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Αντί προλόγου 

 

-Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιριών 2016 

-14
ο
 Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο ΣΕΔ 

 

Το 9
ο
 τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ, έρχεται σε μια 

χρονική στιγμή μεγάλης αβεβαιότητας, τόσο για τη χώρα μας, όσο και 

για την Ε.Ε. Το πρόσφατο BREXIT που ψήφισαν οι Βρετανοί, σίγουρα 

θα επιφέρει μεγάλες ανακατατάξεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία και 

σίγουρα θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι τελικά η χώρα 

μας θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και να αποβάλλει όλα εκείνα 

τα ελαττώματα που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. 

Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, ο ΣΕΔ συνεχίζει τις δράσεις του και 

πρόσφατα, στις 30 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε το «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2016», 

που έγινε εφέτος για δεύτερη χρονιά, υπό την αιγίδα του Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Στο μεγάλο «οδοιπορικό» που κάναμε στις Γεν. Συνελεύσεις των 

Εισηγμένων Εταιρειών, μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά 

πολλές και αξιόλογες Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες με σωστή οργάνωση 

και προγραμματισμό, εξακολουθούν να είναι κερδοφόρες (και μάλιστα 

κάποιες από αυτές εξαιρετικά κερδοφόρες) παρά την οικονομική κρίση 

και το δυσμενές επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον. 

Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα ότι οι σοβαρές εταιρείες, αυτές που έχουν 

σωστή οργάνωση και πιστεύουν ειλικρινά στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση, χωρίς «εκπτώσεις», χωρίς «υποκρισία», χωρίς «δήθεν», 

επιβιώνουν και βγάζουν κέρδη ακόμα και σε περιόδους σοβαρών 

οικονομικών κρίσεων. 
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Στο «οδοιπορικό» μας συναντήσαμε εταιρείες που ούτε καν 

ανέφεραν τον όρο «Εταιρική Διακυβέρνηση» κατά τη 

διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης και άλλες εταιρείες που ο 

Πρόεδρος την ανέφερε σε κάθε φράση του. Συναντήσαμε 

εταιρείες που μας δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και θεώρησαν τιμή τους που 

ομάδα φοιτητών παρακολούθησε τη Γεν. Συνέλευση, πολλοί μάλιστα μας 

προλόγισαν  χωρίς καν να τους το ζητήσουμε.Συναντήσαμε εταιρείες που 

ο Πρόεδρος ο Δ/νων Σύμβουλος και κορυφαία μέλη του ΔΣ θεώρησαν 

τιμή τους να φωτογραφηθούν με τους φοιτητές, αναγνωρίζοντας έτσι ότι 

η παρουσία φοιτητών σε μια Γεν. Συνέλευση εισηγμένης, δεν είναι μόνο 

προς όφελος των φοιτητών, αλλά αναβαθμίζει την ίδια την Γεν. 

Συνέλευση, ανεβάζει το επίπεδο της ανταλλαγής επιχειρημάτων, έστω 

και αν υπάρχουν διαφωνίες και βοηθάει σημαντικά στην άνοδο του 

επιπέδου επενδυτικής παιδείας, όλων των επενδυτών και των μετόχων. 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών 2016 ήταν αρκετά αναβαθμισμένο, σε σχέση με το αντίστοιχο 

του 2015, το οποίο άλλωστε ήταν πιλοτικό. 

Ξεκίνησε 2 μήνες πριν από την έναρξη των Γεν. Συνελεύσεων, με ειδικά 

επιμορφωτικά σεμινάρια για τους φοιτητές και όσους θα 

παρακολουθούσαν τις Γεν. Συνελεύσεις και συστήθηκε ειδική ομάδα 

εργασίας, η οποία συνεδρίαζε κάθε εβδομάδα, ανέλυε τις εταιρείες των 

οποίων οι Γεν. Συνελεύσεις επρόκειτο να γίνουν το επόμενο διάστημα 

και επεξεργαζόταν τα θέματα ημερήσιας διάταξης κάθε Γεν. Συνέλευσης 

ξεχωριστά, με σκοπό οι φοιτητές να πηγαίνουν στις Γεν. Συνελεύσεις 

προετοιμασμένοι κατάλληλα και γνωρίζοντας αρκετά πράγματα, τόσο για 

την εταιρεία όσο και για τα θέματα της Γεν. Συνέλευσης. 

Ήδη συστήθηκε η ομάδα εργασίας που αποτελείται από μέλη του ΔΣ του 

ΣΕΔ, καθηγητές ΑΕΙ και φοιτητές, η οποία θα επεξεργαστεί τις 

απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, για να βγουν τα συμπεράσματα, τα 

οποία θα παρουσιάσουμε σε ειδική εκδήλωση το Φθινόπωρο στο Χ.Α. 

 

 Από τα συμπεράσματα αυτά, πιστεύουμε ότι προκύπτουν 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 
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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 από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω  όλες και όλους τους 

φοιτητές/τριες και τα μέλη του ΣΕΔ που συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

τρόπο και άσχετα με τον αριθμό Γεν. Συνελεύσεων που παρακολούθησε 

ο καθένας.  

 

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που συμμετείχαν στην 

ομάδα εργασίας, η οποία συνεδρίαζε σχεδόν κάθε εβδομάδα, από τις 

αρχές Μαρτίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό, φτιάξαμε το 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, αναλύσαμε πολλές εταιρείες και τα θέματα των 

Γεν. Συνελεύσεων και δημιουργήσαμε  

ένα αρχείο από google-docs, ένα για την κάθε Γεν. Συνέλευση, στο οποίο 

καταχωρούσαμε όλα όσα αφορούσαν τη συγκεκριμένη Γεν. Συνέλευση, 

όπως την πρόσκληση και τα θέματα της Γ.Σ., το σχολιασμό των θεμάτων 

από την εταιρεία, τους συμμετέχοντες φοιτητές και μέλη του ΣΕΔ, τις 

αποφάσεις της Γ.Σ., το Δελτίου Τύπου του ΣΕΔ και ένα σχόλιο από τον 

υπεύθυνο που ορίστηκε για την κάθε Γεν. Συνέλευση ξεχωριστά.    

  

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωκράτη 

Λαζαρίδη και τον Διευθυντή επικοινωνίας κ. Παντελή Λάμπρου, που 

ήταν δίπλα μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του τόσο κοπιαστικού, αλλά 

συνάμα τόσο ευχάριστου και δημιουργικού 4μήνου, που μας έδωσε την 

ευκαιρία να κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό «οδοιπορικό» 

στις Γεν. Συνελεύσεις, αλλά και να γνωρίσουμε από κοντά τις διοικήσεις 

των πιο σημαντικών εισηγμένων εταιρειών. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ijyLS1PsMa-jkshRNCZwxiRyrOQzwJoH6-wksM2fv8M/viewform
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Αμέσως μετά τις διακοπές, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουμε την 

οργάνωση του 14
ου

 Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου του 

ΣΕΔ, το οποίο συμπίπτει με την 14
η
 δεκαετία  της ζωής του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

(Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ιδρύθηκε το 1876 και εφέτος, το 2016, 

συμπληρώνει 140 χρόνια ζωής). 

Θα προσπαθήσουμε το Συνέδριο αυτό (όπως και όλα τα προηγούμενα), 

να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς και θα είναι ένα  ιδιαίτερα ενημερωτικό Συνέδριο, που 

θα ωφελήσει πολύ όσους το παρακολουθήσουν. 

Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια όλων θα γίνει άλλο ένα σημαντικό 

Συνέδριο, όπως τα προηγούμενα Δεκατρία (13), η μεγάλη επιτυχία 

των οποίων το έχουν καθιερώσει πλέον, σαν έναν από τους πιο 

πετυχημένους θεσμούς στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. 

 

 

 

Καλό Καλοκαίρι 

Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ                                                                          
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Παρακολούθηση Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2016 

και καταγραφή εντυπώσεων,της Φοιτήτριας του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς,Κατερίνας Κωστοπούλου (καθ.Δημήτριος 

Κυριαζής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες παρευρέθηκα στο πλαίσιο του 

«Προγράμματος Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών 2016» που διοργανώνει ο ΣΕΔ, υπό την αιγίδα του Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών,σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή 

κοινότητα, αναφέρονται παρακάτω με ημερολογιακή σειρά: 
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1.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 

 

Στις 05/04/2016 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην έδρα της στην Ιερά Οδό.  

 

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Κων/νος 

Πετρόπουλος και ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Ιωάννης 

Πετρόπουλος,  

φωτογραφίζονται με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ και 

την ομάδα των φοιτητών: 

    

 

Στην Γ.Σ. ήταν παρόντα μόνο τέσσερα από τα δέκα μέλη του Δ.Σ. και 

συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Επίσης 

παρευρέθηκε ο Ορκωτός και ο Εσωτερικός Λογιστής της εταιρείας. Τα 

μέλη διέθεσαν αρκετό χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους 

μετόχους και η απάντηση τους ήταν αρκετά ικανοποιητική στις 

περισσότερες. Όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση, μέσα από την 

Γ.Σ. αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά καλή, αφού 7/10 μέλη του Δ.Σ. είναι 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και μάλιστα οι αμοιβές όλων των μελών 

είναι αρκετά χαμηλές και καθορίζονται από την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση (συγκεκριμένα το κάθε μέλος παίρνει πάγια αμοιβή 5.000 

Ευρώ τον χρόνο, συν 10-15% επιπρόσθετη αμοιβή εάν υπάρξουν κέρδη 

στην αντίστοιχη χρήση και η αμοιβή του Ορκωτού και του 

Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή είναι 24.000 Ευρώ τον χρόνο). Η 

εταιρεία ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

αλλά έχει υιοθετήσει και άλλες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη και τον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Σ.Ε.Β. (στην Γ.Σ. έγινε 

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού 

κεφαλαίου).  

    Σχετικά με τις αποφάσεις για τα θέματα της Γ.Σ., έγινε έγκριση των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση του 2015, 

καθώς και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή. 

Ακόμη έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχή κατά 0,10 Ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης 
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αποθεματικών και ταυτόχρονα ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και επιστροφή του ποσού 

της μείωσης αυτής στους μετόχους. Επιπλέον έγινε έγκριση αγοράς ίδιων 

μετοχών έως και του 10% του μετοχικού κεφαλαίου,  με κατώτατη τιμή 

τα 0,50 Ευρώ και ανώτατη τα 6 Ευρώ ανά μετοχή. Τέλος, όσον αφορά 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρθηκε πως η εταιρεία συμμετέχει 

στην ανακύκλωση μπαταριών και χαρτιού, υπάρχει οικολογική 

συνείδηση σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, ιδρύθηκε Τράπεζα Αίματος 

των εργαζομένων  και έγινε δωρεά διαφόρων αντικειμένων στους 

πρόσφυγες  από τους εργαζομένους.  

   Η συνολική εικόνα της εταιρείας ήταν αρκετά καλή και μάλιστα τα 

μέλη του Δ.Σ. ήταν πολύ πρόθυμα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις 

των φοιτητών μετά την λήξη της Γ.Σ.  
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2.ΤΕΝΕΡΓΑ 

 

   Στις 18/04 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» 

στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.  

 

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ Βαγγέλης 

Νταγκουνάκης, φωτογραφίζεται  

με τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Περιστέρη, τον Δ/ντα 

Σύμβουλο  

κ.Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και τους φοιτητές 

που παρακολούθησαν  

την Γεν. Συνέλευση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

    

Παρόντες στην Γ.Σ. ήταν ο Πρόεδρος, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ορκωτός Ελεγκτής και άλλα Ανεξάρτητα Μη 

Εκτελεστικά Μέλη. Υπήρξε δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η 

εταιρεία ακολουθεί δικό της Κώδικα ο οποίος αναλύεται εκτενώς στην 

ιστοσελίδα της. Εντύπωση μας έκανε η θετική διάθεση του Δ.Σ. να 

απαντήσει εκτενώς σε όλες τις ερωτήσεις των μετόχων σχετικά με την 

στρατηγική της εταιρείας και την επέκταση της σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού, καθώς και η έμφαση που δόθηκε στην διαφάνεια και τη 

συνέπεια της εταιρείας στο επίπεδο της Ε.Δ.. Ακόμη έγινε αναφορά στην 

έναρξη ενός προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών με ελάχιστη τιμή 

0,10 Ευρώ, μετοχές οι οποίες έπειτα θα διαγραφούν για λόγους 

στρατηγικής της εταιρείας. Σχετικά με το μέρισμα θα διανεμηθούν 0,09 

Ευρώ από προηγούμενες χρήσεις, κάτι που προτιμάται εν συγκρίσει με 

την επιστροφή κεφαλαίου για αποφυγή αποδυνάμωσης της καθαρής 

θέσης της εταιρείας. 
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  3.ΟΠΑΠ 

 

   Στις 25/04 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «ΟΠΑΠ» στην έδρα 

της στο Περιστέρι. 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΠ κ. Ziegler Kamil και 

ο Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Φωκάς, 

φωτογραφίζονται με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ 

Μπάμπη Εγγλέζο και την (πολυπληθή) 

ομάδα των φοιτητών 

 

   Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο 

Α΄Αντιπρόεδρος και κάποια από τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά 

Μέλη. Επίσης παρόντες ήταν ο Ορκωτός και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Η 

Γ.Σ. ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου Kamil Ziegler, ο οποίος προς 

έκπληξη των μετόχων μίλησε στα ελληνικά, κάτι το οποίο θεωρήθηκε ως 

κίνηση σεβασμού προς όλους τους παρευρισκόμενους. Μέσα από την 

ομιλία του αξιοσημείωτο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι, 

τόνισε τον έλεγχο και την αξιολόγηση που γίνονται στα μέλη του Δ.Σ. 

μία φορά ανά δύο χρόνια, με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και 

του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της διοίκησης. Επιπλέον δεν 

μπορούμε να παραλείψουμε την έντονη προθυμία του Δ.Σ. να απαντήσει 

με σαφήνεια σε όλες τις ερωτήσεις των μετόχων.  

   Στη Γ.Σ. ανακοινώθηκε η καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 Ευρώ 

ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2015. Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί 

στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 Ευρώ, το υπόλοιπο μερίσματος 

για την χρήση 2015 ανέρχεται στα 0,23 Ευρώ προ παρακράτησης φόρου. 

Συζητήθηκε εκτενώς η κατασκευή του νέου κτιρίου του ΟΠΑΠ και η 

μεγάλη σημασία της αλλαγής της έδρας της εταιρείας καθώς για πρώτη 

φορά στην ιστορία της αποκτά ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων. 

Τέλος δόθηκε έμφαση από το Δ.Σ. στις δράσεις της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης  για την χρονιά που πέρασε, καθώς η εταιρεία 

προχώρησε στην ανακαίνιση δύο νοσοκομείων στην Αθήνα και στήριξε 

την δημιουργία 125 νέων αθλητικών ακαδημιών σε ολόκληρη την χώρα.  
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4.ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

   Στις 10/05 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS» στην έδρα της στην Μαγούλα. Αν και ο τόπος 

διεξαγωγής της Γ.Σ. ήταν μακριά, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι η 

εταιρεία παρείχε μεγάλη διευκόλυνση για την πρόσβαση των μετόχων σε 

αυτή. 

 

Ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS», κ.Γεώργιος Γεράρδος και ο 

Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος 

Γεράρδος, φωτογραφίζονται με τον Πρόεδρο 

του ΣΕΔ κ. Μπάμπη Εγγλέζο και την ομάδα 

των φοιτητών. 

    

 Σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της εταιρείας (παρόντες: 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και άλλοι) απάντησε με 

μεγάλη προθυμία  στις ερωτήσεις των μετόχων αλλά και των φοιτητών 

μετά το τέλος της Γ.Σ.. Σχετικά με τα θέματα, αποφασίστηκε η διανομή 

μερίσματος 0,08 Ευρώ ανά μετοχή και εγκρίθηκε η επέκταση και η 

συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας (με τροποποίηση του Άρθρου 4 

του καταστατικού της). Ακόμη συζητήθηκε εκτενώς η έκδοση από την 

εταιρεία Κοινών Ομολογιακών Δανείων (ύψους 20 εκ Ευρώ) με ιδιωτική 

τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό 

των ειδικότερων όρων έκδοσης των δανείων αυτών.  

   Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα Γενική 

Συνέλευση με διαδραστική παρουσίαση των νέων τεχνολoγικών 

προϊόντων της εταιρείας στους μετόχους (επίδειξη με ρομπότ, drones και 

άλλα) και αναλυτική συζήτηση σχετικά με την στρατηγική της εταιρείας 

να επεκταθεί σε άλλες πόλεις της χώρας, αλλά και σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού.  

 

 

 

 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

13 

5.ΕΧΑΕ 

    

   Στις 02/06 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ στην έδρα του στην Αθήνα. 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ Μπάμπης Εγγλέζος και 

ο Αντιπρόεδρος Βαγγέλης Νταγκουνάκης, 

φωτογραφίζονται με τον Πρόεδρο του 

Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Ιάκωβο 

Γεωργάνα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 

Σωκράτη Λαζαρίδη και την ομάδα των 

φοιτητών και επενδυτών που 

παρακολούθησαν την Γεν. Συνέλευση του Ομίλου. 

