 
Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής,παράλληλα 
μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά, την 
Πληροφορική,την Ενέργεια,την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και το 
finance consulting . 
Συγγραφέας του βιβλίου ''Τα Μυστικά των Μετοχών της 
Σοφοκλέους'' έναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχών του 
Χ.Α.,αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών & 
Διαδικτύου),περιγράφει παράλληλα με τις εμπειρίες του όλα αυτά 
τα χρόνια, ποιά είναι η συμπεριφορά των επενδυτών που ταιριάζει 
στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.' 
 
>>TRADERS’:Ποια ήταν η καθοριστική στιγμή που 
καταλάβατε ότι θα ασχοληθείτε με τις αγορές ; 
Οικονομόπουλος:Πάντα είχα στο μυαλό μου το γρήγορο κέρδος 
χωρίς πολλές διαδικασίες,έχοντας μάλιστα υπόψη τις πρώτες 
απόπειρες να φτιάξω εταιρείες και βρίσκοντας μπροστά μου το 
Ελληνικό γραφειοκρατικό τέρας,κατέληξα πως μόνο ότι γίνεται 
γρήγορα και απλά μπορεί να αποδώσει,αρχή που ακολουθώ 
ακόμα . 

https://siderisbooks.gr/product/mistika-sofokleous/
https://siderisbooks.gr/product/mistika-sofokleous/
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Για την ιστορία του πράγματος,είχα πάει από περιέργεια σε μια 
ομιλία που είχε αντικείμενο την πληροφορική,υπό την αιγίδα 
μεγάλης  τότε εταιρείας του χώρου. 
Αυτό που μου έκανε εντύπωση,ήταν η επιμονή του ομιλητή στο 
πάντρεμα της ανάπτυξης των υπολογιστών και της ισχύος 
τους,παράλληλα  με τις χρηματαγορές και την μελλοντική 
παγκόσμια πλατφόρμα που θα ένωνε τις αγορές του κόσμου! 
Όλα αυτά σε μια εποχή που ακόμα το διαδίκτυο ήταν στα 
σπάργανα και οι υπολογιστές ακολουθούσαν το ρητό του Bill 
Gates : 
 ‘’Τα 640KB RAM επαρκούν για να τρέξει κάθε πρόγραμμα’’. 
Ειδικά αυτό με την πλατφόρμα και την ένωση των αγορών του 
κόσμου,μου έκανε τεράστια εντύπωση και παρότι είχα στραμμένη 
την προσοχή μου και τις ώρες μου στην πληροφορική και την 
τεράστια ανάπτυξη που είχε τότε,‘’στοίχειωνε’’ μέσα μου ζητώντας 
διέξοδο.  
 
>>TRADERS’:Τελικώς δηλαδή προτιμήσατε τις αγορές από 
την υποσχόμενη τότε πληροφορική ; 
Οικονομόπουλος:Ήταν μάλλον αναπόφευκτη εξέλιξη.Την 
αναζήτηση,ακολούθησε μια ωραία περιπέτεια αρκετών χρόνων 
που έχω περιγράψει με λεπτομέρειες στο προσωπικό μου 
ιστολόγιο . 
Αναζήτηση σε άλλες ηπείρους και σε διάφορες δραστηριότητες με 
κοινό χαρακτηριστικό τις αγορές και την επιχειρηματικότητα που 
τελείωσε όταν η Ελληνική χρηματαγορά έκανε την μεγάλη της 
κίνηση να ξεφύγει από την αφάνεια, κάνοντας το μεγάλο άλμα του 
περίφημου 1999. 
 
>>TRADERS’:Ερχόμαστε δηλαδή στο σήμερα και στον τρόπο 
που αντιμετωπίζετε το Ελληνικό Χ.Α.Θέλετε να μας πείτε δυο 
λόγια για τον τρόπο  που κινείστε στην αγορά ; 
Οικονομόπουλος:Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά βάζοντας 
στην συζήτηση λίγο τον διάβολο και κάποιες θρησκευτικές 
αντιλήψεις για να γίνω κατανοητός. 
Ο διάβολος βέβαια δεν χωράει σε μια συζήτηση με θέμα το 
Χρηματιστήριο και τις παγκόσμιες  αγορές αλλά χωράει όταν 
αναφερόμαστε αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(Χ.Α.),τότε όχι μόνο βρίσκει τρόπο και χωράει στις συζητήσεις και 
τις αναφορές αλλά και στον τρόπο που σκέφτονται όσοι 
συμμετέχουν. 
 

http://favlos.capitalblogs.gr/
http://favlos.capitalblogs.gr/
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>>TRADERS’:Δηλαδή εννοείται ότι το Χ.Α. διαφέρει από τις 
παγκόσμιες χρηματαγορές ; 
Οικονομόπουλος:Διαφέρει σχεδόν απόλυτα αλλά αυτό το 
παράδοξο δεν γεννήθηκε από μόνο του.Είναι καθαρά αποτέλεσμα 
ανθρώπινης παρέμβασης και αντιλήψεων αυτών που ασχολούνται 
με την αγορά μας. Στην Ελλάδα που συνήθως δεν παράγει νέες 
ιδέες στη νεώτερη ιστορία της αλλά ούτε μπορεί να ερμηνεύσει με 
δικά της μέσα και  εργαλεία αυτά που συμβαίνουν,διότι είναι 
προσκολλημένη στο παρελθόν της σε όλα τα επίπεδα,έτσι κι εδώ η 
ερμηνεία της αγοράς,δηλαδή του Χ.Α.,τόσο βραχυχρόνια όσο και 
μακροχρόνια γίνεται με εισαγόμενα εργαλεία και μεθοδολογία που 
σταθερά και ακλόνητα επαναλαμβάνεται κουραστικά ως 
θρησκευτική αλήθεια και μοτίβο αναλλοίωτο στον χρόνο, λες κι έχει 
δοθεί από κάποιον Μωυσή των αγορών στους πιστούς του. 
Βλέπουμε δηλαδή στις αναλύσεις να υπάρχουν παλαιές και 
ξεπερασμένες σταθερές ,όπως (σε μεγάλη συχνότητα) ο 
Μπάφετ,το κραχ του 1929 ,η θεμελιώδης αλλά και η τεχνική 
ανάλυση με ακριβώς τα ίδια μοτίβα ,ίσως με μια επί  μέρους 
διαφοροποίηση που έχει να κάνει με τις σχολές που έχουν 
εξελιχθεί,αλλά συνολικά όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών και 
ερμηνειών δεν προσαρμόστηκε στην Ελληνική αγορά και στις 
ιδιαιτερότητές της αλλά αυτούσια πέρασε στα καθ’ημάς,δίνοντας 
λάθος σήματα και οδηγώντας τους πιστούς των αναλύσεων τόσο 
των τεχνικών όσο και των θεμελιωδών δεδομένων,να οδηγούνται 
μαζικά στην καταστροφή των χαρτοφυλακίων τους  
 