    

Η Γ.Σ. της εταιρείας έδωσε περισσότερο την εικόνα ομιλίας και όχι την 

εικόνα μιας συνήθους Γενικής Συνέλευσης. Ψηφίστηκαν και 

συζητήθηκαν τα θέματα, αλλά κυρίως τέθηκαν και απαντήθηκαν 

ερωτήσεις σχετικά με την συνολική εικόνα και τη γενική κατάσταση στο 

Χρηματιστήριο σήμερα.  

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΧΑΕ στην ομιλία του εστίασε στην 

επιρροή των capital controls  στην οικονομία, αλλά και στην συνολική 

εικόνα της αγοράς της χώρας. 

 Γενικά αναφέρουμε ότι εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, η μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14 εκ. Ευρώ, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,22 Ευρώ και η καταβολή του 

αντίστοιχου ποσού στους μετόχους, καθώς και η τροποποίηση περί 

μετοχικού κεφαλαίου Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.  

Τέλος, σίγουρα η Γ.Σ. ήταν κάτι διαφορετικό για εμάς, αφού μας δόθηκε 

η ευκαιρία να ακούσουμε για διάφορα οικονομικά θέματα και εκτός 

πλαισίου των θεμάτων της εταιρείας.   
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6.ΕΛΠΕ 

 

   Στις 02/06 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» στην έδρα της στον Ασπρόπυργο.  

 

Η ομάδα των φοιτητών και μελών του ΣΕΔ, 

φωτογραφίζεται με τον Πρόεδρο  

των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιο Τσοτσορό, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γρηγόριο 

Στεργιούλη 

και τον Πρόεδρο του ΣΕΔ Μπάμπη Εγγλέζο 

    

 

Ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. 

Σκουρλέτης.  

Σχετικά με τα θέματα αποφασίστηκε να μην δοθεί μέρισμα για την 

εταιρική χρήση του 2015 με σκοπό της σταθεροποίηση των οικονομικών 

της εταιρείας.  

Ακόμη σημαντικό είναι να αναφέρουμε την υψηλή κερδοφορία της 

εταιρείας για την χρονιά που πέρασε παρά την δύσκολη κατάσταση της 

οικονομίας της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι ο δείκτης EBITDA της 

ήταν ιστορικά αρκετά υψηλός.  

Το Δ.Σ. απάντησε με σαφήνεια και μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες τις 

ερωτήσεις των μετοχών.  

Κύρια ζητήματα υπήρξαν ο ενεργειακός μετασχηματισμός σε παγκόσμιο 

επίπεδο, οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία καθώς και η επιρροή των 

προαναφερθέντων θεμάτων στην στρατηγική και την ανάπτυξη της 

εταιρείας κυρίως σε χώρες του εξωτερικού.  
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7. EUROBANK  

    

Στις 15/06/2016 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «EUROBANK» 

στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.  

 

Ο Πρόεδρος της Eurobank κ. Νικόλαος 

Καραμούζης, ο Δ/νων Σύμβουλος  

κ. Φωκίων Καραβίας και οι αναπληρωτές 

Δ/ντες Σύμβουλοι κ.κ. Σταύρος Ιωάννου  

και Θεόδωρος Καλαντώνης, καθώς και η 

Γραμματέας του ΔΣ κα Ιωάννα 

Αρχιμανδρίτη, φωτογραφίζονται με τον 

Πρόεδρο του ΣΕΔ Μπάμπη Εγγλέζο και την ομάδα των φοιτητών.  

Διακρίνονται ακόμα ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ Νίκος Οικονομόπουλος 

και τα μέλη, Αντώνης Μαρκοδημήτρης και Όλγα Φωτιάδη. 

    

  Αρχικά, παρατηρήθηκε η παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. στην Γ.Σ. 

της εταιρείας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις περισσότερες εταιρείες - 

ενώ υπήρχε απαρτία 63,09% του μετοχικού κεφαλαίου (αρκετά 

υψηλότερο ποσοστό από το υποχρεωτικό).  

   Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η χρήση της πλατφόρμας, την 

οποία έχει εγκαταστήσει η εταιρεία για εξουσιοδοτήσεις μέσω 

διαδικτύου, όπου δόθηκε η δυνατότητα σε τρεις φοιτήτριες που είχαμε 

εξουσιοδότηση από τον κ. Νίκο Οικονομόπουλο, συμπεριλαμβανομένου 

και εμένα, να κάνουμε ερωτήσεις προς την Διοίκηση κατά την διάρκεια 

της Γ.Σ. αλλά και να ψηφίσουμε η κάθε μία ξεχωριστά τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από εμάς είναι οι 

παρακάτω:  

- Έχουμε μέσω μείωσης προβλέψεων για επισφαλή δάνεια 

θετικά αποτελέσματα τριμήνου 2016 και χρήσης 2015, αν αυτό 

δεν επαληθευθεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην συνολική 

εικόνα της εταιρείας; 

- Ποια είναι η κύρια στρατηγική διαχείρισης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων; 
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- Τι σηματοδοτεί ο ρόλος της συμμετοχής της EBRD (European 

Bank for Reconstruction and Development) στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Eurobank; 

 Εντύπωση μας προκάλεσε η συχνή αναφορά της Διοίκησης σχετικά με 

την Εταιρική Διακυβέρνηση της εταιρείας, αλλά και η προθυμία του Δ.Σ. 

για την υποβολή και αντίστοιχα απάντηση των ερωτήσεων, οι οποίες 

τέθηκαν από τους μετόχους και από εμάς.  

Επίσης η κ. Καλλιμάνη, Υπεύθυνη Ενημέρωσης Κοινού και Μετόχων, 

μετά την λήξη την Γ.Σ. ήταν πρόθυμη να μας απαντήσει σε επιπλέον 

ερωτήσεις μας και μας συνεχάρη για την συμμετοχή μας στις ερωτήσεις 

προς το Δ.Σ. .  

   Έγινε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με 

εκλογή δύο νέων μελών και ορισμός αυτών ως Ανεξάρτητων Μη 

Εκτελεστικών και έγινε, ακόμη, μεμονωμένα αναφορά για τις αμοιβές 

κάθε μέλους του Δ.Σ. ξεχωριστά.  

Επιπλέον έγινε αναφορά στα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας  στα 

‘’stress test’’ της ΕΚΤ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 

ύψους 2,39 δις και το χαρακτηρισμό της ως την «καλύτερη αύξηση στην 

Ευρώπη».   

Ακόμη έγινε μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω 

ταυτόχρονης                       (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε 

κοινής ονομαστικής μετοχής και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών 

των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας 

έκαστης μετοχής της τράπεζας (όπως θα διαμορφωθεί μετά το reverse 

split) με σκοπό την απόσβεση ζημιών μέσω του σχηματισμού ισόποσου 

αποθεματικού.  
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8. ΛΑΜΔΑ 

 

   Στις 15/06/2016 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «LAMDA 

DEVELOPMENT» στο ξενοδοχείο Hilton.  

 

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, έγινε και η Γεν. 

Συνέλευση της εταιρείας «LAMDA 

DEVELOPMENT Α.Ε.», με την 

οποία συνεχίστηκε το «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 

Εισηγμένων Εταιρειών 2016», που 

διοργανώνει ο ΣΕΔ, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. 

Την παρακολούθησαν Δέκα (10) φοιτητές και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι 

από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ,Μπάμπη Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο Νίκο 

Οικονομόπουλο. 

   

 Στην Γ.Σ. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και άλλα μέλη και ο Ορκωτός Λογιστής. 

Έγινε αναφορά στην έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι και του ενός 

δέκατου του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου με κατώτατη τιμή αγοράς 

την Ο.Α. της μετοχής (0,30 Ευρώ) και ανώτατη τιμή αγοράς 10 Ευρώ 

ανά μετοχή με σκοπό την έγκριση της προσθήκης νέας κατηγορίας 

σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων με την ονομασία 

«Αγορά Ιδίων Κεφαλαίων». Παρόλο που δεν έγινε σαφής απολογισμός 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας στην Γ.Σ., δεν μπορούμε παρά να 

υποθέσουμε ότι είναι αρκετά καλή αφού υπάρχει στην εταιρεία Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία βοηθάει στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών Ε.Δ., των ελεγκτικών μηχανισμών 

και της διαχείρισης κινδύνου.  

   Όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας 

αναφέρθηκε η συνεργασία και η στήριξη της σε διάφορες κοινωνικές 

ομάδες και φορείς (Make a wish, Unicef κ.α.), η προώθηση 

ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας της καθώς και η υλοποίηση 

δράσεων εθελοντισμού από τους εργαζομένους της.  
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   Σίγουρα μας έκανε εντύπωση η θετική διάθεση του Δ.Σ. να απαντήσει 

εκτενώς σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους μετόχους. Η 

δημιουργία μιας νέας πιστωτικής κάρτας (Yes Visa) από την εταιρεία σε 

συνεργασία με την Eurobank καθώς και η πρόσφατη συμφωνία της 

εταιρείας με την Κυβέρνηση για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου 

του Ελληνικού, ήταν τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα θέματα που 

συζητήθηκαν σε αυτή την Γ.Σ.   
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9. ΔΕΗ 

 

      Στις 30/06/2016 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας «ΔΕΗ» στο 

Εκπαιδευτικό Κέντρο Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ Α.Ε.  

 

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, έγινε η Γεν. 

Συνέλευση της «ΔΕΗ Α.Ε.», με την 

οποία συνεχίστηκε το «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 

Εισηγμένων Εταιρειών 2016», που 

διοργανώνει ο ΣΕΔ, υπό την αιγίδα του Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Την παρακολούθησαν Επτά (7) φοιτητές και φοιτήτριες, συνοδευόμενοι 

από τον 

Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ Νίκο Οικονομόπουλο. 

    

Στην Γ.Σ. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος, ο 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και άλλα μέλη. Η Γ.Σ. ξεκίνησε με 

την ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη και συνεχίστηκε 

με την ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, ο οποίος τόνισε την προσπάθεια 

που γίνεται για ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης της  ΑΔΜΗΕ από 

την ΔΕΗ. Δυστυχώς μετά από παρέμβαση συνδικαλιστών και έπειτα από 

πίεση αυτών προς το Δ.Σ., ο Πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει την Γ.Σ. 

για λόγους τάξης και αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής των εργασιών της.  

Τελικά η Γ.Σ. ανεβλήθη για τις 11/06. Οι συνθήκες βέβαια δεν μας 

επέτρεψαν να παρευρεθούμε στην Επαναληπτική Γ.Σ. της εταιρείας, αλλά 

σίγουρα αυτό που συνέβη διέφερε από τις υπόλοιπες Γ.Σ. που 

παρευρέθηκα και αποτυπώθηκε σαν εμπειρία σε όλους μας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
 

 

    

 

 

 

 

 

Οι εμπειρίες που αποκόμισα από την παρακολούθηση των Γενικών 

Συνελεύσεων ήταν πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες. Ειδικότερα όσοι 

φοιτητές συμμετείχαμε στην ομάδα εργασίας, είχαμε την δυνατότητα 

να συζητήσουμε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔ για 

διάφορα σημαντικά θέματα σχετικά με την οικονομία και την συνολική 

εικόνα της αγοράς σήμερα -σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο- αλλά 

και να έρθουμε σε επαφή με ξεχωριστές προσωπικότητες του 

επιχειρηματικού κλάδου της χώρας.  

Τέλος, να κλείσω τονίζοντας ότι μέσα στο πρόγραμμα αυτό είχα την 

ευκαιρία να αξιοποιήσω και να επεκτείνω τις γνώσεις που απέκτησα 

από το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και από προηγούμενα.  

Αδιαμφισβήτητα το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους φοιτητές πολύ 

σημαντικές και θετικές εμπειρίες και εύχομαι να μπορέσω να 

συμμετάσχω για ακόμη μια χρονιά. 
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Εφαρμογή των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου από τις Ελληνικές 

τράπεζες: Συγκριτική Διαχρονική Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων  

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Φίλος  

Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Α. Εισαγωγή 

Κατά το 1995 διενεργήθηκε έρευνα εκτίμησης του βαθμού εφαρμογής 

των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου (στο εξής ‘Πρότυπα’ ήτοι το πλαίσιο 

επαγγελματικής διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτό 

εφαρμόζεται διεθνώς) από τις εμπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο εκείνη (Ι. Φίλος, διδακτορική διατριβή, 

2000). Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν και τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας εκείνης παρουσιάζονται 

κατωτέρω (παρ Β).  

Δεδομένου ότι κατά την περίοδο 1995 μέχρι 2008 (προ κρίσης εποχή) 

αφενός έλαβαν χώρα σημαντικότατες μεταβολές στον τραπεζικό χώρο 

στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου έγινε μια σημαντική 

αναμόρφωση των Προτύπων (στη βάση νέων δεδομένων και μιας νέας 

φιλοσοφίας προσέγγισης του εσωτερικού ελέγχου) εξετάστηκε ο 

βαθμός εφαρμογής των Προτύπων από τις ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες, στις δύο εξεταζόμενες περιόδους (1995 και 2008) 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές οι οποίες επήλθαν, κατά το 

διάστημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε ο 

βαθμός βελτίωσης κατά την έρευνα 2008 σε σχέση με τα ευρήματα του 

1995, στις περιοχές των προτύπων όπου είχαν εντοπιστεί αδυναμίες 

κατά την παλαιότερη έρευνα.  
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Β. Έρευνα κατά το 1995 – Αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

Η έρευνα του 2005 διενεργήθηκε με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου 

ερωτηματολογίου, το οποίο αποστάλθηκε σε δείγμα δημόσιων και 

ιδιωτικών, μεγάλων και μικρών εμπορικών τραπεζών οι οποίες 

λειτουργούσαν την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα. Με στατιστική 

επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, εξετάστηκαν 

τέσσερις ‘υποθέσεις’ σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης των τραπεζών  

με τα Πρότυπα κατά το 1994. Οι υποθέσεις ήταν οι εξής: 

 Η0: υπάρχει στατιστικά σημαντικός βαθμός συμμόρφωσης των 

εσωτερικών ελεγκτών που εργάζονται στις τράπεζες με τα 

Πρότυπα 

 Η1: ο βαθμός συμμόρφωσης με τα Πρότυπα, γενικώς,  επηρεάζεται 

από το μέγεθος των τραπεζών  

 Η2: ο βαθμός συμμόρφωσης με τα Πρότυπα, σχετικά με την 

επαγγελματική ικανότητα και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, 

επηρεάζεται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς  των τραπεζών  

 Η3: ο βαθμός συμμόρφωσης με τα Πρότυπα επηρεάζεται από την 

ηλικία των τραπεζών  

Οι υποθέσεις Η0 και Η2 επιβεβαιώθηκαν για τις ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ελλάδα κατά το 1995, ενώ οι 

υποθέσεις Η1 και Η3 δεν επιβεβαιώθηκαν. Στα σημαντικότερα  των 

ευρημάτων της έρευνας περιλαμβάνονται οι αδυναμίες σχετικά με τρεις 

περιοχές των προτύπων και συγκεκριμένα με την επαγγελματική 

ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών, τη διενέργεια του ελεγκτικού 

έργου και το εύρος του ελεγκτικού έργου.  

Πιο συγκεκριμένα, τα πλέον αδύναμα σημεία σχετικά με την 

επαγγελματική ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών ήταν (α) η σε 

πολύ περιορισμένο βαθμό έως μηδενική ύπαρξη επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών (β) η πολύ 
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περιορισμένη συμμετοχή των εσωτερικών ελεγκτών σε επαγγελματικά 

ινστιτούτα και η περιορισμένη χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας (γ) η 

μη χρησιμοποίηση ή πολύ περιορισμένη χρησιμοποίηση λογισμικού για 

την εκτέλεση του ελέγχου και (δ) η μη ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών 

(πχ για τη διενέργεια του ελέγχου της πληροφορικής). 

Ως πλέον αδύναμα σημεία σχετικά με τη διενέργεια του ελεγκτικού 

έργου θεωρήθηκαν (α) η πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη 

τυποποίηση και οργάνωση των φύλλων εργασίας (β) η ανεπαρκής 

επισκόπηση των φύλλων εργασίας (γ) η χρήση εμπειρικών 

μεθοδολογιών δειγματοληψίας, που αρκετές φορές βασιζόταν στη 

διαθεσιμότητα του ελεγκτικού χρόνου και (δ) η αδυναμία για παροχή 

στοιχείων σχετικά με το χρόνο ελέγχου και τα ευρήματα του ελέγχου.   

Τέλος, πλέον αδύναμα σημεία σχετικά με το εύρος του ελεγκτικού 

έργου προέκυψαν οτι είναι (α) η μη διενέργεια διοικητικού ελέγχου  (β) 

η μη διενέργεια ελέγχου σε περιοχές για τις οποίες δεν υπήρχε η 

σχετική εξειδίκευση μεταξύ των ελεγκτών, όπως η πληροφορική και το 

τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων (γ) η μη διενέργεια ελέγχου σε περιοχές 

για τις οποίες εθεωρείτο ότι βρισκόταν έξω από το εύρος ελέγχου, όπως 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού και η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και (δ) η μη 

παρακολούθηση για διορθωτικές ενέργειες επί των ευρημάτων και 

προτάσεών τους. 

Περαιτέρω, μέσω της έρευνας συγκεντρώθηκαν πολλές πληροφορίες 

αφενός σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών και 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

24 

αφετέρου με το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή στον τραπεζικό 

χώρο, περιλαμβάνοντας κατανομές χρόνων και ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων, ποιότητα και ποσότητα ευρημάτων ελέγχου και πολλές 

ακόμη πληροφορίες.    

Μια παρόμοια μελέτη είχε διενεργηθεί νωρίτερα στις ΗΠΑ, (J. J. Grover, 

Columbia, ΗΠΑ 1982) η οποία είχε διερευνήσει τη συμμόρφωση των 

εσωτερικών ελεγκτών των τραπεζών που λειτουργούσαν στις ΗΠΑ με τα 

Πρότυπα. Τα κυριότερα από τα ευρήματα  ήταν (α) ότι υπήρχε 

συμμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών με τα Πρότυπα, σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό (β) ότι το μέγεθος της τράπεζας επηρέαζε σημαντικά το 

βαθμό της συμμόρφωσης ήτοι οι μεγαλύτερες τράπεζες είχαν καλύτερο 

βαθμό συμμόρφωσης ενώ (γ) ότι το καταστατικό και η οργανωτική δομή 

της τράπεζας δεν επηρέαζε τη συμμόρφωση προς τα Πρότυπα. Άλλα 

ευρήματα της έρευνας αυτής περιλάμβαναν την σε μικρό βαθμό ύπαρξη 

επαγγελματικών πιστοποιήσεων μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών των 

τραπεζών και τη μη διενέργεια διοικητικών ελέγχων. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ερευνών (ΗΠΑ 1982 και 

Ελλάδα 1995) προκύπτει ότι  τα δύο κύρια σημεία στα οποία εντοπίζεται 

βελτιωμένη εικόνα στις ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα είναι αφενός η 

‘ανεξαρτησία’ των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου η 

‘διενέργεια του ελεγκτικού έργου’.  Αυτή μάλιστα η βελτιωμένη εικόνα 

στις ΗΠΑ παρατηρείται παρά τη χρονική απόσταση των δύο ερευνών. Το 

γεγονός αυτό επιτρέπει να υποθέσουμε ότι κατά το χρόνο διενέργειας της 

έρευνας στην Ελλάδα (1995) θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη η απόσταση του 

βαθμού συμμόρφωσης των προτύπων μεταξύ των δειγμάτων τραπεζών 

των δύο χωρών, αν η έρευνα διενεργείτο ταυτόχρονα και στις δύο χώρες. 
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Γ. Μεταβολές της περιόδου 1995-2008 

Γ1. Μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου.   

Κατά την περίοδο 1995 - 2008 συντελέστηκαν πολύ σημαντικές 

μεταβολές αφενός στον τραπεζικό χώρο (που  αφορούν, μεταξύ άλλων, 

τον αριθμό των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, την 

επέκταση και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και βεβαίως το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους) και αφετέρου στο θεσμικό πλαίσιο 

του εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 

(όπου συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των τραπεζών – και μάλιστα 

το σύνολο των μεγάλων τραπεζών -  δεδομένου ότι η πλειοψηφία τους 

είναι εισηγμένες εταιρείες). 

Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό 

χώρο, η πρώτη σημαντική ρύθμιση της εξεταζόμενης περιόδου ήταν η 

Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΔ2438/1998 με τίτλο 

‘Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτήρια αξιολόγησης Συστημάτων 

Εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων και καθορισμός 

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου’.  Οι αρμοδιότητες 

που καθορίστηκαν για τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών 

με την πράξη αυτή στη  ουσία κατηύθυναν προς την εκτενέστερη 

εφαρμογή των Προτύπων και διασφάλιζαν σημεία λειτουργίας του 

Πλαισίου επαγγελματικής διενέργειας του Εσωτερικού ελέγχου.      

Δυο χρόνια αργότερα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

5/204/2000 καθορίστηκε ως υποχρεωτική για τις εισηγμένες εταιρείες 

(άρα και για τις εισηγμένες τραπεζικές εταιρείες) η ύπαρξη αφενός 

Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας  και αφετέρου η σύσταση και 

λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Βεβαίως, η λειτουργία 

μονάδων εσωτερικού ελέγχου για τις τράπεζες ήταν ήδη υποχρεωτική.  

Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες εκδόθηκε λίγο αργότερα 

ο Ν 3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπου περί οργάνωσης 

του εσωτερικού ελέγχου (αρ 7) προβλέπεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά  σε καμία  άλλη  υπηρεσιακή  μονάδα της εταιρίας 

και εποπτεύονται  από ένα έως τρία  μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου (παρ 2) και κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων 

τους οι  εσωτερικοί  ελεγκτές δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση 
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οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού 

και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας (παρ 4) ενώ περί αρμοδιοτήτων 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (αρ 8) προβλέπεται ότι η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις αρμοδιότητες (α) να παρακολουθεί την 

εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει 

νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των 

ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής και (β) να αναφέρει στο 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των 

διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις 

οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ (γ) οι 

εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά 

τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο 

από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των 

μετόχων και (δ) οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του 

ΔΣ της εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 

Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε 

δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που 

αυτές ασκούν. Μία από τις σημαντικές ρυθμίσεις είναι και η 

θεσμοθέτηση και λειτουργία Ελεγκτικών Επιτροπών (audit committees) 

στο επίπεδο των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών, ο 

βασικότερος ρόλος των οποίων είναι η εποπτεία του έργου των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.   

Σχετικά με το εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών, κατά το 2006 εκδόθηκε η 

Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΔ2577/9-3-2006 ‘πλαίσιο 

αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων’ 

όπου δόθηκε ο ορισμός του ΣΣΕ ως συνόλου ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του 

πιστωτικού ιδρύματος και συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή 

λειτουργία του, και έγιναν αναφορές σε σημαντικά θέματα, όπως (α) 

στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου (β) στις αρμοδιότητες της 

μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης (γ) στις αρχές ασφαλούς και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και (δ) 
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στο περιεχόμενο της ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης του ΣΕΕ από 

ανεξάρτητους εσωτερικούς ελεγκτές. Επίσης, με νεότερη Πράξη του ο 

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ2597/31-10-07) τροποποίησε 

και συμπλήρωσε την ΠΔ2577/2006 σχετικά με (α) εξωτερική ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε τρίτους – outsourcing, (β) θέματα σύγκρουσης 

συμφερόντων (γ) φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών των 

τραπεζών και (δ) τήρηση αρχείων εκ μέρους των τραπεζών.        

Από τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, όπως 

αυτές διαφαίνονται από το περιεχόμενο των  ανωτέρω νομοθετικών 

διατάξεων και πράξεων, προκύπτει ότι το πλαίσιο λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ρυθμίστηκε 

περαιτέρω, με σημαντικές αναφορές  σε σημεία που αφορούν την 

ανεξαρτησία και το εύρος του ελέγχου. Συνεπώς ήταν φυσικό 

επακόλουθο να υπάρξει και αναβάθμιση των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου στις τράπεζες από πολλές απόψεις (οργανικά, ποσοτικά και 

ποιοτικά).     

 

Γ2. Μεταβολές των Προτύπων εσωτερικού ελέγχου 

Κατά το 2004, ο αρμόδιος διεθνής φορέας Institute of Internal Auditors 

που εδρεύει στις ΗΠΑ προχώρησε σε αναθεώρηση των Προτύπων και 

πλέον η δομή των Προτύπων περιλαμβάνει έκτοτε αφενός τα πρότυπα 

χαρακτηριστικών (attribute standards) και αφετέρου τα  πρότυπα 

διεξαγωγής του ελέγχου (performance standards). Περαιτέρω, στο 

Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (Professional Practices Framework) 

περιλαμβάνονται  και περίπου 70 συμβουλευτικές οδηγίες (Practice 

advisories).    

Η νέα δομή των Προτύπων στηρίχτηκε βεβαίως στην προγενέστερη 

δομή που περιλάμβανε πέντε περιοχές (ανεξαρτησία, επαγγελματική 

ικανότητα, εύρος, διενέργεια του ελέγχου, διοίκηση της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου) και η οποία είχε αποτελέσει τη βάση δημιουργίας 

του ερωτηματολογίου που είχε χρησιμοποιηθεί στην έρευνα του 2005. 

Ταυτόχρονα όμως με τα νέα δομή των προτύπων γίνεται πλέον 

ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη 

σημασία στον επαγγελματικό χώρο του εσωτερικού ελέγχου, όπως πχ η 

διαχείριση και αξιολόγηση κινδύνων από τον εσωτερικό ελεγκτή, 
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θέματα ελέγχου της πληροφορικής, θέματα παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών από τον εσωτερικό ελεγκτή κλπ. Εξάλλου και ο από το 2004 

σε ισχύ νέος ορισμός του εσωτερικού ελέγχου έδωσε νέες διαστάσεις 

στο ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, αφού σύμφωνα με τον ορισμό της 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου (internal auditing), η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα 

διασφάλισης και παροχής συμβουλών, σχεδιασμένη για να προσθέσει 

αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον 

οργανισμό να επιτύχει τους στόχους, φέρνοντας μια συστηματική κα 

πειθαρχημένη προσέγγιση για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των 

μέτρων ελέγχου (control) και της διακυβέρνησης(ΙΙΑ). 

 

Γ3. Λοιπές μεταβολές που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο 

Η περίοδος από το 2000 και εντεύθεν είναι η σημαντικότερη μέχρι 

σήμερα περίοδος σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση του 

επαγγέλματος και του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, τόσο παγκόσμια 

όσο και στην Ελλάδα. Μετά την αποκάλυψη των παγκοσμίου εμβέλειας 

σκανδάλων στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, κατά το 2000-2001 η 

νομοθεσία περί ελέγχου έγινε αυστηρότερη (πχ Sarbanes Oxley Act). 

Πλέον όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς, η εξέταση του έργου του 

εσωτερικού ελεγκτή από τον ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων 

(ορκωτό ελεγκτή) και η βασιμότητά του σε αυτό αποτελεί σαφή 

αναφορά των ελεγκτικών προτύπων των ορκωτών ελεγκτών, σχετικά με 

τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ενώ στη 

συγκεκριμένη συνέργια σημαντικός είναι και ο ρόλος της επιτροπής 

ελέγχου.         

Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή οι εταιρείες συμβούλων ανέλαβαν 

τεράστια έργα οργάνωσης των σχετικών υπηρεσιών ελέγχου των 

τραπεζών, όχι μόνο για λόγους συμμόρφωσης των υπηρεσιών με την 

κείμενη και αυστηρότερη πλέον νομοθεσία, αλλά και επειδή οι 

διοικήσεις πλέον αναγνωρίζουν τη συμβολή των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων, στην αποδοτική χρήση των 

πόρων,  στη γενικότερη  προστασία από τους κινδύνους και στην 

επίτευξη των στόχων της τράπεζας. Ως παράδειγμα σημαντικού 
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πρόσφατου τέτοιου έργου συμβούλου στο χώρο των εξεταζόμενων 

τραπεζών αναφέρεται η περίπτωση της ΑΤΕ (παρ Δ κατωτέρω).    

Επίσης, κατά το διάστημα μεταξύ των δύο ερευνών υπήρξε περίπτωση 

κατά την οποία η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου μεγάλης τράπεζας 

(από τις εξεταζόμενες εν προκειμένω τράπεζες) πιστοποιήθηκε με 

πιστοποίηση Ποιότητας. Μιας τέτοιας πιστοποίησης προφανώς 

προηγήθηκε η δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας η οποία θα κάλυπτε τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 

Προτύπων.          

Τέλος, το προσωπικό που απασχολούνταν ως εσωτερικοί ελεγκτές στις 

τράπεζες και κυρίως όσοι προσλήφθηκαν σε υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου τραπεζών από το 2000 και μετά είναι στην πλειοψηφία τους 

πιστοποιημένοι με τον τίτλο του Certified internal auditor (CIA) ή /και με 

άλλους παρεμφερείς επαγγελματικούς τίτλους. Σημειώνεται ότι 

πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπήρχαν στην Ελλάδα πριν το 

2000, ενώ έκτοτε αυξάνονται σημαντικά κατ’ έτος και σήμερα ξεπερνούν 

τους 200, με τάση να αυξηθούν με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς στα 

επόμενα χρόνια, δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος οτι στα 

οικονομικά πανεπιστήμια έχει δημιουργηθεί μάθημα σχετικό με τον 

Εσωτερικό έλεγχο.      
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Δ. Διενέργεια της έρευνας για το 2008 

 

Δ1. Εξεταζόμενα στοιχεία  

Με βάση όσα αναφέρονται ανωτέρω, εύλογα προκύπτει ότι σε μια 

έρευνα σχετική με τον εσωτερικό έλεγχο στις ελληνικές τράπεζες κατά 

το 2008, το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να διαπιστωθεί βελτίωση σε 

σχέση με την κατάσταση που είχε εντοπισθεί στην προηγούμενη 

έρευνα, αυτή του 1995. Οπότε, το ζητούμενο από την  παρούσα έρευνα 

είναι η εκτίμηση και η αξιολόγηση της σημαντικότητας του βαθμού 

βελτίωσης στα διάφορα σημεία όπου είχε εντοπιστεί αδυναμία κατά 

την έρευνα του 1995 ήτοι σχετικά με (α) την επαγγελματική ικανότητα 

των ελεγκτών (β) τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου και (γ) το εύρος 

του ελεγκτικού έργου. Σημειωτέον ότι δεν υπήρχε λόγος να περιληφθεί 

η ‘ανεξαρτησία’ στα προς εξέταση σημεία, αφού ήδη με τις θεσμικές 

ρυθμίσεις κατέστη υποχρεωτική.     

Η συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την παρούσα 

έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν παρόμοιο, 

αλλά μικρότερο σε έκταση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου της 

έρευνας του 1995. Πιο συγκεκριμένα επιλέχτηκαν από το 

ερωτηματολόγιο του 1995 οι συγκεκριμένες ερωτήσεις των οποίων 

σκοπός ήταν η αξιολόγηση των τριών εξεταζόμενων στην παρούσα 

έρευνα αδύναμων περιοχών. Αντίθετα, στις περιοχές εκείνες στις οποίες 

είχε εντοπιστεί ήδη από το 1995 πολύ μεγάλη συμμόρφωση με τα 

Πρότυπα (ήτοι οι περιοχές της ανεξαρτησίας και της εσωτερικής 

διοίκησης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου) δεν επεκτάθηκε η 

παρούσα έρευνα, επειδή θεωρήθηκε ότι αφενός δεν υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αφετέρου δεν αναμενόταν να 

εντοπισθεί χειροτέρευση του βαθμού συμμόρφωσης, οπότε το εύρημα 

δεν θα ήταν στατιστικά σημαντικά διαφοροποίηση από τα 

αποτελέσματα της έρευνας του 1995. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια στελέχη δεν ελέγχθηκαν 

για την ακρίβειά τους και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν 

επισήμως. Οπότε, η σχετική αδυναμία της μελέτης σε αυτό το σημείο 

υφίσταται μεν, αλλά περιορίστηκε σε κάποιο βαθμό, από τον τρόπο 

κατάρτισης του ερωτηματολογίου.        
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Δ2. Ερευνώμενο δείγμα  

Ο πληθυσμός των υπό έρευνα τραπεζών διαφοροποιήθηκε σε σχέση με 

τον πληθυσμό των τραπεζών κατά την έρευνα του 2005, κυρίως 

ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Οι σημαντικότερες μεταβολές 

περιλαμβάνουν (α) αρκετές και μεγάλου εύρους εξαγορές και στη 

συνέχεια συγχωνεύσεις των εξαγορασθεισών τραπεζών ήτοι της 

τράπεζας Κτηματική τράπεζα από την Εθνική τράπεζα, των τραπεζών 

Μακεδονίας- Θράκης και ΕΤΒΑ από την τράπεζα Πειραιώς, της τράπεζας 

Εργασίας από τη Eurobank και της Ιονικής τράπεζας από την Alphabank 

(β) την ίδρυση και λειτουργία ορισμένων νέων /μικρών τραπεζών και (γ) 

την έναρξη λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ως τράπεζας. 

Από τις μεταβολές αυτές, η σημαντικότερη για την παρούσα έρευνα 

ήταν η εξαγορά και συγχώνευση  4 πρώην δημοσίων τραπεζών από 

τράπεζες του ιδιωτικού τομέα. Όμως, οι συγχωνεύσεις, παρά το γεγονός 

οτι δημιουργούν κινδύνους σε λειτουργικό επίπεδο (κάτι που λαμβάνει 

υπόψη ο εσωτερικός ελεγκτής για τον καθορισμό των ελεγκτικών 

προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου) 

εντούτοις δεν επηρεάζουν τον τρόπο διενέργειας του ελεγκτικού έργου 

ούτε τις άλλες εν προκειμένω εξεταζόμενες παραμέτρους.  