 
>>TRADERS’:Σχετικά με τις  θρησκευτικές αντιλήψεις που 
αναφέρατε  κατανοώ τον παραλληλισμό, αναφέρεστε σαφώς 
στην ‘’θρησκευτική προσήλωση’’ στα καθιερωμένα. 
Ο  διάβολος σε ποιο σημείο παρεμβαίνει ; 
Οικονομόπουλος:Λίγη υπομονή και θα καταλάβετε.Κρίσιμο είναι να 
δούμε ότι οι ιδιαιτερότητες του Χ.Α. είναι τόσο εξόφθαλμες που 
κάποιος με καθαρό μυαλό άνετα θα μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί 
σε βάθος χρόνου.Τα στοιχεία όμως που έχουμε δείχνουν ότι η 
κατάρρευση των αποτιμήσεων στους εγχώριους κωδικούς είναι 
καθολική και οι ενεργές μερίδες που έχουν απομείνει,με δυσκολία 
αγγίζουν τετραψήφια νούμερα και αποτιμούνται συνολικά πάνω 
από το 90%,κάτω από τα 10.000 ευρώ. Αυτό και μόνο το 
γεγονός,της καθολικής δηλαδή απαξίωσης αποτιμήσεων των 
χαρτοφυλακίων και των ενεργών κωδικών,θα έπρεπε να έχει 
οδηγήσει σε κάθετη αλλαγή και διαφοροποίηση στα επενδυτικά 
εργαλεία αλλά και στα μοτίβα που άκριτα επαναλαμβάνονται και 
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αναπαράγονται σε όλο το φάσμα του γραπτού και ηλεκτρονικού 
τύπου (‘’επίσημου’’ και ΄΄ανεπίσημου’’). 
Δηλαδή με δυο λόγια θα έπρεπε να είχε παρεισφρήσει ο 
‘’διάβολος’’ στο κεφάλι των επενδυτών και επαγγελματιών και να 
αμφισβητήσουν την μέχρι τώρα τυφλή υποταγή στα ‘’θεόσταλτα’’ 
από το εξωτερικό εργαλεία αφού αυτά δεν αποδίδουν στην 
Ελληνική μοχλευμένη αγορά που υπακούει μόνο στην 
περιστασιακή εισαγόμενη ρευστότητα που δίνει την τάση και για να 
το πω απλά : Όταν εισέρχεται ρευστότητα για διάφορους κατά 
καιρούς λόγους και αιτίες που απαιτούν μόχλευση της αγοράς 
,τότε το Χ.Α. ανεβαίνει και όταν η ρευστότητα αποχωρεί το Χ.Α. 
πέφτει,περιμένοντας την επόμενη αφορμή μόχλευσης για να 
κινηθεί ανάλογα. 
Τόσο απλά ! 
 
Παραθέτω διάγραμμα από τον @Παναγιώτης Βενέτος 
(alexander11) που δείχνει την διαφοροποίηση των δυο βασικών 
παγκόσμιων δεικτών,του DAX & DJIA,σε σύγκριση με τον ΓΔ του 
Χ.Α. :  
 

 
 
>>TRADERS’:Δηλαδή όλη αυτή η καθημερινή και επίπονη 
δουλειά από επαγγελματίες αλλά και εκατοντάδες τεχνικούς 
αναλυτές πιστεύετε ότι στο Ελληνικό Χ.Α. δεν έχει 
αποτέλεσμα ; 
Οικονομόπουλος:Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή.Στις 
μοχλευμένες κινήσεις που συχνά κάνει το Χ.Α., ακόμα και τώρα 
στην εποχή του MOU (μνημονίου), θα δούμε εύκολα μια 
προσεκτική μόχλευση που ακολουθεί τους γενικώς αποδεκτούς 

http://favlos.forumgreek.com/f11-forum
http://favlos.forumgreek.com/f11-forum
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κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης ,’’υπακούει’’ δηλαδή η αγορά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε βασικούς κανόνες,αντιστάσεις-
στηρίξεις κλπ,αλλά πάντα κάποια στιγμή σημειώνεται ένα selloff ή 
μια άνοδος από το πουθενά,με αφορμή που είναι ισχυρή την 
στιγμή που χρειάζεται να γίνει αυτό ,ενώ μπορεί μια μεγαλύτερη 
αφορμή να μην ενεργοποιήσει ούτε καν μια στοιχειώδη αντίδραση 
θετική ή αρνητική αναλόγως της είδησης. Δηλαδή στις κινήσεις 
που γίνονται από τα πρωτεύοντα χαρτοφυλάκια που κατά καιρούς 
επισκέπτονται το Χ.Α.,ακολουθείται αρκετά πιστά η τεχνική 
ανάλυση για να προσδώσει κύρος και να δώσει σήματα στους 
τεχνικούς αναλυτές και έτσι να δημιουργήσει,στην πολύ ρηχή από 
πλευράς όγκων Ελληνική αγορά μια άνοδο (ή πτώση).Πρόκειται 
δηλαδή για μια πραγμάτωση που παραπέμπει στα μοτίβα της 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας με κύριο μοχλό την διαδεδομένη 
σε μεγάλο βαθμό στους παίκτες του Χ.Α. τεχνική ανάλυση.Αυτή η 
μόχλευση που περιγράφω,ισχύει σχεδόν καθολικά στις 
βραχυμεσοπρόθεσμες κινήσεις που συνοδεύονται από όγκους. 
 