Για την επιλογή του δείγματος στην έρευνα του 2008, όπως είχε γίνει 

και στην έρευνα του 1995, έγινε καταρχήν στρωματοποίηση των 21 

τραπεζών σε δύο κατηγορίες με βάση το μέγεθος (μεγάλες, μικρές). Στη 

συνέχεια λήφθηκε τυχαίο δείγμα 1 δημόσιας και 2 ιδιωτικών τραπεζών 

από κάθε κατηγορία, με αποτέλεσμα στο δείγμα να συμμετέχουν 6 

τράπεζες. Οι τράπεζες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου  55% των 

συνολικών μεριδίων αγοράς από πλευράς καταθέσεων και αντίστοιχα 

μεγέθη από πλευράς χορηγήσεων και απασχολούμενου προσωπικού. Η 

συλλογή των απαντήσεων έγινε μέσω συνεντεύξεων με στελέχη των 

αρμόδιων διευθύνσεων, κάποια μάλιστα από τα οποία ήταν τα ίδια 

στελέχη στα οποία είχε σταλεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της 

πρώτης έρευνας, το 1995. 
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Δ3. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων στα ερωτηματολόγια 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δίνονταν με βάση μια κλίμακα 0 

έως 4, όπου ο μικρότερος βαθμός (0) αντιπροσώπευε τη μικρότερη 

δυνατή συμμόρφωση με τα πρότυπα  και ο μεγαλύτερος βαθμός (4) 

αντιπροσώπευε την απόλυτη συμμόρφωση. 

Ο μέσος όρος των βαθμολογήσεων ανά κατηγορία/ περιοχή 

συμμόρφωσης με τα Πρότυπα  παρουσιάζεται στους κατωτέρω πίνακες 

για τις δύο έρευνες (Πιν 1 για το 1995 και Πιν 2 για το 2008) σύμφωνα 

με τις χρησιμοποιηθείσες ταξινομήσεις (δημόσιες έναντι ιδιωτικών 

τραπεζών και μεγάλες έναντι μικρών τραπεζών)  

 

Αποτελέσματα 1995 (Πιν 1) 

 Δημόσιες Ιδιωτικές Μεγάλες Μικρές 

Α. Επαγγελματική 

ικανότητα 

2,13 2,61 2,33 2,52 

Β. Διενέργεια 

ελέγχου 

3,03 3,26 3,18 3,17 

Γ. Εύρος ελέγχου 3,20 3,20 3,25 3,17 

 

Αποτελέσματα 2008 (Πιν 2) 

 Δημόσιες Ιδιωτικές Μεγάλες Μικρές 

Α. Επαγγελματική 

ικανότητα 

2,81 3,25 2,91 3,11 

Β. Διενέργεια 

ελέγχου 

3,25 3,41 3,31 3,32 

Γ. Εύρος ελέγχου 3,46 3,54 3,48 3,56 

 

Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας του 2008 στην Ελλάδα δεν 

συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της έρευνας του 1982 στις ΗΠΑ, 
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εντούτοις τα τελικά αποτελέσματα/ μετρήσεις του πίνακα Β δείχνουν ότι 

οι ελληνικές τράπεζες, πέραν της σημαντικής βελτίωσης που έδειξαν για 

την περίοδο 1995-2008, σχετικά με το σημείο Γ  (εύρος ελέγχου) 

βρίσκονται σε επίπεδα συμμόρφωσης αντίστοιχα αυτών στις ΗΠΑ, ενώ 

υπολείπονται ακόμη στα σημεία Α και Β (ήτοι σε επαγγελματική 

ικανότητα διενέργεια ελέγχου).    
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Ε. Αξιολόγηση συγκριτικής ανάλυσης 2008 προς 1995  

 

Από σύγκριση και επεξεργασία των στοιχείων των πινάκων 1 και 2 

προκύπτει καταρχήν ότι βελτίωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες 

τραπεζών και για τις τρεις ερευνώμενες περιοχές. Οι βελτιώσεις αυτές 

παρατίθενται κατωτέρω σε πίνακες (Πιν 3 σε απόλυτα μεγέθη και Πιν 4 

σε σχετικά μεγέθη).    

Βαθμός βελτίωσης (2008 προς 1995) – απόλυτα μεγέθη (Πιν 3) 

 Δημόσιες Ιδιωτικές Μεγάλες Μικρές 

Α. Επαγγελματική 

ικανότητα 

0,68 0,64 0,58 0,59 

Β. Διενέργεια 

ελέγχου 

0,22 0,15 0,13 0,14 

Γ. Εύρος ελέγχου 0,26 0,34 0,23 0,37 

 

Ο Πίνακας 3 προκύπτει ως η απόλυτη αριθμητική διαφορά, για κάθε 

μέτρηση, των αποτελεσμάτων των στοιχείων των δύο περιόδων. Όμως η 

σε απόλυτο μέγεθος εκφρασμένη βελτίωση, ίσως δεν επαρκεί για να 

εκτιμηθεί η βελτίωση, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα/μετρήσεις  της 

έρευνας του1995 άφηναν διαφορετικά περιθώρια βελτίωσης. Δηλαδή η 

κατά 0,25 μονάδες βελτίωση στο επίπεδο των 2,5 μονάδων ίσως είναι 

λιγότερο σημαντική από βελτίωση 0,20 μονάδων στο επίπεδο των 3 

μονάδων.          

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία, δημιουργήθηκε ο Πίνακας 4, 

όπου οι βελτιώσεις παρουσιάζονται σε σχετικά μεγέθη ήτοι ως ποσοστά 

επί των δυνητικών βελτιώσεων.   

Βαθμός βελτίωσης (2008 προς 1995) – σχετικά μεγέθη (Πιν 4) 

 Δημόσιες Ιδιωτικές Μεγάλες Μικρές 

Α. Επαγγελματική 

ικανότητα 

0,36 0,46 0,35 0,40 

Β. Διενέργεια 0,23 0,20 0,16 0,18 
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ελέγχου 

Γ. Εύρος ελέγχου 0,32 0,42 0,31 0,47 

Τα ποσοστά των βελτιώσεων που εμφανίζονται στον πίνακα  4 είναι 

υψηλά για τις κατηγορίες Α και Γ και μέτρια για την κατηγορία Β, με 

αποτέλεσμα και η κατηγορία Α να ανεβαίνει το 2008 σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Η κατηγορία Γ φαίνεται πλέον να ανεβαίνει σε πολύ 

ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα για τις ιδιωτικές και μικρές τράπεζες, 

χωρίς να υπολείπονται σημαντικά και οι άλλες τράπεζες.   

 

Από επεξεργασία των δεδομένων σε δεύτερο, αναλυτικότερο επίπεδο, 

φαίνεται σε ποια σημεία / ερωτήσεις προκύπτει μεγαλύτερη ή 

μικρότερη βελτίωση. Ως σημαντική βελτίωση θεωρείται η σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% κάλυψης του περιθωρίου βελτίωσης που άφηναν 

τα αποτελέσματα της έρευνας του 1995. Ως μέτρια θεωρείται η σε 

ποσοστό 20% έως 50% αντίστοιχη βελτίωση, ενώ η βελτίωση θεωρείται 

μικρή αν είναι μικρότερη του 20%.   

 

Τα πλέον αδύναμα σημεία τα οποία είχαν εντοπιστεί στην έρευνα του 

1995 σχετικά με την επαγγελματική ικανότητα των εσωτερικών 

ελεγκτών παρουσιάζονται κατωτέρω, με ένδειξη σχετική με την 

παρατηρούμενη βελτίωση:   

 

Α1 η σε πολύ περιορισμένο βαθμό έως μηδενική 

ύπαρξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων 

μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών 

σημαντική 

βελτίωση 

Α2 η μη ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών (πχ για 

τη διενέργεια του ελέγχου της πληροφορικής) 

σημαντική 

βελτίωση 

Α3 η πολύ περιορισμένη συμμετοχή των 

εσωτερικών ελεγκτών σε επαγγελματικά 

ινστιτούτα και η περιορισμένη χρήση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας 

μέτρια βελτίωση 

Α4 η μη χρησιμοποίηση ή πολύ περιορισμένη μέτρια βελτίωση 
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χρησιμοποίηση λογισμικού για την εκτέλεση 

του ελέγχου 

 

Τα  πλέον αδύναμα σημεία τα οποία είχαν εντοπιστεί στην έρευνα του 

1995 σχετικά με τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου παρουσιάζονται 

κατωτέρω, με ένδειξη σχετική με την παρατηρούμενη βελτίωση:   

 

Β1 η πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη 

τυποποίηση και οργάνωση των φύλλων 

εργασίας 

μέτρια βελτίωση 

Β2 η ανεπαρκής επισκόπηση των φύλλων 

εργασίας 

μέτρια βελτίωση 

Β3 η αδυναμία για παροχή στοιχείων σχετικά με 

το χρόνο ελέγχου και τα ευρήματα του 

ελέγχου  

μέτρια βελτίωση 

Β4 η χρήση εμπειρικών μεθοδολογιών 

δειγματοληψίας, που αρκετές φορές 

βασιζόταν στη διαθεσιμότητα του ελεγκτικού 

χρόνου 

μικρή βελτίωση 

 

Τα πλέον αδύναμα σημεία οποία είχαν εντοπιστεί στην έρευνα του 1995 

σχετικά με το εύρος του ελεγκτικού έργου παρουσιάζονται κατωτέρω, 

με ένδειξη σχετική με την παρατηρούμενη βελτίωση: 

 

Γ1 η μη διενέργεια ελέγχου σε περιοχές για τις 

οποίες δεν υπήρχε η σχετική εξειδίκευση 

μεταξύ των ελεγκτών, όπως η πληροφορική 

και το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων 

σημαντική 

βελτίωση 

Γ2 η μη διενέργεια ελέγχου σε περιοχές για τις 

οποίες εθεωρείτο ότι βρισκόταν έξω από το 

εύρος ελέγχου, όπως τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, η διαχείριση του ανθρώπινου 

σημαντική 

βελτίωση 
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δυναμικού και η κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων 

Γ3 η μη παρακολούθηση για διορθωτικές 

ενέργειες επί των ευρημάτων και προτάσεών 

τους 

μέτρια βελτίωση 

Γ4 η μη διενέργεια διοικητικού ελέγχου   μέτρια βελτίωση 

 

 

Στ. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην 

Εφαρμογή των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου από τις Ελληνικές 

τράπεζες 

Όπως φάνηκε ανωτέρω, ο γενικός βαθμός συμμόρφωσης των ελληνικών 

τραπεζών στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός προκύπτει από απαντήσεις αρμοδίων 

στελεχών, είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κατά το 2008, 

σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το 1995. Σε αυτή τη βελτίωση, 

προφανώς είχαν συμβάλλει οι πολλές και σημαντικές προσαρμογές στο 

θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα την περίοδο 

1996-2006, η απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και πιστοποιήσεων από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Αναγκαία περαιτέρω έρευνα θα ήταν ήδη σημαντική να διενεργηθεί για 

το 2008 (πριν την έναρξη της κρίσης) συνδυαζόμενη με άλλες 

παραμέτρους που αναδεικνύονταν ήδη σημαντικές, μέσα από τον 

ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, όπως πχ με συμμόρφωση (compliance) 

και με ανάλυση κινδύνων (risk analysis). Σημειωτέον ότι ήδη από το 

2008 οι τράπεζες είχαν στελεχώσει υπηρεσίες τους και είχαν επενδύσει 

σημαντικά στις δύο αυτές λειτουργίες, δηλαδή στη συμμόρφωση και 

στην ανάλυση κινδύνων.        

Πολλώ δε μάλλον, μετά από 8 έτη (περίοδος 2008-2016) 

χρηματοοικονομικής – και όχι μόνο – κρίσης αναδεικνύεται ως αναγκαία 

η επικαιροποίηση των ευρημάτων, μέσω μιας παρόμοιας έρευνας, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική νεότερη βιβλιογραφία και 

επιστημονική αρθρογραφία.   
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Καλή Εταιρική Διακυβέρνηση και για τις Μη Εισηγμένες 

Εταιρείες 

 

 

Λήδα Κοντογιάννη 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης, 

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών & Γενική Διευθύντρια, Ελληνικό 

Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) μετά την 

εκπόνηση του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις 

Εισηγμένες Εταιρείες» αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα 

στην ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα: εκπόνησε Ειδικές Πρακτικές για την καλή 

εταιρική διακυβέρνηση των μη εισηγμένων επιχειρήσεων και κυρίως των 

«φιλόδοξων» Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Με την πρωτοβουλία του αυτή, το ΕΣΕΔ καλύπτει ένα ακόμη κενό: 

Μέχρι στιγμής, πέραν της νομοθεσίας, έχουν εισαχθεί ειδικότεροι 

κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης μόνο για τις εισηγμένες εταιρείες μέσω 

του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες 

Εταιρείες», τους οποίους μπορούν να ακολουθήσουν και οι μεγάλες μη 

εισηγμένες εταιρείες. Για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις δεν υπάρχει 

κάποιο σημείο αναφοράς, εκτός από αποσπασματικές αναφορές στους 

εταιρικούς νόμους, με κίνδυνο αυτές να μην προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση και ανάπτυξη ενός κατάλληλου, για την μακροπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα και επιτυχία τους, πλαισίου εταιρικής 

διακυβέρνησης.  Έτσι, το ΕΣΕΔ διαμόρφωσε ένα κείμενο το οποίο 

συμπληρώνει τα όσο ήδη προβλέπονται στα εταιρικά νομοθετήματα, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που εμφανίζουν κενά ρυθμίσεων.  
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Οι Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης απευθύνονται σε 

όλες τις μορφές των μη εισηγμένων εταιρειών, όπως για παράδειγμα τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up), τις εταιρείες με έναν μόνο μέτοχο που 

ταυτοχρόνως ασκεί και τη διοίκηση (μονομετοχικές), τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, τις κοινοπραξίες, καθώς και τις θυγατρικές εισηγμένων 

εταιρειών. 

Η συμβολή της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη των επιχειρήσεων είναι καθοριστική. Στην Ελλάδα, κυριαρχεί η 

μορφή της οικογενειακής επιχείρησης, συνήθως της καθαρά προσωπικής, 

ενίοτε η μορφή μίας ΕΠΕ, και σπανιότερα η ανώνυμη. Η στροφή, όμως, 

της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρήσεις προς την εταιρική 

διακυβέρνηση, προσφέρει σωρεία πλεονεκτημάτων. Η καλή εταιρική 

διακυβέρνηση μπορεί να: 

• ενισχύσει τις προοπτικές χρηματοδότησης μιας εταιρείας, 

δεδομένου ότι θα έχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την 

διαχείρισή της και, συνεπώς, θα είναι ασφαλέστερη η αξιολόγηση 

της τωρινής της κατάστασης αλλά και ασφαλέστερες οι 

προβλέψεις για την μελλοντική της πορεία, 

• ενδυναμώσει τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 

βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της, 

• βελτιώσει τη θέση των μειοψηφιών και των άλλων συντελεστών, 

δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χρηματοδότες και 

προμηθευτές της.  

Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς που άπτονται των 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης: το ΔΣ και τα μέλη του, τις Αμοιβές, 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη Διαχείριση Κινδύνου, την 

Κανονιστική Συμμόρφωση, τις Σχέσεις με τους Μετόχους, τις Σχέσεις με 

άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις 

Οικογενειακές Εταιρείες. 

 

 

 

 

 

 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

42 

 

 

 

 

Το κείμενο έχει εκπονήσει Ομάδας Εργασίας του ΕΣΕΔ επί σχεδίου που 

συνέταξαν οι δικηγόροι Στάθης Ποταμίτης και Αλεξία Τζούνη της 

Δικηγορικής Εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής». Η Ομάδα Εργασίας 

συγκεντρώνει εξειδίκευση και εμπειρίες στη διοίκηση και λειτουργία μη 

εισηγμένων επιχειρήσεων, τόσο μεγάλων όσο και ΜμΕ, και αποτελείται, 

εκτός της παραπάνω εταιρείας και από:  

Επιχειρήσεις: CHIPITA A.E., EY ΕΛΛΑΔΟΣ, SIEMENS A.E., S&B 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ A.E., ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝ Α.Ε., ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΜΙΛΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Φορείς: ΓΣΕΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΕΒ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε., 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Το Σχέδιο του Κώδικα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που 

διοργάνωσε το ΕΣΕΔ την 23η Μαρτίου 2016 στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, τα Σχέδιο τέθηκε σε ανοικτή 

διαβούλευση για διάστημα δέκα (10) εβδομάδων και αναμένεται να 

εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2016, αφού πραγματοποιηθεί η συνάντηση 

του 15μελούς Συμβουλίου του ΕΣΕΔ.  

Στόχος του ΕΣΕΔ είναι οι «Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες» να αποτελέσουν ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο προς όφελος των επιχειρήσεων και της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας στο σύνολό της. 
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Η διάρκεια κερδίζει την απόδοση 

Για την ανάπτυξη στην οικονομία και την ευημερία στην 

κοινωνία 

 

 

 

Παντελής Λάμπρου 

Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης 

Αγορών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών  

 

 

26/7/2016 

Κάθε οργανισμός έχει την τάση να δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του. 

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει την διαιώνιση του με την ελάχιστη δυνατή 

προσπάθεια. Μέσω της αυτοομοιότητας (self-similarity) όμως, 

επιβιώνουν και μεταδίδονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

στοιχεία του οργανισμού στις επόμενες γενιές. 

Το μοντέλο που περιλαμβάνει το ίδιο μοτίβο μέσα στο μοτίβο είναι τα 

fractals. Και το μοτίβο μπορεί να είναι είτε του «φαύλου κύκλου» - 

όπου το κακό έλκει το κακό – είτε του «ενάρετου κύκλου» – όπου το 

καλό έλκει το καλό.  

Στον «ενάρετο κύκλο» θα συμφέρει να είσαι καλός, ο αγώνας δεν θα 

είναι για το λιγότερο κακό, αλλά ανταγωνισμός για το καλύτερο. Έτσι οι 

καλύτεροι θα διαλέγουν τους καλύτερους και η αυτοομοιότητα στο καλό 

και όχι στο κακό ή το μέτριο θα γίνεται μεταδοτική !!!  

 

Αυτό το λεπτό σημείο που θα αλλάξει τη φορά, από καθοδική σε 

ανοδική, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας, οπτικής γωνίας και χρονικού 

ορίζοντα. Απαιτείται όχι μόνο παραγωγή αλλά και πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών – ανταγωνιστικότητα δηλαδή, όχι μόνο σήμερα αλλά και 

αύριο – βιωσιμότητα δηλαδή. Απαιτείται τοποθέτηση στις διεθνείς 
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αγορές – εξωστρέφεια δηλαδή - και όχι προσπάθεια για «απόκτηση» του 

πλούτου του διπλανού μας !  

 

Σήμερα, όλοι βλέπουν τις κλειστές πόρτες αλλά λίγοι τα παράθυρα 

ευκαιρίας μέσα από τα οποία μπορεί κάποιος να οραματιστεί το νέο 

μοντέλο, το νέο υπόδειγμα επιχειρηματικής λειτουργίας.  

Σε αυτό το νέο μοντέλο, η αειφορία δεν θα αντιμετωπίζεται ως 

«περιορισμός» αλλά ως βασικό συστατικό της επιχειρηματικής και 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Η φιλοσοφία της αειφορίας κάνει όλους να 

νιώθουν άνετα, και να επενδύσουν και να καταναλώσουν. Δεν περιορίζει 

μόνο το κόστος (μείωση του νεκρού σημείου της επένδυσης) αλλά 

αυξάνει και το willingness to pay (το ποσό που κάποιος είναι 

διατεθειμένος είτε ως επενδυτής είτε ως καταναλωτής να «ξοδέψει»). Η 

διπλή αυτή βελτίωση αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας σε 

διατηρήσιμη βάση.  

 

Όταν οι διορθωτικές κινήσεις γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές και η 

αναδιάταξη των παραγωγικών συντελεστών γίνει αναδιατύπωση νέου 

αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου, τότε θα απαιτηθεί 

χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Αυτά τα υπομονετικά 

κεφάλαια – που έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα σήμερα - αποστρέφονται 

την αστάθεια και απροσδιοριστία του περιβάλλοντος. Δεν επιλέγουν 

επενδύσεις τις οποίες αδυνατούν να τις αξιολογήσουν ορθολογικά. 

Επιζητούν διαφάνεια και θεσμική ασφάλεια. Για τα κεφάλαια αυτά, η 

διαπίστωση φιλοσοφίας αειφορίας αποτελεί προϋπόθεση των 

επενδυτικών τους επιλογών.  

 

Η επιχείρηση είναι ένας θεσμός που εδράζεται στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον. Στην κοινωνία υπάρχουν οι πελάτες, στην κοινωνία 

υπάρχουν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι λοιποί συμμετέχοντες. 

Οι πελάτες αγοράζουν και οι πολίτες είτε ως επενδυτές είτε ως καταθέτες 

παρέχουν οικονομικούς πόρους για την λειτουργία και ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Οι πελάτες φέρνουν τα κέρδη αλλά οι πολίτες παρέχουν την 

νομιμοποίηση της εταιρίας στο πλαίσιο της κοινωνίας.  

Η ευημερία των επιχειρήσεων είναι αλληλένδετη με την ευημερία της 

κοινωνίας και την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Αν η κοινωνία δεν 
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ευημερεί, δεν ευημερούν ούτε οι επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον δεν 

είναι ασφαλές τότε δεν υπάρχει ούτε κοινωνία ούτε επιχειρήσεις.  

Άρα η επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί με τρόπο βιώσιμο στα σημεία 

που αγγίζει την κοινωνία και το περιβάλλον. Πρέπει να λαμβάνει και να 

αξιοποιεί τα μηνύματα που στέλνουν και η κοινωνία και το περιβάλλον, 

μέσω μιας θεσμοθετημένης διαλεκτικής σχέσης.  

 

Μετά την ασφάλεια, η τροφή είναι η πιο βασική ανάγκη. Αν δώσεις ένα 

ψάρι σ' έναν άνθρωπο θα φάει μια φορά. Αν του μάθεις να ψαρεύει θα 

τρώει σ' όλη του τη ζωή. Αυτή η βασική, προφανής αλήθεια πρέπει να 

εφαρμοστεί και από τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο στους πελάτες αλλά και 

στους επενδυτές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να μιλούν τη γλώσσα 

και των επενδυτών ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα διεθνή 

επενδυτικά κεφάλαια – να μάθουν να ψαρεύουν σε πολλές θάλασσες και 

να μπορούν να αξιοποιούν τους ωκεανούς της παγκόσμιας ρευστότητας 

όποτε υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης των αναπτυξιακών τους πλάνων.  

 

Η διάρκεια και η βιωσιμότητα είναι βασικό συστατικό του DNA της 

αγοράς μας. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από την ίδρυση του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη μακρά περίοδο λειτουργίας του 

Χρηματιστηρίου ως οργανωτή αγοράς έχουν υπάρξει ενδιαφέρουσες 

αλλά και δύσκολες στιγμές. Ήταν και είναι όμως πάντα,  παρόν στις 

εξελίξεις της Ελλάδας παρέχοντας λύσεις χρηματοδότησης και 

επενδυτικές επιλογές συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη επιχειρήσεων 

και οικονομίας.  

Για μας, η βιωσιμότητα είναι κλειδί για την επιτυχία. Δεν θα πουλήσουμε 

ποτέ το μέλλον μας για ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος … γιατί γνωρίζουμε 

καλά πως αυτό που έχει σημασία και κερδίζει πάντα είναι η διάρκεια και 

όχι οι μεγάλες αποδόσεις για σύντομο διάστημα !  

 

 

ΥΓ 

Αναδημοσίευση από την έκδοση της  ICAP Group «Leading Employers in 

Greece 2016».  
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Επαγγελματική Ηθική και Επιχειρηματική Ηθική.  

Η Περίπτωση των Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών 

 

Ανδρέας Γ. Κουτούπης 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Γεώργιος Α. Δρογαλάς  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

και Σάββας Γ. Αλαμπουρτσίδης 

ΤΕΙ Σερρών  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι απαιτήσεις από τους 

ελεγκτές ολοένα αυξάνονται. Οι ελεγκτές από τη μία πλευρά έχουν 

σοβαρές υποχρεώσεις απέναντι στο κοινό, στους επενδυτές, τις 

επιχειρήσεις καθώς και στην κυβέρνηση, ενώ από την άλλη πλευρά 

αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς. Συνεπώς, η τήρηση των κανόνων 

του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και η υιοθέτηση ηθικής και 

δεοντολογικής συμπεριφοράς αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν 

αξιοπιστία στο εν λόγω λειτούργημα. Σκοπός του παρόντος άρθρου 

είναι αφενός η απεικόνιση της ηθικής φιλοσοφίας, αφετέρου η 

αποτύπωση της υφιστάμενης ηθικής θέσης των ελεγκτών. Για τους 

σκοπούς της έρευνας εστάλησαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

σκιαγραφούν με εμφατικό τρόπο θετικά και αρνητικά σημεία 

αναφορικά με την ηθική των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.   

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έλλειψη δημόσιας εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις εξαιτίας 

ποικίλων περιστατικών διαφθοράς που έχουν λάβει χώρα αποτελεί 

νοσηρή πραγματικότητα. Προκειμένου λοιπόν οι επιχειρήσεις και οι 

ελεγκτές να ξανακερδίσουν τη χαμένη εμπιστοσύνη του κοινού 
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οφείλουν να δείξουν τη δέουσα σημασία στην ηθική και στην 

δεοντολογία.  

 

Παρά τη σημασία της ηθικής από πλευράς των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών, στην Ελλάδα δεν έχουν διενεργηθεί ερευνητικές προσπάθειες 

που θα προσεγγίζουν το εν λόγω κομβικής σημασίας θέμα τόσο από την 

εννοιολογική όσο και την εμπειρική του οπτική. Για αυτό το λόγο, το εν 

λόγω άρθρο εξετάζει την ηθική των Ελλήνων ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών καθώς και την ορθότητα των αποφάσεών τους, στις 

περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν ηθικά διλλήματα.  

 

Λέγοντας, «Ηθική» σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

σημαίνει «κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τις αξίες που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, όσον αφορά την ορθότητα 

ή καταλληλότητα των πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων και 

σκοπών». Η μελέτη της ηθικής είναι μία αρχαία παράδοση που έχει τις 

ρίζες της σε θρησκευτικές, πολιτιστικές  και φιλοσοφικές πεποιθήσεις. 

Αντιθέτως, η μελέτη της επιχειρηματικής ηθικής απασχολεί έντονα τους 

επιστήμονες τα τελευταία περίπου τριανταπέντε (35) χρόνια. Οι 

οικονομολόγοι τείνουν να εξετάζουν συστήματα και τις θεωρίες που 

σχετίζονται μ’ αυτά, ενώ οι φιλόσοφοι την ατομική συμπεριφορά, τα 

κίνητρα και τα αποτελέσματά της.  

 

Σύμφωνα με τον Lewis (1985), οι επιστήμονες δυστυχώς δεν έχουν 

καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο ορισμό αναφορικά με την 

επιχειρηματική ηθική. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

επιχειρηματική ηθική δεν αποτελεί σύνολο κανόνων και αρχών που 

διαχωρίζεται από την ηθική γενικά. Σχεδόν όλοι οι διαθέσιμοι ορισμοί 

δίνουν μια αφηρημένη διάσταση στον όρο επιχειρηματική ηθική. Από 

τον συνδυασμό των παραπάνω ορισμών προκύπτει ο εξής σύνθετος 

ορισμός της επιχειρηματικής ηθικής: Η επιχειρηματική ηθική είναι 

ηθικοί κανόνες, στάνταρτ, κώδικες και αρχές που παρέχουν οδηγίες για 

τη σωστή και αληθή συμπεριφορά σε συγκεκριμένες καταστάσεις.  
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Σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του AICPA 

(American Institute Of Certified Public Accountants), οι λογιστές 

οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που 

αντικατοπτρίζουν την υποχρέωση που έχουν προς το ευρύ κοινωνικό 

σύνολο, τους πελάτες καθώς και τους συναδέλφους τους. Γενικά, ο 

Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς καλεί τους λογιστές με την 

πλέον αρμόζουσα συμπεριφορά  να διαφυλάξουν την ακεραιότητα του 

επαγγέλματος ακόμα και αν αυτό σημαίνει τη θυσία του προσωπικού 

τους οφέλους.  

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

Αρχικά, οι Ford και Richardson (1994) ανασκόπησαν την υπάρχουσα 

εμπειρική βιβλιογραφίας σχετικά με την λήψη ηθικών αποφάσεων. Τα 

βασικά πορίσματα της έρευνας ήταν: 1. Σε μερικές έρευνες η 

συμπεριφορά του κάθε ατόμου σχετίζεται με τα πιστεύω περί ηθικής 

και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντούτοις σε άλλες δεν 

αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις το είδος και τα 

έτη εκπαίδευσης σχετίζονται με τα πιστεύω περί ηθικής και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 3. Ορισμένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου που λαμβάνει μια απόφαση σχετίζονται με 

τα πιστεύω του περί ηθικής και τη συμπεριφορά του. 4. Η άμεση 

επίδραση των ισόβαθμων ενός εργαζομένου αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η συχνότητα επαφής του μαζί τους. 5. Η ηθική και η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός ατόμου γίνεται ανάλογη με αυτή 

της ανώτατης διοίκησης όταν αυξάνονται οι ανταμοιβές συμμόρφωσης 

στα καθιερωμένα πρότυπα ηθικής. 6. Η ύπαρξη ηθικών κανόνων 

εταιρικής συμπεριφοράς θα ενισχύσει θετικά την ηθική συμπεριφορά. 

7. Όσο περισσότερο ‘ηθικό’ είναι το κλίμα μιας επιχείρησης τόσο πιο 

ηθική είναι η συμπεριφορά και η διαδικασία λήψης αποφάσεων  των 

ατόμων. 8. Όσο πιο μεγάλη είναι μια επιχείρηση τόσο πιο ανήθικη 

συμπεριφορά και διαδικασία λήψης αποφάσεων τείνουν να υιοθετούν 

οι εργαζόμενοι. 9. Όσο πιο υψηλή θέση κατέχει ένας εργαζόμενος σε 

έναν οργανισμό τόσο πιο ανήθικη συμπεριφορά υιοθετεί. 10. Ο τομέας 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων δεν σχετίζεται με την ηθική των 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

49 

εργαζομένων. 11. Η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης μπορεί να 

επηρεάσει την ηθική των εργαζομένων.  

 

Η ηθική των επιχειρήσεων από τη σκοπιά των καταναλωτών ερευνήθηκε 

από τους Creyer και Ross (1997). Για τη διεξαγωγή της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία δόθηκαν στους γονείς 

μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Από τα 450 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν επαρκώς τα 280 (62% ποσοστό 

απόκρισης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές αναμένουν 

από τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται ηθικά, ότι η ηθική ή 

ανήθικη συμπεριφορά απασχολεί τους καταναλωτές και ότι οι 

καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ανταμείψουν ή να τιμωρήσουν την 

ηθική και ανήθικη συμπεριφορά αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

επιπρόσθετα ότι οι προθέσεις των καταναλωτών επηρεάζονται 

περισσότερο από τη σημαντικότητα της ηθικής συμπεριφοράς. 

Συμπερασματικά από την συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι η ηθική 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυξάνει την αποδοτικότητά της καθώς 

προσελκύει τους καταναλωτές ενώ η ανήθικη επιφέρει αντίθετα 

αποτελέσματα.  

 

Την ίδια περίοδο, οι Higgs-Kleyn και Kapelianis (1999) ερεύνησαν τις 

αντιλήψεις των επαγγελματιών της Νότιας Αφρικής που 

δραστηριοποιούνται στην επιχειρηματική κοινότητα, σχετικά με την 

ανάγκη και επίγνωση των επαγγελματικών κωδικών  και την αποδοχή 

τους ή την παράβασή τους από τους συναδέλφους τους. Για την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα 200 

επαγγελματιών. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω έρευνας 

ήταν η σύγκριση επαγγελματιών που εργάζονται σε εταιρείες και τις 

αντίστοιχες εταιρείες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι λογιστές, 

μηχανικοί και δικηγόροι της Ν. Αφρικής, πιστεύουν ότι οι 

επαγγελματικοί κώδικες συμπεριφοράς είναι άκρως απαραίτητοι και οι 

ίδιοι είναι πολύ εξοικειωμένοι μ’ αυτούς. Ταυτόχρονα, τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι δεν συμβαίνει συχνά να υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ του επαγγελματικού και εταιρικού κώδικα.  
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Μία βιβλιογραφική έρευνα με στόχο την παροχή γνώσεων για την 

κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων ηθικής στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε από τους Loe 

et al. (2000). Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι είναι απαραίτητη η 

διεξαγωγή περεταίρω ερευνών για τις αποφάσεις των επιχειρήσεων 

περί ηθικής ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος της γνώσης για την ηθική. 

Επίσης υιοθετούν την άποψη των Robin και Reidenbach (1987), ότι 

υπάρχει επιτακτική ανάγκη περιορισμού του χάσματος μεταξύ της 

ηθικής και της στρατηγικής του Μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα τονίζουν τη 

σημασία της χρήσης της απαραίτητης μεθοδολογίας στις έρευνες που 

αφορούν ηθικά ζητήματα.  

 

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των εταιρικών κανόνων ηθικής σε μια 

επιχείρηση και της συμπεριφοράς των εργαζομένων μελετήθηκε από 

τον Schwartz (2004). Με άλλα λόγια, ερεύνησε αν τα ηθικά πρότυπα 

που καθιερώνονται στις επιχειρήσεις επηρεάζουν πράγματι τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων ή της επιχείρησης. Για τη διεξαγωγή της 

έρευνας πραγματοποιήθηκαν 57 συνεντεύξεις σε εργαζόμενους, 

στελέχη και εντεταλμένους ηθικής σε τέσσερις μεγάλες Καναδικές 

εταιρείες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αν και όλοι γνώριζαν την 

ύπαρξη των κανόνων, ωστόσο οι περισσότεροι δεν τους έδωσαν τη 

δέουσα προσοχή. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι κανόνες ηθικής στις επιχειρήσεις πράγματι 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Οι λόγοι για τους 

οποίους οι εργαζόμενοι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 

ενδέχεται να είναι: η ιδιοτέλεια, η δυσαρέσκεια, το περιβάλλον, το 

συμφέρον της επιχείρησης, η αδιαφορία. Ενώ λόγους συμμόρφωσης 

αποτελούν οι εξής: προσωπικές αξίες, φόβος απόλυσης, αίσθημα 

αφοσίωσης. Το πόρισμα των ερευνητών είναι ότι η θέσπιση κανόνων 

ηθικής μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρωταρχικό βήμα προς την 

ενθάρρυνση ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς, ωστόσο είναι 

απαραίτητη και η περεταίρω δράση της επιχείρησης. 