>>TRADERS’:Ισχύει το ίδιο που αναφέρετε και για τις 
απόλυτα βραχυπρόθεσμες κινήσεις; 
Οικονομόπουλος:Όχι.Εδώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο.Στις 
απόλυτα βραχυπρόθεσμες κινήσεις,ακολουθούμε πιστά τις 
γραμμές και την μέθοδο της Τεχνικής Ανάλυσης που έχουμε 
επιλέξει και μας ταιριάζει. Παράλληλα φροντίζουμε να έχουμε 
επιλέξει  μετοχές που είναι απαραίτητο να έχουν εμπορευσιμότητα 
και να ανήκουν στον 25άρη δείκτη του Χ.Α.Η τακτική που 
ακολουθούμε εδώ,αδιαφορώντας πλήρως για την τρέχουσα 
ειδησεογραφία, απαιτεί σαφείς κανόνες χωρίς παρεκκλίσεις. 
Δηλαδή αγορές μόνο όταν μας δοθεί σήμα και τήρηση του στόχου 
πωλήσεων και του stop loss χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Το αντίθετο φυσικά ισχύει σε θέσεις short που πρέπει να 
προτιμώνται στο Χ.Α.,γιατί είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσεις 
κορυφές και παράλληλα είναι συχνότερες οι περίοδοι πτώσης από 
αυτές της ανόδου.  
 
>>TRADERS’: Τι θα συστήνατε σ’ έναν επενδύτη που τώρα 
ξεκινάει την ενασχόλησή του ; 
Οικονομόπουλος:Όπως  γνωρίζετε,δεν υπάρχει στις αγορές 
συνταγή επιτυχίας.Ακόμα και οι απόλυτες σπουδές στα 
χρηματοοικονoμικά δεν διασφαλίζουν την επιτυχία στις 
επενδύσεις. 
Η πείρα μου έδειξε ότι η ενασχόληση ενός νέου επενδυτή στο 
Ελληνικό Χρηματιστήριο που εξήγησα την ιδιαιτερότητά του,πρέπει 
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να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις βραχυπρόθεσμες 
κινήσεις.Δηλαδή να εξοικειωθεί στο γεγονός,ότι η θέση που είναι 
καλύτερη να έχει τις περισσότερες ημέρες είναι τα χρήματα στον 
λογαριασμό του,έτοιμα πάντα για την βραχυπρόθεσμη ευκαιρία 
που θα παρουσιαστεί.Βέβαια για να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο 
πρέπει το μυαλό του να νικήσει την εισαγόμενη βιβλιογραφία που 
οδηγεί τους Έλληνες να επενδύουν στο Χ.Α. όπως επενδύουν οι 
επενδυτές στον Dow Jones όπου αγοράζουν μετοχές αξίας με 
growth και μερίσματα ,κάτι που δεν ισχύει στις Ελληνικές μετοχές. 
 
>>TRADERS’: Η συνταγή της διαφορoποίησης είναι κάτι που 
λειτουργεί και στο Χ.Α και αν ναι, σε ποιο βαθμό; 
Οικονομόπουλος:Παρότι δεν μπορούμε,έστω και για ιστορικούς 
λογους,να αγνοήσουμε τον H.Markowitz που πρώτος μας έδειξε 
την ανάγκη διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου μας,είναι ανάγκη 
κι εδώ να παρεισφρήσει ο διάβολος και να αμφισβητήσουμε την 
θεωρία της διαφοροποίησης όσοι επενδύουμε στο Χ.Α. ,αφού 
έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα για όσους ακολούθησαν τις 
εισαγόμενες θεωρίες που δουλεύουν άριστα σε άλλα 
Χρηματιστήρια,στο Χ.Α. οδήγησαν σε εξαφάνιση των 
χαρτοφυλακίων. 
Δηλαδή και εδώ η βέλτιστη τακτική από την πείρα μου στο 
Χ.Α.,είναι οι βραχυχρόνιες κινήσεις απόλυτα στοχευμένες σε μια 
μετοχή,αυτήν που κάθε φορά μας  δίνει το μοντέλο που 
ακολουθούμε και πληροί τους όρους που έχουμε θέσει.Να 
συμπληρώσω ότι όλα αυτά αλλά και ποιες μετοχές θα 
αποτελέσουν τον στόχο μας ,τις έχουμε επιλέξει προσεκτικά από 
πριν και πρέπει το ελάχιστο να ανήκουν στον 25άρη δείκτη και 
ταυτόχρονα να έχουν εμπορευσιμότητα τόσο στην spot αγορά όσο 
και στα άλλα παράγωγα προϊόντα που παρέχει το Χ.Α. 
 
>>TRADERS’: Γιατί πιστεύετε ότι το ΧΑ είθισται να γίνεται 
βορά των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, είτε βρισκόμαστε σε 
καλούς είτε σε χαλεπούς καιρούς ; 
Οικονομόπουλος:Ερώτηση που την απάντηση,πρώτος έχω 
αναδείξει και αναλύσει πολλές φορές.Συνοπτικά θα πω ότι η φύση 
της χώρας,η παντελής έλλειψη θεσμών και η ανυπαρξία συνέχειας 
στις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μια 
κυβέρνηση που ανατρέπονται με όποια κυβερνητική αλλαγή 
προκύψει,έχει δημιουργήσει μια εικόνα χώρας στο εξωτερικό και 
κατ’επέκταση αγοράς που δεν λειτουργεί με μακροπρόθεσμη 
προοπτική.Έτσι ελκύει περισσότερο τα κερδοσκοπικά κεφάλαια 
που βλέπουν τεράστια μεταβλητότητα στην αγορά που μπορούν 
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σύντομα και με στοχευμένες κινήσεις να εκμεταλλευτούν και 
απομακρύνει τα επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη 
προοπτική. 
 
>>TRADERS’: Γιατί δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα 
επενδυτή για να συμβαδίσει με αυτήν των Ευρωπαίων και 
άλλων ; 
Οικονομόπουλος:Αυτή η ερώτηση όπως  καταλαβαίνετε δεν θα 
έχει την απάντηση που ίσως περιμένατε.Ο Έλληνας επενδυτής 
ξεκίνησε ως Ευρωπαίος και ακόμα πιστεύει στην μακροχρόνια 
διακράτηση.Ζητούμενο όμως,όπως περιέγραψα,είναι να αλλάξει 
και να προσαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα και να ξεχάσει αυτά 
που έμαθε που γράφτηκαν για τα Ευρωπαϊκά και το  Αμερικάνικο 
Χρηματιστήριο  και να είναι σίγουρος ότι αν υπάρξουν στο μέλλον 
ισχυροί θεσμοί και σιγουριά  για επενδύσεις σε σταθερό 
περιβάλλον,θα το καταλάβει εύκολα από τα μακροχρόνια 
επενδυτικά κεφάλαια που θα σπεύσουν να πάρουν θέσεις. 
 