 

Πιο πρόσφατα, οι Eyun-Jung και Soo-Yeon (2009) εξέτασαν το 

περιεχόμενο των ηθικών προτύπων εταιρειών δημοσίων σχέσεων των 

ΗΠΑ. Ο πληθυσμός των εξεταζόμενων εταιρειών ανήλθε σε 1891. 
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Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι μόνο το 40% του πληθυσμού των 

εταιρειών δημοσίων σχέσεων έχουν επίσημα πρότυπα ηθικής ,που 

σημαίνει ότι η πλειοψηφία αυτών των εταιρειών δεν εμπεριέχουν τα 

ηθικά τους πρότυπα στις ιστοσελίδες τους. Έτσι, οι εν λόγω εταιρείες 

οφείλουν να παρουσιάζουν τα ηθικά τους πρότυπα μέσω του 

διαδικτύου, ως πρώτο βήμα προώθησης των ηθικών δημοσίων σχέσεων 

τους. Επίσης, τις πιο τονισμένες ηθικές αξίες αποτελούν οι : ‘σεβασμός 

στους πελάτες’, ‘υπηρεσίες’, ‘στρατηγική’ και ‘αποτελέσματα’. Από την 

άλλη, τις λιγότερο σημαντικές ηθικές αξίες αποτελούν οι : ‘ισορροπία’, 

‘δικαιοσύνη’, ‘τιμιότητα’,  ‘κοινωνική υπευθυνότητα’, ‘ανεξαρτησία’. Από 

την προτεραιότητα που δίνουν οι συγκεκριμένες εταιρείες στις 

παραπάνω αξίες, διαφαίνεται ότι ο κυριότερος τους στόχος είναι το 

αποτέλεσμα και όχι η υιοθέτηση μιας δεοντολογικής συμπεριφοράς με 

αντίκτυπο στο ευρύ κοινό. Ως επί τω πλείστον, εμφανίζεται μία θετική 

συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους μιας εταιρείας και των επίσημων 

προτύπων ηθικής που διαθέτει. Βρέθηκε επίσης ότι οι νεότερες και 

νεοϊδρυθείσες εταιρείες δίνουν περισσότερη βαρύτητα στη θέσπιση και 

προβολή των ηθικών τους προτύπων απ ‘ότι οι παλαιότερες σε ηλικία. 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

καθιέρωσης μιας σειράς ηθικών προτύπων και αρχών στις εταιρείες του 

συγκεκριμένου κλάδου καθώς και η προβολής τους στο ευρύ κοινό 

κυρίως μέσω των ιστοσελίδων τους. 

 

Τέλος, οι Ghosh et al. (2011) αποδεικνύουν με την έρευνα τους, ότι η 

επιχειρηματική ηθική και τα κέρδη δεν αποτελούν αντίθετες και 

αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς πολλοί 

έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι η ‘χαλάρωση’ των ηθικών αρχών και 

προτύπων μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η εφαρμογή αυστηρών κανόνων δεοντολογίας ή/και η εισαγωγή 

συμπληρωματικών διατάξεων θα περιορίσει τα κέρδη καθώς και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Τέλος οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η 

ηθική με το κέρδος συνυπάρχουν και ένα καλά οργανωμένο 

περιβάλλον, προστατευμένο από νόμους που προάγουν την αρμονία 

μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών μαζί με έναν κώδικας 

ηθικής βοηθούν στην  ικανοποίηση και των δύο πλευρών. 
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2.2 Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Αρχικά, οι Claypool et al. (1990) προκειμένου να διερευνήσουν τις 

αντιδράσεις των εξωτερικών ελεγκτών σε ηθικά διλλήματα, 

συμπεριέλαβαν στην έρευνά τους τις αντιδράσεις των θεολόγων ως 

μέτρο σύγκρισης. Τα δεδομένα της εν λόγω έρευνας συλλέχθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων που στάλθηκαν μέσω e-mail σε 100 ελεγκτές και 100 

θεολόγους. Το ποσοστό απόκρισης στην έρευνα έφτασε τελικά το 62% 

και 68% αντίστοιχα. Η έρευνα περιλάμβανε έξι σενάρια ηθικών 

διλλημάτων, διαχωρισμένα σε διλλήματα εμπιστευτικότητας και 

ανεξαρτησίας. Η σύγκριση έγινε ώστε να διερευνηθεί αν οι θεολόγοι 

αντιδρούν στα ηθικά διλλήματα το ίδιο με τους ελεγκτές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι και για τις δύο ομάδες οι παράγοντες 

‘εμπιστευτικότητα’ και ‘ανεξαρτησία’ είναι οι πιο σημαντικοί, ενώ 

λιγότερο σημαντικοί είναι οι: «σοβαρότητα της παράβασης» και 

«αποδέκτης της ευθύνης».  Ταυτόχρονα, φάνηκε ότι οι  ελεγκτές 

προσεγγίζουν τη σημασία της ηθικής βασιζόμενοι περισσότερο στον 

Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ οι θεολόγοι έχουν περισσότερο μια γενική 

εικόνα περί ηθικής. Επιπλέον, οι θεολόγοι δίνουν περισσότερο έμφαση 

σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων απ ‘ότι οι ελεγκτές. Γενικά 

όμως, και οι δύο ομάδες προσεγγίζουν τα ηθικά διλλήματα μέσω της 

δικής τους αντίληψης για τους κανόνες και διατάξεις που διαπέμπουν 

το επάγγελμά τους. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι οι ελεγκτές έχουν πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα της 

ηθικής και ότι η δικαιοσύνη και η ευημερία είναι ένας από τους 

βασικούς τους στόχους.   

 

Τέσσερα έτη αργότερα, ο Shaub (1994) προσπάθησε να εξετάσει τη 

συσχέτιση ποικίλων δημογραφικών παραγόντων με την ηθική 

πιστοποιημένων ελεγκτών και σπουδαστών ελεγκτικής. Tα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής: 1. Η ηλικία δεν σχετίζεται θετικά με το 

επίπεδο της ηθικής. 2. Η εκπαίδευση δεν σχετίζεται θετικά με το 

επίπεδο της ηθικής. 3. Το επίπεδο ηθικής σχετίζεται με το φύλο. 4. Η 

εμπειρία σχετίζεται θετικά με το επίπεδο ηθικής 5. Η ακαδημαϊκή 

επιτυχία των σπουδαστών σχετίζεται θετικά με το επίπεδο της ηθικής 

των ελεγκτών αλλά όχι των σπουδαστών ελεγκτικής. 6. Οι ελεγκτές και 

οι σπουδαστές ελεγκτικής που παρακολούθησαν μαθήματα ηθικής 
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έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ηθικής. Έτσι, ο ερευνητής συμπεραίνει ότι 

εφόσον η ηθική σχετίζεται με την ακαδημαϊκή επιτυχία, το φύλο και την 

ηθική εκπαίδευση, καθίσταται σημαντική η προσέλκυση ικανών 

φοιτητών και γυναικών στο επάγγελμα υπό την προϋπόθεση να τους 

παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους.    

 

Το ίδιο έτος, οι Ziegenfuss και Sinhgapakdi (1994) προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν αν η εθελοντική συμμόρφωση των πιστοποιημένων 

εσωτερικών ελεγκτών στον Κώδικα Ηθικής, επηρεάζει την ηθική τους 

αντίληψη. Για το σκοπό αυτό απέστειλαν  ερωτηματολόγια μέσω e-mail 

σε 1000 πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές. Το ποσοστό απόκρισης 

ήταν 49.3%, δηλαδή 493 απαντηθέντα ερωτηματολόγια. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής: Γενικά, όλοι οι ελεγκτές συμφώνησαν στο 

ότι και τα τρία σενάρια περιείχαν ηθικό δίλλημα και ότι ο Κώδικας 

Ηθικής του ΙΙΑ αποτελούσε κατευθυντήρια αρχή. Επιπλέον η ανάλυση 

συσχέτισης υποδεικνύει μια πολύ αδύναμη συσχέτιση μεταξύ των 

παραπάνω χαρακτηριστικών των ελεγκτών και της ηθικής αντίληψής 

τους. Όσον αφορά τις υποθέσεις της ανάλυσης βρέθηκε ότι ο Κώδικας 

Ηθικής επηρεάζει θετικά τις ηθικές αντιλήψεις των μελών του ΙΙΑ. 

Παράλληλα, ο Κώδικας Ηθικής έχει περισσότερη επιρροή στις ηθικές 

αντιλήψεις των μελών του ΙΙΑ απ ‘ότι οι προσωπικές ηθικές αξίες τους ή 

το οργανωσιακό περιβάλλον. Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο Κώδικας Ηθικής σθεναρά επηρεάζει τις ηθικές αντιλήψεις 

των ελεγκτών και ως εκ τούτου ο εσωτερικός έλεγχος απέκτησε 

επαγγελματικό καθεστώς όσον αφορά την υιοθέτηση του Κώδικα 

Ηθικής για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς των ελεγκτών. 

 

Ο ρόλος του Κώδικα Ηθικής για τους Πιστοποιημένους Εσωτερικούς 

Ελεγκτές (CIAs) διερευνήθηκε από τους Siegel et al. (1995). Πρόκειται 

για τη συνέχεια μιας προγενέστερης έρευνας του O'Shaughnessy (1995).  

Για την διεξαγωγή της παλαιότερης αυτής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε 60 CIAs από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), ενώ τελικώς λήφθηκαν 31 απαντήσεις. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

με αυτές της προγενέστερης. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 300 
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CIAs ενώ μόνο 70 από αυτούς συμμετείχαν αποδοτικά στην έρευνα. Οι 

έρευνες υποδεικνύουν ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων επηρεάζονται 

από την εργασιακή εμπειρία, καθώς οι παλαιότεροι έχουν πιο 

σκεπτικιστική άποψη για τον Κώδικα Ηθικής με αποτέλεσμα σε πολλές 

περιπτώσεις οι απαντήσεις τους να διαφέρουν. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των Ε.Ε υποστηρίζει την 

ενίσχυση του ρόλου του Κώδικα Ηθικής. Ο ρόλος του Κώδικα Ηθικής 

είναι πολύ σημαντικός καθώς ενισχύει την «ηθική σκέψη» των 

εργαζομένων. Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο Ε.Ε 

αναφέρεται σε παραπάνω από μία ομάδα επαγγελματιών (π. χ 

Διοίκηση, εργαζόμενοι του ελεγχόμενου τμήματος) με αποτέλεσμα τη 

σύγκρουση συμφερόντων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η τέλεια 

λύση, παρά μόνο η πιο αποτελεσματική. Έτσι, η επίλυση τέτοιων 

προβλημάτων δεν πρέπει να βασίζεται σε καθιερωμένους κώδικες αλλά 

στην υποκειμενική κρίση του καθενός. 

 

Η ικανότητα των ελεγκτών να αναγνωρίζουν την παρουσία ηθικών 

προβλημάτων διερευνήθηκε από την Karcher (1996). Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας διανεμήθηκαν μελέτες περιπτώσεων, σε 150 ελεγκτές από 

δύο εκ των έξι μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών των ΗΠΑ. Το ποσοστό 

απόκρισης ήταν 28% (42 ολοκληρωμένες απαντήσεις). Επιπρόσθετα, 

στάλθηκαν  μελέτες περιπτώσεων σε 100 ελεγκτές άλλων εταιρειών από 

τις έξι μεγάλες ελεγκτικές. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 63% ,αλλά οι 

ολοκληρωμένες απαντήσεις ήταν 62. Έτσι, το τελικό ποσοστό απόκρισης 

στην έρευνα ήταν 41.2%. Συγκεκριμένα, η έρευνα βασίστηκε σε τρία 

σενάρια που περιείχαν ηθικά ζητήματα. Η ανάλυση των δεδομένων 

υποδεικνύει ότι στο σύνολο, το  61.1% των υποκειμένων της έρευνας 

αναγνώρισε τη μετακίνηση ενός ελεγκτή ως αξιοσημείωτο ζήτημα, εκ 

των οποίων το 59.1% κατείχε σενάριο μέτριας σημαντικότητας ενώ το 

62.5% σοβαρής. Το 75.7%  του συνόλου αναγνώρισε το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής, εκ των οποίων το 77.1% κατείχε σενάριο μέτριας 

σημαντικότητας ενώ το 74.3% σοβαρής. Επιπλέον, το 51.6% ανέφερε το 

ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ενός πελάτη και  ενός 

ελεγκτή, εκ των οποίων το 25% κατείχε σενάριο μέτριας σημαντικότητας 

ενώ το 85.7% σοβαρής. Γενικά τα βασικά αποτελέσματα ήταν: 1. Η τάση 

για τον εντοπισμό ηθικών διλλημάτων δεν διαφέρει ανάλογα με τη 

θέση του ελεγκτή. 2. Η σημασία που δίνεται στον εντοπισμό ηθικών 
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διλλημάτων διαφέρει ανάλογα με τη θέση του ελεγκτή. 3. Η ηθική 

ευαισθησία για ένα συγκεκριμένο ζήτημα δεν σχετίζεται θετικά με τη 

συχνότητα της έκθεσης των ελεγκτών σε παρόμοια ζητήματα. 4. Η ηθική 

ευαισθησία των CPAs σε προηγμένη βαθμίδα δεν είναι μεγαλύτερη. 5. Η 

ηθική ευαισθησία είναι ανάλογη με την ηλικία των ελεγκτών. 6. Η ηθική 

ευαισθησία σχετίζεται θετικά με τη τεχνογνωσία. Επιπλέον, επισημαίνει 

ότι συνεχής εκπαίδευση και καθιέρωση κυρώσεων για περιπτώσεις 

παραβιάσεων του κώδικα ενισχύουν την ηθική ευαισθησία των 

ελεγκτών.  

 

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα από τον Larkin (2000) προσπάθησε να 

εξετάσει την ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να αναγνωρίζουν και 

να αξιολογούν ηθικά και ανήθικα ζητήματα. Για τη διεξαγωγή της 

έρευνας σύλλεξε στοιχεία από 64 εσωτερικούς ελεγκτές που εργάζονταν 

στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου μιας μεγάλης οικονομικής εταιρείας που 

λειτουργεί στις ΗΠΑ. Στους ελεγκτές διανεμήθηκαν έξι σενάρια, όπου 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν την περιγραφόμενη συμπεριφορά των 

ελεγκτών, αν δηλαδή την εκτιμούσαν ως ηθική ή ανήθικη. Επιπλέον, 

τους ζητήθηκε να  περιγράψουν πώς πίστευαν ότι θα απαντούσαν οι 

συνάδελφοί τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον συγγραφέα οι έρευνες που 

αφορούν την ηθική ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστες. Αυτό προκύπτει 

απ’ το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες αμφιταλαντεύονται μεταξύ της 

προσωπικής τους γνώμης και της κοινωνικά αποδεκτής. Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτόν τον παράγοντα ο συγγραφέας δημιούργησε ένα ακόμη 

σύντομο ερωτηματολόγιο, βάση το οποίο εξετάσθηκε η σημασία που 

έδιναν οι ελεγκτές στο κοινωνικό τους προφίλ. Το ποσοστό απόκρισης 

στην έρευνα ήταν 89%, ενώ η μέση ηλικία των ερωτηθέντων ήταν 28 

έτη. Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν βάση της συσχέτισης της 

αξιολόγησης των σεναρίων από τους ελεγκτές με την εργασιακή τους 

πείρα, το φύλο και την ηλικία. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Σε 

ζητήματα που αφορούν «προσωπικά» τους ελεγκτές, οι ερωτηθέντες θα 

επηρεάζονταν από το προσωπικό τους κέρδος ή ζημία. Ως επί τω 

πλείστον, η ικανότητα προσδιορισμού ανήθικων συμπεριφορών 

συσχετίζεται με τα χρόνια εργασίας αν και το αποτέλεσμα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό. Ταυτόχρονα, η ηλικία δεν αποτελεί ένδειξη για 

τον τρόπο που οι ελεγκτές αντιλαμβάνονται τις ανήθικες ενέργειες, ενώ 

οι γυναίκες φαίνεται να προσδιορίζουν καλύτερα τις ανήθικες ενέργειες 
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και τείνουν να δρουν πιο ηθικά από τους άντρες. Ίσως το πιο βασικό 

πόρισμα της έρευνας είναι ότι οι ελεγκτές θεωρούν τους εαυτούς τους 

περισσότερο ηθικούς από τους συναδέλφους τους. Εν κατακλείδι, αξίζει 

να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκαν να υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις 

βάσει των απαντήσεων.  

 

Την ίδια περίοδο, οι  Douglas  et al. (2001) διερεύνησαν την επίδραση 

της κουλτούρας ενός οργανισμού, των προσωπικών αξιών ενός 

εξωτερικού ελεγκτή καθώς και άλλων παραγόντων, στην ηθική κρίση 

του ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό απέστειλαν ερωτηματολόγια σε 368 

ελεγκτές ποικίλων βαθμίδων, απασχολούμενων σε δύο μεγάλες διεθνής 

ελεγκτικές εταιρείες. Τελικώς ,το ποσοστό των χρήσιμων για την έρευνα 

ερωτηματολογίων άγγιξε το 82.6% (304 ερωτηματολόγια). Αρχικά, οι 

ερευνητές εξέτασαν την ‘ηθική προέλευση’ των ερωτηθέντων, τους 

οποίους διαχώρισαν σε ιδεαλιστές και σκεπτικιστές. Επιπλέον, 

διερεύνησαν το CEP (Corporate Ethics Scale), που προσδιορίζει το 

βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι τα στελέχη δρουν 

ηθικά, θα αντάμειβαν ή θα τιμωρούσαν την ηθική ή ανήθικη 

συμπεριφορά καθώς και τις ηθικές τους ανησυχίες.. Βασικά 

αποτελέσματα ήταν τα εξής: α) Σε περιπτώσεις υψηλής ηθικής έντασης, 

η ηθική προέλευση (ιδεαλιστές, σκεπτικιστές) επηρεάζει την ηθική 

κρίση, β) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ηθικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και τη ηθικής προέλευσης ,συγκεκριμένα το περιβάλλον της 

επιχείρησης επηρεάζει τους ιδεαλιστές αλλά όχι τους σκεπτικιστές, γ) Σε 

περιπτώσεις υψηλής ηθικής έντασης, η ηθική κουλτούρα της 

επιχείρησης επηρεάζει την ηθική κρίση των ελεγκτών. Οι συσχετίσεις 

αυτές υποδεικνύουν ότι η ηθική κρίση των ελεγκτών ενισχύεται με την 

καθιέρωση ηθικών κανόνων και προτύπων αλλά και με έναν 

επαγγελματικό Κώδικα Ηθικής.  