>>TRADERS’:Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα 
αναγνώρισης σχηματισμών σε βραχυχρόνιες κινήσεις ; 
Οικονομόπουλος:Θα χρησιμοποιήσω διαγράμματα από τον φίλο 
και συνεργάτη  Παναγιώτη Βενέτο (alexander11) που γράφει στο : 
http://favlos.forumgreek.com και συμφωνούμε στην ανάπτυξη και 
εκτέλεση. 
Πρόκειται για την μετοχή ΜΠΕΛΑ του 25άρη και περιέχει τρείς 
μεθοδολογίες μαζί με την εμπειρία του trader: 
 
Διακοπή ή παύση μιας ανοδικής τάσης (ΜΠΕΛΑ) 
 

 

http://favlos.forumgreek.com/
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Στο διάγραμμα της ΜΠΕΛΑ έχουμε μια σημαντική πρόκληση να 
αντιμετωπίσουμε ως traders,αυτό της αλλαγής τάσης. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στοιχεία αντιστροφής,όπως τα 
μοτίβα των κηροπηγίων,το μοτίβο H&S του ταλαντωτή,τα 
ακρότατα επίπεδα του Williams,με την μεθοδολογία των 
fractals.Αμέσως μάλιστα με την αναγνώριση του candle pattern και 
την ενεργοποίηση του,κλείνουμε άμεσα τις Long θέσεις στο 
επίπεδο των 13-13,50 ευρώ  και μπαίνουμε στην διαδικασία 
ανοίγματος πιθανών Short θέσεων.Δηλαδή ακολουθώντας τα 
μοτίβα,κατοχυρώσαμε τα κέρδη και στην συνέχεια αποφύγαμε 
άσκοπες αγορές.Για την ιστορία,η μετοχή οδηγήθηκε στην 
συνέχεια της κίνησής της στα 7,5 περίπου ευρώ.Συνοπτικά 
πρόκειται για μια σύνθετη  λήψη απόφασης τόσο επάρκειας 
τεχνικών γνώσεων  αναγνώρισης των μοτίβων όσο και εμπειρίας.  
@Παναγιώτης Βενέτος (alexander11)  
 
 
>>TRADERS’:Θέλετε κλείνοντας να συμπληρώσετε κάτι 
ακόμα ; 
Οικονομόπουλος:Να πω κλείνοντας,παρότι  το Χ.Α. δεν κινείται 
προς την κατεύθυνση που συνήθως αναμένουν οι πολλοί και 
παρότι έχει απογοητεύσει πολλές φορές τους συμμετέχοντες 
,παραμένει ο μοναδικός μηχανισμός που μπορεί να βοηθήσει τόσο 
ατομικά ώστε να αυξηθεί η περιουσία των επενδυτών αλλά και να 
είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης όταν ξεπεράσει τις παιδικές 
του ασθένειες και απενοχοποιηθεί στα μάτια των πολιτών και όταν 
αυτοί με την σειρά τους,καταφέρουν να κατανοήσουν τον 
πρωτεύοντα ρόλο του που είναι η χρηματοδότηση των Ελληνικών 
επιχειρήσεων και κατ’επέκταση της Ελληνικής οικονομίας. 
Από την πλευρά των επενδυτών υπάρχει ο Σ.Ε.Δ (Σύνδεσμος 
Επενδυτών & Διαδικτύου) που είμαι μέλος και Αντιπρόεδρος ,που 
έχει κύριο  σκοπό την υπεράσπιση και την προστασία των 
δικαιωμάτων των επενδυτών, σε συνάρτηση με την επεξεργασία 
και υποβολή, προς τις Αρχές, ουσιαστικών και ρεαλιστικών 
προτάσεων, για την θεσμική θωράκιση της Κεφαλαιαγοράς,κάτι 
που κάνει με συνέπεια τα τελευταία 15 χρόνια και θα συνεχίσει να 
κάνει ακούραστα. 
  
 
 
   
 

http://favlos.forumgreek.com/f11-forum
http://sed.gr/


 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

79 

ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Κωνσταντίνος Π. Γιούπης  
Τέως Διευθυντής Τραπέζης,  
Οικονομολόγος,Συγγραφέας 

 

Είναι γνωστό ότι οι καταθέσεις,πρωτίστως των ιδιωτών, αλλά και 

των λοιπών εν γένει μονάδων στα πιστωτικά ιδρύματα, αποτελούν 

τον κινητήριο μοχλό αναπτύξεως της οικονομίας, αφού αυτές με τη 

σειρά τους και με την μορφή δανειοδοτήσεων, διοχετεύονται στις 

επιχειρήσεις  προκειμένου να αναπτυχθούν, με δεδομένο ότι τα 

ίδια τα κεφάλαια των Τραπεζών δεν επαρκούν. Είναι επίσης 

γνωστό σε όλους και δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις προς 

τούτο, ότι η τόσο αναγκαία χρηματοδότηση των οικονομικών 

μονάδων, που σήμερα ελλείψει κεφαλαίων λόγω των 

χορηγηθέντων και μη επιστρεφομένων κόκκινων  δανείων, είναι 

στην ουσία ανύπαρκτη. Η επανεισροή  αυτών των καταθέσεων στο 

Τραπεζικό σύστημα και η διοχέτευση τους στο επιχειρηματικό 

δυναμικό της χώρας, κατ’ επέκταση θα επιφέρει ανάπτυξη των 

εργασιών και θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην καταπολέμηση 

της ανεργίας αφού θα απαιτηθεί η πρόσληψη νέου προσωπικού. 

Επίσης η αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων θα 

αυξήσει οπωσδήποτε τα έσοδα του κράτους, αφού θα εισπράττει 

περισσότερο ΦΠΑ, θα αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία 

περισσότερες εισφορές και θα διοχετεύονται προς την αγορά 
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περισσότερα χρήματα από τις αποδοχές των εργαζομένων και έτσι 

θα πάρει μπροστά η ατμομηχανή της οικονομίας της χώρας.  

Είναι, επίσης, γνωστό ότι η επαναφορά των καταθέσεων και των εν 

γένει οικονομικών διαθεσίμων των πολιτών, εάν σήμερα υπάρχουν 

τέτοια, στις Τράπεζες, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κλίματος 

σταθερότητας και εμπιστοσύνης για την απρόσκοπτη και σε 

οποιαδήποτε στιγμή επιστροφή μέρους ή του συνόλου τους στους 

καταθέτες, χωρίς το σταγονόμετρο των capital controls που με 

τόση ελαφρότητα μας οδήγησαν οι κυβερνώντες.  

Αλλά και έκτοτε οι μαθητευόμενοι μάγοι και διώκτες καθ’ ενός που 

από τις στερήσεις του δημιούργησε κάποιο κομπόδεμα για να 

περάσει όσο το δυνατό καλύτερα τα απρόβλεπτα και δύσκολα 

γεράματα και να βοηθήσει τα παιδιά του στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, έκαμαν το θαύμα τους με τα έργα και τις επί 

καθημερινής βάσεως δηλώσεις που δημιουργούν εύλογη ανησυχία 

και συσκότιση ως προς τις πραγματικές προθέσεις τους. Την μια 

μέρα θα υπερφορολογήσουν τις καταθέσεις των αποταμιευτών, την 

άλλη ότι, θα κουρευτούν αυτές, αφήνοντας έτσι παράθυρο 

κουρέματος, θα αφορούν αυτές άνω των 10.000€ , λες και 

υπάρχουν σ’ αυτή τη χώρα τόσοι πολύ αφελείς που να τηρούν εδώ 

σε κατάθεση τέτοια ποσά, αφού στην αφέλεια τους… φροντίζουν 

να τους προειδοποιούν ότι θα τις πετσοκόψουν και μαζί θα 

εφαρμοστεί το… γαλλικό μοντέλο που θα κατάσχει ολόκληρο το 

ποσό της κατάθεσης που δεν έχει δηλωθεί στο κράτος,  

προκειμένου να έχει αυξημένα έσοδα για κομματικές προσλήψεις 

και αναγόρευση των, κατά  τα άλλα συμπαθώ καθαριστριών, σε 

γραμματείς των δικαστηρίων. Μπράβο κορίτσια και καλή 

προαγωγή σε επιτρόπους εκτάκτων δικαστηρίων για να δικάζετε 

τους εχθρούς των λαών !  

Αυτά έρχονται μετά τους άλλους αδιανόητους άθλους σας. Να 

χρειάζεται ο δυστυχής καταθέτης, για να εισπράξει έστω ένα ποσό 

μόλις 100€, μια πληθώρα δικαιολογητικών να προσκομίζει στην 

Τράπεζα για να ξεκλειδώσει!  ο λογαριασμός του, εάν μέσα σε ένα 

χρόνο δεν πήγε να κάνει κάποια ανάληψη. Και αυτό με την 

κουτοπονηριά να οικειοποιηθούν αυτές, ενώ μέχρι προσφάτως 

υπήρχε νόμος που διελάμβανε ότι οι τόκοι μετά 5ετία και το 

κεφάλαιο μετά 20ετία αδρανοποιημένοι, μόνο τότε περιέχονταν στο 

Δημόσιο. Τόσο πολύ βιάζεστε τώρα ; Μα και το άλλο ; Δεν 
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επιτρέπεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών καταθέσεων, λες και με 

τα ασφυκτικά μέτρα που έχετε θεσπίσει όλοι σπρώχνονται στα 

γκισέ των τραπεζών. Κατά τα άλλα προσδοκάτε ανάκαμψη των 

καταθέσεων. Πως ακριβώς ; Με απειλές κουρέματος, προστίμων, 

κατασχέσεων ; Δεν σας αφήνει η ιδεοληψία σας να δείτε πέρα από 

την μύτης σας που και αυτή λόγω της χρόνιας παθήσεως σας 

περιορίζει εισέτι την ορατότητα. Πάντως με το μυαλό που 

κουβαλάτε, εάν δείτε εισροή καταθέσεων στις Τράπεζες, να μου 

τρυπήσετε τη μύτη. Και αυτό γιατί κανείς εχέφρων δεν πρόκειται να 

θέσει τις οικονομίες του, εάν του έχουν μείνει ακόμη μετά τόσα 

φοροεισπρακτικά και ληστρικά μέτρα που εφαρμόζετε, που με 

τόσο κόπο, θυσίες και στερήσεις απέκτησε, στον άμεσο κίνδυνο να 

εξαφανιστούν. Και έχετε πολλαπλή ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση 

που δημιουργήσατε, τόσο οικονομική, όσο και ποινική. Οικονομική 

μεν γιατί συμβάλλετε αποκλειστικά, όχι μόνο στην μη επαναφορά 

των καταθέσεων, αλλά στην περαιτέρω απόσυρση των όσων 

έχουν απομείνει και τόσων αναγκαίων για την χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, ποινική δε γιατί αναγκάζετε τον κόσμο να 

μηχανεύεται κρυψώνες για τα χρήματά του, διατρέχοντας έτσι τον 

θανάσιμο κίνδυνο ληστειών, κλοπών, φόνων και άλλων ειδεχθών 

εγκλημάτων κατά της τιμής και της υπολήψεως των πολιτών, τους 

οποίους εκ του Συντάγματος έχετε υποχρέωση να προστατεύετε.  
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Επιμονή και μέθοδος,τα κλειδιά για την επίτευξη κέρδους στις 

αγορές 

 

Παναγιώτης Βενέτος 

Επιχειρηματίας,Επενδυτής 

Η θετική ή αρνητική ψυχολογία των συμμετεχόντων στα 

χρηματιστήρια είναι σε διαρκή μάχη, μεταβαλλόμενη ανά δέκατα 

δευτερολέπτου που τελικώς αποτυπώνεται σε τιμή στο ταμπλό.  

Η αντίθεση του θετικού και του αρνητικού, όταν εξισωθεί με το 

ζητούμενο που είναι το κέρδος, χαρακτηρίζει την ιδιοσυγκρασία 

των εμπλεκομένων στις χρηματαγορές, που προέρχονται από 

διάφορες κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, όπως πλούσιοι και 

φτωχοί, μορφωμένοι ή όχι, αρχάριοι ή προχωρημένοι.  

Αυτές οι διαφορές κάνουν τον κόσμο των αγορών θαυμαστό και 

απρόβλεπτο. Όλες οι τάξεις, όμως, έχουν το δικαίωμα της 

συμμετοχής με μια διαφορά. Άλλοι έχουν προετοιμαστεί, άλλοι 

καθόλου και άλλοι το βλέπουν με το μάτι του τζογαδόρου. 