 

Η ηθική συμπεριφορά Κινέζων εξωτερικών ελεγκτών σε περίπτωση 

συγκρούσεων διερευνήθηκε από τους Gul et al. (2003). Η έρευνά τους 

χωρίστηκε σε πέντε θεματικές ενότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 50 

έμπειροι ελεγκτές από έξι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες του Σενζέν της 

Κίνας. Τελικώς για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 45 απαντήσεις. Το 

δείγμα αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες ηλικίας 24-36. Η έρευνα 
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υποδεικνύει τις εξής συσχετίσεις: Υπάρχει έντονα αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της ηθικής δεοντολογίας των ελεγκτών και της πιθανότητας να 

δράσουν ανήθικα. Ομοίως υπάρχει έντονα αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

της πιθανότητας εντοπισμού ανήθικης συμπεριφοράς, του αντιληπτού 

επιπέδου των επιβαλλόμενων ποινών λόγω ανήθικης συμπεριφοράς και 

της πιθανότητας ότι οι ελεγκτές θα δράσουν ανήθικα. Επίσης η 

πιθανότητα ότι οι ελεγκτές θα δράσουν ανήθικα δεν συσχετίζεται με το 

φύλο, την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηλικία ή το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπάρχει 

σημαντική θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της πιθανότητας εντοπισμού 

ανήθικης συμπεριφοράς και της ηθικής δεοντολογίας. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές με χαμηλά επίπεδα ηθικής 

δεοντολογίας θα μπορούσαν να δράσουν πιο ηθικά αν θεωρούσαν ότι η 

πιθανότητα εντοπισμού τους ήταν αυξημένη. Τέλος, δεν βρέθηκε 

αλληλεπίδραση μεταξύ του επιπέδου των επιβαλλόμενων ποινών και 

της ηθικής δεοντολογίας των ελεγκτών. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι τόσο η αποκάλυψη και δημοσίευση ανήθικων 

συμπεριφορών όσο και ο φόβος μιας ενδεχόμενης ποινής μειώνουν 

δραστικά την ανήθικη συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, το επίπεδο ηθικής 

των επαγγελματιών μιας χώρας, τείνει να βελτιώνεται με την 

ενσωμάτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για θέματα ηθικής στους 

οργανισμούς και την αναγνώριση της σπουδαιότητάς της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Πιο πρόσφατα, οι Karacaer et al. (2009) σύγκριναν τις επιδράσεις των 

προσωπικών αξιών ελεγκτών του Πακιστάν και της Τουρκίας, στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ηθικής. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι 

συγγραφείς ‘δημιούργησαν’ ένα σενάριο, όπου ένας πελάτης ζητά 

επίμονα από τον ελεγκτή τη μη αξιόπιστη παρουσίαση των οικονομικών 

του καταστάσεων. Μετέπειτα ζητήθηκε από 125 ελεγκτές από το 

Πακιστάν και 196 ελεγκτές από την Τουρκία να αξιολογήσουν το 

παραπάνω σενάριο. Το δείγμα των ελεγκτών αποτελούσαν ως επί τω 

πλείστον άντρες. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάση δύο δεικτών. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το 66.7% και το 62.3% των 

ελεγκτών της Τουρκίας και του Πακιστάν αντίστοιχα θεώρησαν ότι η 

χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων θα έβλαπτε τους τρίτους 

ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, το ανεκτό ποσό λάθους ήταν 38.995$ και 
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7.052$ για τους Τούρκους και Πακιστανούς ελεγκτές αντίστοιχα. 

Ταυτόχρονα, οι πέντε πιο σημαντικές ηθικές αξίες για τους ελεγκτές από 

την Τουρκία ήταν: α) Αυτοσεβασμός β) Ελευθερία γ) Οικογενειακή 

Ασφάλεια δ) Εσωτερική Αρμονία και ε) Παγκόσμια Ειρήνη, ενώ για τους 

ελεγκτές από το Πακιστάν: α) Εσωτερική Αρμονία β) Ευτυχία γ) Αίσθημα 

Ολοκλήρωσης δ) Ελευθερία ε) Αληθινή Φιλία. Αντίστοιχα, οι πέντε πιο 

σημαντικές προσωπικές αξίες και για τις δύο χώρες είναι: τιμιότητα, 

υπευθυνότητα, εγκράτεια, θάρρος και λογική. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στα εξής συμπεράσματα: Η εν λόγω έρευνα δεν έδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα για τις αποφάσεις ηθικής και για 

τις δύο χώρες. Εντούτοις, βρέθηκε ότι οι προσωπικές ηθικές αξίες των 

ελεγκτών επηρεάζουν τις αποφάσεις τους σε ηθικά διλλήματα. Έτσι, οι 

ερευνητές προτείνουν την καθιέρωση αυστηρών κανόνων και αρχών 

εντός της επιχείρησης που θα τυποποιούν τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων ώστε να αποφεύγονται ανήθικες συμπεριφορές. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΜΕΡΟΣ (ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

Συνολικά στάλθηκαν ηλεκτρονικά 100 ερωτηματολόγια σε ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές  που προέρχονται από 15 ελεγκτικές εταιρείες. Από τα 

100 σταλθέντα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 30 (ποσοστό 

απόκρισης 30%). 9 από τους ελεγκτές προέρχονται από το ΣΟΕΛ (30%), 3 

από τη Deloitte (10%), 3 από την MAZARS (10%), 2 από την Ernst & 

Young (6.67%), 2 από την Nexia – Eurostatus και 1 από την DELTA, 1 από 

GRANT THORTON, 1 από HBP, 1 από KPMG, 1 από Moore Stephens, 1 

από PKF EUROAUDITING, 1 από QAS, 1 από ΑΞΩΝ, 1 από ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1 από ΕΝΕΛ και 1 από ΩΡΙΩΝ με 

ποσοστό 3,33% ο καθένας. 

 

Συνολικά στην έρευνα απάντησαν 25 άνδρες (83,33%) και 5 γυναίκες 

(16,67%). Δεδομένου ότι την ελεγκτική μπορούν να την ασκήσουν όλοι 

όσοι εγγράφονται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, δεν 

υπάρχουν περιορισμοί με βάση το φύλο. Η μεγάλη απόκλιση των δύο 

ποσοστών στις απαντήσεις ενδεχομένως να οφείλεται στον τρόπο ζωής 
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της σύγχρονης γυναίκας που καλείται να ανταποκριθεί σε πολλούς 

ρόλους ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη έλλειψη χρόνου. 

 

Σχετικά με την ηλικία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων είναι μεταξύ 35-40 ετών, με ποσοστό 43,3%. Ακολουθεί η 

ηλικιακή ομάδα των 48-55 ετών με ποσοστό 20%. Οι ελεγκτές 38-45 

ετών αποτελούν το 13,33%, ενώ το 6,67% αποτελούν οι ηλικιακές 

ομάδες των 28-35 ετών, 45-48 ετών και 55-58 ετών. Τέλος, μόλις το 

3,33% αποτελούν οι ερωτηθέντες 25-28 ετών. 

 

Όσον αφορά το την εκπαίδευση και το μορφωτικό επίπεδο των 

ελεγκτών οι 17 από τους 30 ελεγκτές που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (56,67%), ενώ οι 13 απόφοιτοι 

κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου (43,33%). Όπως 

προαναφέρθηκε, στις προτεινόμενες απαντήσεις για τη συγκεκριμένη 

ερώτηση περιλαμβάνονταν οι απαντήσεις λύκειο και διδακτορικό τις 

οποίες όμως δεν επέλεξε κανένας ελεγκτής. 

 

Τα έτη εμπειρίας των ελεγκτών που συμμετείχαν στην έρευνα 

ποικίλουν. Το 40% των ελεγκτών έχουν εμπειρία από 9-15 έτη, το 

13,33% από 4-9 έτη και 15-19 έτη, ενώ το 10% από 19-24 έτη, 24-29 έτη 

και 29-34 έτη. Τέλος, μόλις το 3,33% έχει έως 4 έτη εμπειρίας. 

 

3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΜΕΡΟΣ (ΣΕΝΑΡΙΑ) 

Το πρώτο από τα σενάρια που τέθηκε στους ελεγκτές αφορά το αν 

συμφωνούν με την απόφαση ενός ελεγκτή να ετοιμάσει ένα σύμφωνο 

πιστοποιητικό υπό την καθοδήγηση του Senior Partner, αν και είχε 

αντίθετη άποψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία διαφωνεί με τον ελεγκτή του σεναρίου με ποσοστό 80%. 

Ωστόσο, ένας ελεγκτής απέφυγε να πάρει θέση δηλώνοντας ότι είναι 

ουδέτερος, ενώ 5 από τους ελεγκτές συμφωνούν με την άκριτη 

εκτέλεση της εντολής του Partner ακόμα και αν πρόκειται για εντολή 

αντίθετη στις βασικές δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματος. 
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Στη συνέχεια, μόνο ένας ελεγκτής στάθηκε ουδέτερος στη απόφαση 

ενός ελεγκτή να εκμεταλλευτεί την προνομιακή πληροφόρηση που είχε 

προκειμένου να επωφεληθεί οικονομικά ο ίδιος και το στενό 

οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Αντίθετα, οι υπόλοιποι με 

ποσοστό 96,67% δεν θα παραβίαζαν τη σχέση εμπιστοσύνης ελεγκτή και 

ελεγχόμενου.  

 

Επίσημη πολιτική των περισσότερων ελεγκτικών εταιρειών είναι η 

αποφυγή κατοχής μετοχών των πελατών τους από τους ελεγκτές. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας όμως από το τρίτο σενάριο υποδεικνύουν 

ότι το 37,93% των ελεγκτών σε περίπτωση που κατείχαν μετοχές ενός 

πελάτη τους δεν θα έκαναν απολύτως τίποτα εάν δεν ήταν στην ομάδα 

ελέγχου του εν λόγω πελάτη. Αυτό όμως είναι ενάντια στην δεοντολογία 

και πολιτική των εταιρειών που αναφέρεται για το σύνολο των ελεγκτών 

της εταιρείας και όχι σε λίγους. Θα ήταν τρομερή δυσφήμιση για μια 

ελεγκτική εταιρεία αν μαθευόταν ότι οι ελεγκτές της είναι κάτοχοι 

μετοχών των πελατών τους ακόμα και αν δεν ήταν στην ομάδα ελέγχου. 

Ωστόσο, το 34,48% διαφώνησε με την απόφαση του ελεγκτή και το 

17,24% διαφώνησε απόλυτα. 

 

Η ερώτηση που αφορά συνάδελφο που καπνίζει χασίς αφορά την 

υποχρέωση των ελεγκτών να απέχουν από οποιαδήποτε κατακριτέα ή 

παράνομη πράξη που μπορεί να δυσφημίσει το επάγγελμα (σενάριο 

τέταρτο). Ο κάθε ελεγκτής οφείλει να δρα σύμφωνα με τη δεοντολογία 

ακόμα και στην ιδιωτική του ζωή. Κατά συνέπεια, σε μία ανάλογη 

περίπτωση, εάν πέσει στην αντίληψη κάποιου ελεγκτή μία τέτοια 

δραστηριότητα, ο ελεγκτής οφείλει σαφέστατα να απωθήσει τον 

συνάδελφό του από αυτήν παράνομη πράξη. Σύμφωνα με τη 

δεοντολογία φαίνεται να δρουν μόνο 13 από τους ελεγκτές (43,33%), 6 

από τους ελεγκτές είναι ουδέτεροι, ενώ οι υπόλοιποι 11 ελεγκτές 

(36,66%) συμφωνούν με την απόφαση του ελεγκτή να μην εμπλακεί 

στην ιδιωτική ζωή του συναδέλφου του. 
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Σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής οι ελεγκτές οφείλουν να καταγράφουν 

και να αναφέρουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα του 

ελεγχόμενου υποπέσει στην αντίληψή τους. Η διάχυση τοξικών 

αποβλήτων οδηγεί αναμφισβήτητα στη μόλυνση του περιβάλλοντος με 

τραγικές συνέπειες και εγκυμονεί κινδύνους. Ένας ελεγκτής είναι 

υποχρεωμένος να αναφέρει αυτή την παράνομη δραστηριότητα. 

Ωστόσο, στο πέμπτο σενάριο, 3 από τους ελεγκτές (10,34%) διαφωνούν 

με την αναφορά και καταγραφή της συγκεκριμένης ενέργειας, γεγονός 

που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και 4 ελεγκτές (13,79%) αποφεύγουν 

να εκφέρουν άποψη. Ευτυχώς, εκείνοι που θα δρούσαν σύμφωνα με τη 

δεοντολογία είναι περισσότεροι: 9 ελεγκτές συμφωνούν απόλυτα 

(31,03%) και 13 ελεγκτές συμφωνούν (44,83%). 

 

Από το έκτο σενάριο φάνηκε ότι το 93,33% των ελεγκτών θα δώσουν 

προτεραιότητα στη διατήρηση του κύρους του επαγγέλματός τους 

υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον παρά σε μια ενδεχόμενη φιλία με 

τον ελεγχόμενο. Συγκεκριμένα, το 50% διαφωνεί απόλυτα και το 43,33% 

διαφωνεί. Ωστόσο, ένας από τους ελεγκτές κρατά ουδέτερη στάση. 

 

Με την ερώτηση του σεναρίου 7 σχετικά με τη αποδοχή ή όχι του 

πολυτελούς ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με σκοπό τη χρήση του σε 

κάποιες από τις διακοπές του ελεγκτή εξετάζεται αν οι ελεγκτές 

θεωρούν σημαντική την προάσπιση της φαινομενικής τους 

ανεξαρτησίας. Ακόμα και αν ολοκληρώσουν τον έλεγχο με ειλικρίνεια 

και αντικειμενικότητα, η αποδοχή ενός τέτοιου δώρου θα μπορούσε να 

εκληφθεί μόνο ως χρηματισμός με σκοπό την εξαγορά της θετικής 

γνώμης του ελεγκτή στους επικείμενους ελέγχους. Θετικό είναι το 

γεγονός ότι οι 27 στους 30 ελεγκτές (90%) διαφωνούν απόλυτα ή 

διαφωνούν με τον ελεγκτή που αποφασίζει να δεχτεί το δώρο ακόμα 

και  με τη συναίνεση του ανώτερού του. Ωστόσο 2 από τους ελεγκτές 

μένουν ουδέτεροι, μην μπορώντας ουσιαστικά να αποφασίσουν αν θα 

δέχονταν να υποσκάψουν την ανεξαρτησία τους στην υποθετική 

περίπτωση που θα συμφωνούσε με αυτό κάποιος Partner ή θα δρούσαν 

σύμφωνα με τη δεοντολογία. Επίσης, ένας από τους ορκωτούς ελεγκτές 

συμφωνεί με την ενέργεια του ελεγκτή. Αυτό δείχνει την παντοδυναμία 
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των ελεγκτικών εταιρειών να επηρεάζουν την κρίση των ελεγκτών ώστε 

να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης από το όγδοο σενάριο, το 

80% των ελεγκτών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με τον ελεγκτή του 

σεναρίου που αποφάσισε να δεχτεί το φθηνό δώρο του πελάτη του και 

να ανταποδώσει με διαφημιστικό δέμα της ελεγκτικής του εταιρείας. 

Άλλωστε είναι συνήθης πρακτική των ελεγκτών, να προωθούν 

διαφημιστικά δέματα στους πελάτες τους που φέρουν το λογότυπο της 

εταιρείας τους. Παρόλα αυτά το 13,33% είναι ουδέτεροι στη χειρονομία 

αυτή, ενώ υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό των ελεγκτών (6,67%) 

που διαφωνεί. 