 Από τις τρείς κατηγορίες συμμετεχόντων, ποιοι έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν; Αυτονόητη η απάντηση, 

εκείνοι που ανήκουν στην πρώτη ομάδα. Είναι η ομάδα του 5%,  

που είναι οι επαγγελματίες, από εταιρικά σχήματα, απο μεγάλες 

παγκόσμιες χρηματιστηριακές με δις κεφάλαια μέχρι ιδιώτες. 

Προετοιμασμένοι μέσω σπουδών , μελέτης, εξοπλισμένοι με τα πιο 

σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, επαρκείς, έμπειροι, άρα με την 

καλύτερη ψυχολογία. Η δεύτερη ομάδα, εκ φύσεως δεν δύναται να 

ανταγωνιστεί την πρώτη, αγνοώντας ή αψηφώντας τα 

χαρακτηριστικά της πρώτης. Δεν σχολιάζω καν την τρίτη ομάδα. 

Εστιάζομαι κυρίως στην δεύτερη των απροετοίμαστων, η οποία 
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έχει διαφορετικούς μηχανισμούς συμπεριφοράς, απαράδεκτους 

στις περισσότερες φορές λόγω απειρίας αλλά και λόγω απληστίας. 

 Μέσα σε αυτήν ομάδα συγκαταλεγόμουν όπως οι περισσότεροι 

Έλληνες την περίοδο 1996 - 1999. Άλλοι στάθηκαν τυχεροί, άλλοι 

άπληστοι με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. 

Δικαιολογημένα, αφού ούτε η γνώση υπήρχε, ούτε η τεχνολογία 

όπως σήμερα, αλλά προ πάντων η απουσία  ενός μοντέλου 

trading στα παραγόμενα κέρδη ή ζημιές.  

Επομένως, θα μπορούσα να εκφράσω την γνώμη μου στους 

αρχάριους, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι λογιστές 

ώστε να κατέχει την θεμελιώδη ανάλυση. Συνεπώς, πρέπει να 

εφοδιαστεί με την θεωρητική μελέτη της Τ.Α και να την εξασκεί 

συνεχώς προτού λάβει μέρος σε πραγματικές συνθήκες, με το 

μεγάλο μυστικό της απομάκρυνσης της κακής ψυχολογίας και του 

εκνευρισμού, παίρνοντας μια μικρή θέση με μία μετοχή, με ένα 

συμβόλαιο. Από την άλλη, δεν σπαταλά πολλά και δεν χάνει πολλά 

για να μάθει ότι οι σπεσιαλίστες των αγορών κινούνται αντίθετα 

από αυτόν και ότι δεν θα του δώσουν την ευκαιρία του κέρδους 

αλλά των ζημιών.   

Να μην παρασυρθεί λέγοντας ότι είναι έτοιμος πριν την παρέλευση 

με υπομονή τουλάχιστον 2 - 3 ετών. Είναι ο απαιτούμενος χρόνος 

της επιτακτικής προετοιμασίας του, αν λάβει υπόψη ότι οι επαρκείς 

έμποροι τίτλων της άλλης πλευράς αφιέρωσαν τρία και τέσσερα 

χρόνια σπουδών πληρώνοντας τα δίδακτρα χρυσάφι για να μπουν 

στο επάγγελμα.  

Διότι το trading είναι επάγγελμα και όχι τζόγος. Είναι σαν την 

ανάπτυξη της μετοχής, που της δίνεις χώρο και χρόνο και την 

περιμένεις με υπομονή. Μέσα από την συνεχή και έντονη 

πρακτική,  η οποία ελαχιστοποιεί τα λάθη και προστατεύει τον 

εαυτό του για να μην πάει σαν πρόβατο στην σφαγή, γεννάται η 

ανάγκη για ένα σχέδιο που θα έχει κανόνες και που θα το 

εφαρμόζει αποφασιστικά χωρίς ενδοιασμούς για να μπορεί να 

αντιμετωπίσει την απέναντι πλευρά σε πραγματικές συνθήκες. Σε 

ποια τιμή θα αγοράσει, πόσα χρήματα θα βάλει, πού θα πουλήσει, 

πότε θα σταματήσει τις ζημιές. Κανόνες δηλαδή μιας στρατηγικής 

που τους εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια και ας πάει λάθος το 

trade με την αντίληψη της ευγνωμοσύνης απέναντι στην αγορά 

που του έδωσε τέτοιο μάθημα. Και από την στιγμή που η 
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στρατηγική υπάρχει μπορεί και να την βελτιώσει. Τούτο σημαίνει 

ευελιξία, σημαίνει ψυχολογία που από το μηδέν θα ανέβει σε άλλο 

επίπεδο ώστε να μην τρέμει το χέρι του την ώρα της 

πληκτρολόγησης της εντολής.  

Είναι η στιγμή του επόμενου βήματος, που έρχεται αντιμέτωπος με 

την πραγματικότητα και τότε αρχίζει η εμπειρία που θα αποκομίσει 

από τον εξωτικό κόσμο τον αγορών. Περιττό να πω ότι η  

εξοικείωση με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες,είναι  

παραπάνω από ανάγκη για να αποφεύγονται λάθη όπως αντί για 

εντολή πώλησης να διαπιστώνει ότι έχει εκτελεστεί αγορά. Από την 

άλλη, η πλατφόρμα σαν μηχανικό σύστημα παίζει τον ρόλο κλειδί 

της απομάκρυνσης του συναισθήματος,το οποίο είναι ο χειρότερος 

εχθρός του και όχι η ίδια η αγορά. Το συναίσθημα παίζει καθαρά 

τον ρόλο της παγίδας του μυαλού. Με επίπονη εργασία, μεράκι και 

χρόνο μαθαίνει τα πρώτα είκοσι τριάντα βασικά τεχνικά πάνω στην 

κλασσική απλή ανάλυση, πάνω στα κηροπήγια και των μοτίβων 

τους , τα μελετάει και τα ψάχνει καθημερινώς μέσα στα 

διαγράμματα.  

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι κάποιος μπορεί και 

αναγνωρίζει τον σχηματισμό και να τον εκμεταλλεύεται και ας μην 

γνωρίζει τέλεια την θεωρία του. Τα βιβλία για αυτόν τον λόγο 

υπάρχουν, τα ανοίγει και τα διαβάζει. Στο παράδειγμα του 

διαγράμματος, από την στιγμή που αναγνώρισα το μεγάλο τρίγωνο 

και τον διευρυνόμενο σχηματισμό άνωθεν του , αμέσως ανέτρεξα 

για περισσότερες πληροφορίες και για το τι μέλλει γενέσθαι στον 
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Bulkοwski. Να σημειώσω ότι ακόμη και μετά από τόσα χρόνια 

εμπειρίας άργησα να καταλάβω το τρίτο σημείο πτώσεως από τα 

πέντε, το short trading όμως στην συγκεκριμένη μετοχή 

συγκαταλέγεται στην δεκάδα των επιτυχιών μου όλα αυτά τα  

δεκαεννέα χρόνια στις αγορές. Και η επιτυχία οφείλεται στο ότι 

ανέτρεξα στο βιβλίο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το 

mastering πάνω στο trading. Φέρνεις τις πιθανότητες με το μέρος 

σου. Παρ’όλα αυτά, χρηματιστήριο δεν είναι μόνο το τεχνικό 

κομμάτι,όπως ίσως συμπεραίνεται αλλά ένα σύνολο παραμέτρων 

που θα δούμε σε άλλο άρθρο μου. 
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Περίληψη 

                                                                                                                   

        Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται 
στρατηγικές συναλλαγών που χρησιμοποιούν εργαλεία της 
τεχνικής ανάλυσης. Η μελέτη των στρατηγικών πραγματοποιήθηκε 
στο δείκτη (Χρονοσειρά) της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/XA 
Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για την περίοδο 
2005-2012. Η διπλωματική στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της 
δημοσίευσης των Brock, Lakonishok και Lebaron (1992) με τίτλο 
«Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of 
Stock Returns». Τα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ο 
Κινητός Μέσος Όρος (Simple Moving Average), η Λωρίδα 
(Envelope), η Κλίση (Slope) του δείκτη και η συνεργασία δύο 
κινητών μέσων όρων.  
        Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στους Στατιστικούς Ελέγχους 
είναι οι Αποδόσεις (Returns). Στις Αποδόσεις προσαρμόστηκε 
μοντέλο γραμμικής παλινδρόμηση (Regression) συναρτήσει του 
χρόνου, ώστε με τη μέθοδο Bootstrap τα Σφάλματα (Residuals) να 
μετατραπούν και να ακολουθήσουν Κανονική Κατανομή. Με τις 
Bootstrap Αποδόσεις δημιουργήθηκε η (νέα) Bootstrap 
Χρονοσειρά (Time series), όπου σε αυτήν εκτελεστήκαν οι 
στρατηγικές. Οι στρατηγικές χώριζαν τη χρονοσειρά σε 
Αγοραστικές περιόδους (Long Strategy) και σε περιόδους 
Πώλησης (Short Strategy). Με βάση αυτές τις περιόδους 
υπολογίζονταν οι μέσες αποδόσεις των αγοραστικών περιόδων και 
οι μέσες αποδόσεις των πωλητικών περιόδων. Γνωρίζοντας και τις 
μέσες αποδόσεις της στρατηγικής διακράτησης (Buy & Hold) 
γίνονταν οι Στατιστικοί Έλεγχοι. Αν οι παραπάνω μέσοι όροι είναι 
Στατιστικά Σημαντικοί (Statistical Significant), σημαίνει ότι οι μέσες 
αποδόσεις της Τεχνικής Ανάλυσης είναι διαφορετικές από τις 
μέσες αποδόσεις της στρατηγικής διακράτησης.  
        Οι Στατιστικοί Έλεγχοι προϋποθέτουν την κανονική κατανομή 
των αποδόσεων και το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης 
προϋποθέτει με τη σειρά του τις ακόλουθες υποθέσεις, όπως, 
μηδενικό μέσο όρο των σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητα και μη-
αυτοσυσχέτιση και την κανονική κατανομή τους.  
        Τέλος, συγκρίθηκαν οι στρατηγικές της Τεχνικής Ανάλυσης 

στους Δείκτες FTSE/XA Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

και του Dow Jones Industrial Average της Νέας Υόρκης, ώστε να 

εξεταστεί σε ποιους από τους δύο δείκτες παράγουν καλύτερες 

αποδόσεις.                              
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Μετοχές με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή  

 

 

 

 

 

Άνοδος  Πτώση 

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

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,75 41,1% 1,20 1,95  ΠΕΙΡ 0,02 -82,6% 0,02 0,13 

ΕΧΑΕ 5,75 33,4% 4,22 5,85  ΑΤΤ 0,01 -72,2% 0,01 0,05 

ΣΩΛΚ 1,13 29,7% 0,87 1,19  ΕΤΕ 0,22 -56,9% 0,22 0,78 

ΕΕΕ 23,16 28,8% 17,51 23,21  ΕΥΡΩΒ 0,02 -52,8% 0,01 0,05 

ΜΠΕΛΑ 9,54 27,2% 7,31 9,59  ΑΛΦΑ 0,06 -32,1% 0,05 0,18 

ΔΕΗ 5,15 26,8% 3,93 5,55  ΚΥΠΡ 0,17 -14,4% 0,16 0,19 

ΜΕΤΚ 8,33 23,6% 6,60 9,10  ΜΙΓ 0,07 -11,7% 0,07 0,10 

ΟΛΘ 25,80 23,4% 20,90 26,39  ΛΑΜΔΑ 4,17 -8,4% 3,97 4,75 

ΜΟΗ 11,15 19,9% 8,84 11,60  ΟΠΑΠ 6,52 -6,9% 6,50 8,76 

ΦΡΛΚ 2,50 19,0% 2,04 2,96  ΙΝΛΟΤ 1,42 -6,6% 1,39 1,76 

ΕΥΑΠΣ 3,20 18,5% 2,70 3,33  ΜΛΣ 3,57 -5,8% 3,47 3,90 

ΟΤΕ 9,40 15,3% 7,40 9,47  ΙΚΤΙΝ 1,04 -4,6% 0,95 1,24 

ΤΕΝΕΡΓ 2,78 14,4% 2,36 3,06  ΓΡΙΒ 7,50 -3,8% 7,00 8,58 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,70 11,8% 1,44 2,02  ΙΝΤΚΑ 0,31 -0,6% 0,30 0,39 

ΚΑΡΕΛ 234,70 11,8% 210,00 250,00  ΦΡΙΓΟ 1,92 -0,5% 1,86 2,46 

ΑΝΕΜΟΣ 0,71 11,2% 0,63 0,78       

ΠΕΤΡΟ 3,85 10,3% 3,42 3,87       

ΕΛΠΕ 4,76 9,9% 4,18 5,65       

ΠΛΑΘ 1,36 5,4% 1,26 1,48       

ΟΛΠ 14,89 4,8% 13,83 16,85       
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Μερίσματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές Ποσό Από%  Μετοχές Ποσό Από%  Μετοχές Ποσό Από% 

ΛΥΚ 0,400 66,6%  ΜΕΤΚ 0,500 6,0%  ΣΑΡ 0,150 2,0% 

ΜΕΡΚΟ 0,850 16,9%  ΚΑΝΑΚ 0,100 5,6%  ΤΙΤΚ 0,310 1,6% 

ΟΠΑΠ 0,900 13,8%  ΠΡΕΖΤ 0,170 4,4%  ΝΙΟΥΣ 0,003 1,6% 

ΚΥΡΜ 0,241 10,9%  ΓΡΙΒ 0,304 4,0%  ΚΕΠΕΝ 0,030 1,2% 

ΑΡΑΙΓ 0,700 10,5%  ΚΑΡΕΛ 9,300 4,0%  ΔΕΗ 0,050 1,0% 

ΟΛΘ 1,950 7,6%  ΠΡΟΦ 0,020 4,0%  ΟΤΕ 0,080 0,9% 

ΕΥΑΠΣ 0,240 7,5%  ΕΥΔΑΠ 0,200 3,9%  ΠΛΑΚΡ 0,044 0,8% 

ΕΛΛ 0,672 7,4%  ΚΡΙ 0,060 3,6%  ΟΛΠ 0,099 0,7% 

ΠΠΑΚ 0,067 7,4%  ΕΧΑΕ 0,205 3,6%  ΦΦΓΚΡΠ 0,099 0,5% 

ΟΤΟΕΛ 0,800 6,9%  ΠΛΑΘ 0,048 3,5%  ΚΜΟΛ 0,010 0,4% 

ΓΕΒΚΑ 0,020 6,1%  ΛΕΒΠ 0,044 3,5%     
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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 με βάση το τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2015, 

καθώς και η ποσοστιαία κλίση της γραμμικής τάσης τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμυντικές  Επιθετικές 

Μετοχές Βήτα Τάση  Μετοχές Βήτα Τάση 

ΗΡΑΚ -0,05 0,0%  ΑΛΦΑ 5,28 -0,6% 

ΣΑΡ 0,05 0,1%  ΠΕΙΡ 4,87 -1,3% 

ΚΥΠΡ 0,07 -0,2%  ΕΥΡΩΒ 4,40 -0,8% 

ΚΑΡΕΛ 0,09 0,0%  ΕΤΕ 3,30 -0,1% 

ΠΛΑΙΣ 0,14 0,0%  ΑΤΤ 2,02 -1,6% 

ΙΚΤΙΝ 0,21 -0,1%  ΔΕΗ 1,57 0,1% 

ΜΛΣ 0,22 -0,1%  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,38 0,5% 

ΠΕΤΡΟ 0,23 0,1%  ΕΧΑΕ 1,33 0,2% 

ΙΝΛΟΤ 0,29 -0,2%  ΜΙΓ 1,31 0,1% 

ΛΑΜΔΑ 0,31 -0,1%  ΒΙΟ 1,24 -0,1% 
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Κερδοφορία εταιρειών (= κέρδη προς πλήθος μετοχών) 

Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από τους ενοποιημένους ισολογισμούς. 

Εμφανίζονται κατά σειρά οι μετοχές με την υψηλότερη 

κεφαλαιοποίηση (μόνο για όσες βρήκα στοιχεία ισολογισμών). Ο 

δείκτης P/E (Price / Earnings) είναι το πηλίκο της τιμής της μετοχής 

προς τα κέρδη της εταιρείας. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης P/E, 

τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η μετοχή. 

Περισσότερα στοιχεία ισολογισμών μπορείτε να βρείτε στο 

πρόγραμμα Χαρτοφυλάκια Μετοχών xaaos. 

 

 

Μετοχές Τ.κλ P/E 2014 2013 2012  Μετοχές Τ.κλ P/E 2014 2013 2012 

ΟΤΕ 9,40 17,2 0,55 0,65 0,96  ΟΛΠ 14,89 55,0 0,27 0,32 0,29 

ΟΠΑΠ 6,52 10,7 0,61 0,44 1,58  ΛΑΜΔΑ 4,17 - -0,29 -0,61 -1,15 

ΕΛΠΕ 4,76 - -1,20 -0,88 0,28  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,75 - -0,29 -0,27 0,07 

ΜΠΕΛΑ 9,54 12,8 0,74 0,54 0,70  ΤΕΝΕΡΓ 2,78 54,8 0,05 0,04 0,13 

ΦΦΓΚΡΠ 19,10 9,1 2,11 5,15 1,40  ΟΛΘ 25,80 12,2 2,11 1,80 1,83 

ΜΟΗ 11,15 - -0,75 -0,04 0,71  ΣΑΡ 7,45 15,1 0,49 0,24 0,34 

ΔΕΗ 13,08 13,1 0,39 -0,97 0,18  ΕΥΡΩΒ 0,02 - -0,08 -0,08 -0,10 

ΕΤΕ 0,22 12,0 0,02 0,23 -0,60  ΙΝΛΟΤ 1,42 - -0,31 -0,03 0,04 

ΓΡΙΒ 7,50 14,0 0,54 0,05 -0,28  ΜΙΝΟΑ 2,00 - 0,00 -0,14 -0,48 

ΑΛΦΑ 0,06 - -0,03 0,23 -0,08  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,70 - -0,59 -0,83 -0,51 

ΚΑΡΕΛ 234,70 10,1 23,16 14,47 17,31  ΟΤΟΕΛ 11,59 8,7 1,33 0,53 0,67 

ΕΥΔΑΠ 5,17 13,1 0,39 0,73 0,48  ΦΡΛΚ 2,50 - -0,23 -0,16 -0,22 

ΜΥΤΙΛ 4,49 8,1 0,56 0,14 0,16  ΕΥΑΠΣ 3,20 8,7 0,37 0,36 0,49 

ΑΡΑΙΓ 6,66 5,9 1,12 0,81 -0,15  ΠΛΑΙΣ 4,75 6,5 0,73 0,65 0,47 

ΜΕΤΚ 8,33 4,8 1,74 1,76 1,35  ΦΡΙΓΟ 1,92 - -1,12 -0,61 -0,30 

ΕΧΑΕ 5,75 17,9 0,32 0,49 0,18  ΠΕΙΡ 0,02 - -0,32 0,42 -0,08 

 

 

 

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