 

Η πρόσθετη παροχή υπηρεσιών από τους ελεγκτές προς τους πελάτες 

τους αποτελεί απειλή προς την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία 

τους. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να προσφέρει άλλου είδους υπηρεσίες 

προς τον πελάτη του εκτός από ελεγκτικές και ορισμένες φορές 

συμβουλευτικές. Τον παραπάνω κανόνα (ένατο σενάριο) ακολουθούν 

σχεδόν όλοι οι ελεγκτές με το 76,67% να διαφωνεί ή να διαφωνεί 

απόλυτα. Παρόλα αυτά 5 από τους ελεγκτές είναι ουδέτεροι (16,67%) 

και 2 ελεγκτές βρίσκουν φυσική την παροχή τέτοιου είδους 

επιπρόσθετων υπηρεσιών σε ελεγχόμενους «καλούς» πελάτες. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής για Επαγγελματίες Λογιστές 

κατά την αξιολόγηση κάθε απειλής προς την ανεξαρτησία του ελεγκτή 

είναι σημαντικό να εξετασθεί ο βαθμός επιρροής του 

χρηματοοικονομικού συμφέροντος ή της απειλής. Με άλλα λόγια, είναι 

στην κρίση των ελεγκτών να αποφασίσουν για την απειλή προς την 

ανεξαρτησία τους, βασιζόμενοι στο βαθμό ελέγχου που έχουν πάνω στο 

χρηματοοικονομικό συμφέρον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας σχετικά με το δέκατο σενάριο που αφορά την ελέγκτρια που 

θεωρεί ότι δεν έχει δυνατότητα ελέγχου των εταιρειών που 

διαμορφώνουν το αμοιβαίο κεφάλαιό της προκειμένου να απαλλαγεί 

από εκείνες των πελατών της ελεγκτικής που εργάζεται και άρα δεν 

απειλείται ν ανεξαρτησία της, η γνώμη των ελεγκτών έχει ως εξής: 2 
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ελεγκτές συμφωνούν απόλυτα (6,67%), 15 ελεγκτές συμφωνούν (50%), 

6 ελεγκτές είναι ουδέτεροι (20%), και 7 ελεγκτές διαφωνούν (23,33%). 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας σχηματίζουν μια πολύ 

συγκεκριμένη εικόνα για την ηθική των Ελλήνων ελεγκτών αν και το 

δείγμα δεν είναι πολύ μεγάλο. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι 

ελεγκτές διαφωνούν με την εκμετάλλευση της προνομιακής 

πληροφόρησης προκειμένου να επωφεληθούν οικονομικά οι ίδιοι και το 

στενό οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δεν καταχράζονται την αγορά και δεν παραβιάζουν τη σχέση 

εμπιστοσύνης ελεγκτή και ελεγχόμενου. Ταυτόχρονα, σχεδόν κανένας 

Έλληνας ελεγκτής δε συμφωνεί με την παράβαση του Κώδικα 

Δεοντολογίας των ελεγκτών ακόμα και αν πρόκειται για μια πολύτιμη 

μακροχρόνια φιλία. Τα παραπάνω φανερώνουν ότι η ανεξαρτησία και 

ακεραιότητα κυριαρχεί στη συνείδηση των ελεγκτών. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελεγκτές κατανοούν την καταπάτηση της 

ανεξαρτησίας και της σύγκρουσης συμφερόντων που πολύ πιθανό είναι 

να προκαλέσει η αποδοχή ενός ακριβού δώρου από τον ελεγχόμενο και 

διαφωνούν κάθετα με την ενέργεια αυτή. Αντιθέτως, η πλειοψηφία 

αποδέχεται την ανταλλαγή δώρων μικρής αξίας π. χ διαφημιστικών κάτι 

που απ’ ότι φαίνεται αποτελεί συνήθης πρακτική. 

 

Οι περισσότερες μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες έχουν ως πολιτική τους 

την άμεση πώληση από τους ελεγκτές των μετοχών πελατών της 

πρώτης. Την πολιτική αυτή ενδεχομένως να μην παραβίαζαν μόνο οι 

μισοί ελεγκτές. Οι υπόλοιποι δυστυχώς θα ζητούσαν απλώς την 

απαλλαγή τους από το engagement. Οι υπόλοιποι θα παρερμήνευαν την 

επίσημη πολιτική των ελεγκτικών, η οποία αφορά όλους τους ελεγκτές 

και όχι έναν μεμονωμένο αριθμό. Είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς τις 

βλαβερές συνέπειες για την εικόνα μιας ελεγκτικής σε περίπτωση που 

δημοσιευθεί ότι κάποιοι ελεγκτές διαθέτουν μετοχές πελατών της έστω 

και αν δεν τους ελέγχουν άμεσα οι ίδιοι. 
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Οι ελεγκτές του δείγματός εμφανίζονται μοιρασμένοι σχετικά με το αν 

πρέπει να κρατήσουν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που δεν ελέγχουν 

απόλυτα. Οι μισοί θεωρούν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των 

εταιρειών που διαμορφώνουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και άρα δεν θα 

έκαναν απολύτως τίποτα στην περίπτωση που συνειδητοποιούσαν ότι 

κάποιες από τις μετοχές του κεφαλαίου ανήκουν σε πελάτες τους.  Οι 

υπόλοιποι αντιθέτως θεωρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο απειλείται η 

ανεξαρτησία τους και ενδεχομένως είτε θα πουλούσαν τις μετοχές είτε 

θα τις μεταβίβαζαν. Σύμφωνα πάντως με τον Κώδικα Ηθικής του ΙFAC 

“Κατά την αξιολόγηση κάθε απειλής προς την ανεξαρτησία, είναι 

σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο βαθμός ελέγχου ή επιρροής που μπορεί 

να ασκηθεί στο μεσάζων, το χρηματοοικονομικό συμφέρον ή την 

επενδυτική στρατηγική”. 

 

Όσον αφορά την άποψη των ελεγκτών για την ηθικότητα στην ιδιωτική 

τους ζωή τα συμπεράσματα διαφέρουν. Για να θεωρηθεί μία πράξη 

ηθική απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην είναι παράνομη. 

Ενοχλητικό είναι το γεγονός ότι 1/3 των ελεγκτών θεωρούν ότι ο 

καθένας στην ιδιωτική του ζωή είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει 

ακόμα και αν μία ενέργεια είναι παράνομη. Έτσι, θα αντιμετώπιζαν 

χαλαρά τη χρήση των λεγόμενων ελαφριών ναρκωτικών μη γνωρίζοντας 

προφανώς ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε σοβαρά το κύρος του 

επαγγέλματος.  

 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγκτών 

θεωρεί την επιπρόσθετη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες 

αντιδεοντολογική και έτσι δεν θα δέχονταν να προσφέρουν άλλου 

είδους υπηρεσίες στους πελάτες τους πέρα των ελεγκτικών και ίσως 

κάποιων συμβουλευτικών. Ωστόσο κάποιοι διατηρούν ουδέτερη στάση 

για το εν λόγω θέμα ενώ ανησυχία προκαλεί το ότι ένας πολύ μικρός 

αλλά όχι ασήμαντος αριθμός ελεγκτών συμφωνεί με την παροχή 

πρόσθετων υπηρεσιών στους πελάτες. 
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Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε νόμιμη πράξη δεν 

είναι απαραίτητα και ηθική. Η συμμόρφωση με τους νόμους δεν 

διασφαλίζει την ηθικότητα. Είναι πολύ σημαντικό για το ελεγκτικό-

λογιστικό επάγγελμα, οι ελεγκτές να είναι δρουν με βάση την ηθική και 

στην προσωπική τους ζωή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται το 

κύρος του επαγγέλματος και αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού 

συνόλου προς τους ελεγκτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΜΕΡΟΣ Α 

Συμπληρώστε τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο είναι άκρως 

εμπιστευτικές. Δεν χρειάζεται να καταγράψετε το ονοματεπώνυμό σας. 

Τα εν λόγω στοιχεία ζητώνται ώστε να επιτευχθεί η ανάλυση δεδομένων 

και κατά συνέπεια η προαναφερθείσα συσχέτιση. 

 

1. Φύλο : . . . . . . . 
2. Ηλικία: . . . . . . . 
3. Τρέχουσα Θέση στην Εταιρεία : . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Επίπεδο μόρφωσης: 
Λύκειο □  Πανεπιστήμιο  □  Μεταπτυχιακό □  Διδακτορικό  □ 

5. Έτη εμπειρίας: . . . . . 
 

ΜΕΡΟΣ Β 

Ακολουθούν δέκα (10) πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας ενός ελεγκτή. Παρακαλείσθε 

να αξιολογήσετε τη δράση του εκάστοτε ελεγκτή σύμφωνα με τις 

ατομικές σας εκτιμήσεις. 

 

Σενάριο 1 

Ο Θεόδωρος Λαδόπουλος εργάζεται σε μία ελεγκτική εταιρεία της 

οποίας ο Senior Partner του ζητά να ετοιμάσει πιστοποιητικό με 

σύμφωνη γνώμη για τον πελάτη ΦΡΑΝΤΖΗΣ Α.Ε. Ωστόσο, κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου του, ο ελεγκτής συγκέντρωσε αρκετά ελεγκτικά 

τεκμήρια που υποδεικνύουν δολιοφθορά και σοβαρά προβλήματα. Ο 

Senior Partner ενημερώνει τον ελεγκτή ότι παρά τα ευρήματά του, το 

πιστοποιητικό θα δοθεί καθότι ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός για την 

εταιρεία. Ο Λαδόπουλος αποφασίζει να ετοιμάσει το πιστοποιητικό, 

αφού πρώτα εξηγήσει στον Partner τη διαφωνία του. 

 Συμφωνείτε με την απόφαση του ελεγκτή; 
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1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα    

 

Σενάριο 2 

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος εργάζεται στην εταιρεία ΑΒΓ Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές και του έχει ανατεθεί ο έλεγχος μιας μεγάλης 

εταιρείας Χ. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ο γενικός δι/ντής του 

εκμυστηρεύεται ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας θα αυξηθεί σε 

εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό μέχρι το τέλος του έτους. Ο Παπαδόπουλος 

έχοντας κάποιες οικονομίες στην άκρη αποφασίζει να αγοράσει όσες 

περισσότερες μετοχές μπορεί ενώ παράλληλα ενημερώνει και τους πιο 

κοντινούς του ανθρώπους ώστε να επωφεληθούν από την ευκαιρία. 

 Συμφωνείτε με τις ενέργειες του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  Συμφωνώ             

5. □ Συμφωνώ απόλυτα   

 

Σενάριο 3 

Η Μαρία Αρχοντού κατέχει μαζί με τον σύζυγο της μετοχές μιας 

επώνυμης εταιρείας ενδυμάτων της οποίας τον έλεγχο πρόκειται να 

αναλάβει από την επόμενη χρήση η ελεγκτική εταιρεία για την οποία 

εργάζεται. Η Αρχοντού θεωρεί ότι σε περίπτωση που θα είναι στην 

ομάδα ελέγχου της εν λόγω εταιρείας θα ζητήσει απαλλαγή από το 

engagement ενώ σε αντίθετη περίπτωση δε χρειάζεται να κάνει 

απολύτως τίποτα. 

 Συμφωνείτε με την άποψη της ελέγκτριας; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα 

 

Σενάριο 4 

Ο Θάνος Βόλτας ασκεί το επάγγελμα του ελεγκτή και γνωρίζει ότι ένας 

συνάδελφός του με τον οποίο έχει αναπτύξει στενές φιλικές σχέσεις 

καπνίζει ινδική κάνναβη στον ελεύθερο χρόνο του. Ο Βόλτας θεωρεί ότι 

δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα για το γεγονός ούτε και να το αναφέρει 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

71 

πουθενά καθότι τον ελεύθερο χρόνο του ο καθένας έχει δικαίωμα να 

τον διαθέσει όπως εκείνος θεωρεί καλύτερα. 

 Συμφωνείτε με την απόφαση του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα 

 

Σενάριο 5 

Κατά τη διάρκεια μιας συνήθους διαδικασίας ελέγχου στην εταιρεία ΧΧΧ 

ΑΕ ,μία εσωτερική ελέγκτρια διαπιστώνει ότι ορισμένα άτομα από την 

εταιρεία συμμετείχαν σε διάχυση τοξικών αποβλήτων σε ένα κοντινό 

ρυάκι. Η ελέγκτρια αποφάσισε να συμπεριλάβει στα πορίσματά της τα 

ονόματα και τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων ατόμων. 

 Συμφωνείτε με την απόφαση της ελέγκτριας; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα   

 

Σενάριο 6 

Ένας Εσωτερικός Ελεγκτής διαπιστώνει ότι ένας υπάλληλος μιας 

τράπεζας έχει αναλάβει την διεκπεραίωση αίτησης δανείου καθώς και 

την αξιολόγηση ,έγκριση και διεκπεραίωση εκταμίευσης. Τον ελεγκτή 

συνδέει με τον υπάλληλο μακροχρόνια φιλία,  με αποτέλεσμα να μην 

επισημάνει το γεγονός στην αναφορά του στον πρόσφατο τακτικό του 

έλεγχό. 

 Συμφωνείτε με την ενέργεια του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα  

 

Σενάριο 7 

Μόλις λίγο καιρό μετά την διεκπεραίωση των καθιερωμένων ελεγκτικών 

υπηρεσιών και την παράδοση του πιστοποιητικού σε εταιρεία 

ενοικίασης αυτοκινήτων ,ο Γρηγόρης Ασκητής που συμμετείχε στον 

έλεγχο λαμβάνει επιστολή όπου του παρέχεται δώρο από την εταιρεία 
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που αφορά την δωρεάν χρησιμοποίηση αυτοκινήτου της εταιρείας για 

μία εβδομάδα στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο Ασκητής ζητά τη 

γνώμη ενός εκ των Senior Manager, ο οποίος είναι σύμφωνος με την 

αποδοχή του δώρου. Έτσι ,ο ελεγκτής έχοντας τη συναίνεση του 

ανώτερού του αποφασίζει να δεχτεί το δώρο. 

 Συμφωνείτε με την απόφαση του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα   

 

Σενάριο 8 

Μόλις λίγο καιρό μετά την διεκπεραίωση των καθιερωμένων ελεγκτικών 

υπηρεσιών και την παράδοση του πιστοποιητικού σε εταιρεία 

ενοικίασης αυτοκινήτων ,ο Γρηγόρης Ασκητής που συμμετείχε στον 

έλεγχο λαμβάνει ένα διαφημιστικό δέμα με στυλό, αναπτήρα και 

ατζέντα που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας. Ο Ασκητής ευχαριστεί 

τον πελάτη για την ευγενική χειρονομία του και ανταποδίδει με 

διαφημιστικό δέμα της ελεγκτικής του εταιρείας. 

 Συμφωνείτε με την ενέργεια του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα  

 

Σενάριο 9 

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΖΒ Διαφημιστική ΑΕ ζητά από έναν 

ελεγκτή της ομάδας ελέγχου να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας με επιπλέον αμοιβή καθότι θεωρεί ότι διαθέτει 

περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις για τα ΔΛΠ απ’ ότι οι υπάλληλοι 

του λογιστηρίου. Ο ελεγκτής αποδέχεται την πρόταση καθότι πιστεύει 

ότι είναι συνήθης πρακτική να βοηθούν οι ελεγκτές τους πελάτες σε 

θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής.  

 Συμφωνείτε με την απόφαση του ελεγκτή; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα 
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Σενάριο 10 

Η Μαρία Μπαλοδήμου ασκεί το επάγγελμα του εξωτερικού ελεγκτή και 

διαθέτει στο προσωπικό της χαρτοφυλάκιο αμοιβαίο κεφάλαιο που 

κάθε χρόνο σχηματίζεται από 20 ελληνικές εταιρείες με το χαμηλότερο 

ρίσκο. Μία χρονιά συνειδητοποιεί ότι μία από αυτές αποτελεί πελάτη 

της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία εργάζεται. Η Μπαλοδήμου θεωρεί 

ότι δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των μετοχών που διαμορφώνουν το 

αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να απαλλαγεί από εκείνες των 

πελατών της ελεγκτικής που εργάζεται και άρα δεν απειλείται η 

ανεξαρτησία της. 

 Συμφωνείτε με την άποψη της ελέγκτριας; 
1. □ Διαφωνώ απόλυτα   2. □ Διαφωνώ    3. □ Ουδέτερος  4. □  

Συμφωνώ             5. □ Συμφωνώ απόλυτα   
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Νέες πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες στην Ευρώπη 

 

Γιώργος Κουμπάρος, 
Επιχειρηματίας, Β΄Αντιπροέδρος ΣΕΔ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια απόφαση ιδιαίτερης σημασίας, κατέληξε 

στην μη επιβολή κυρώσεων για τα ελλείματα της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας.  Λέγεται μάλιστα ότι στο παρασκήνιο, ήταν η 

κινητοποίηση του Wolfgang Schaeuble που έφερε αυτή την εξέλιξη και 

τελικά θα δοθεί περισσότερος χρόνος για να πιαστούν οι στόχοι των 

ελλειμμάτων από Ισπανία και Πορτογαλία. 

Οι λόγοι για τους οποίους ο Γερμανός «Κέρβερος» της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας έβαλε νερό στο κρασί του είναι αρκετοί.  Στην Ευρώπη μετά 

το Brexit έχουν διαμορφωθεί νέες και λεπτές πολιτικές και οικονομικές 

ισορροπίες.  Τα εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα, μετά το βρετανικό 

δημοψήφισμα έχουν ξεσαλώσει, και ο ευρωσκεπτικισμός είναι σε άνοδο.  

Το πρόβλημα των Ιταλικών Τραπεζών είναι εν δυνάμει μια νέα σοβαρή 

απειλή για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.  Είναι πολύ πιθανόν η 

Ιταλική πρόταση για τη δημιουργία του Atlas II να περάσει ως ένα βαθμό 

και μετά από αρκετά παζάρια. 

Η έξαρση των τρομοκρατικών επιθέσεων στην κεντρική Ευρώπη και δη 

στη Γερμανία, σε συνδυασμό με το πρόσφατο πραξικόπημα στην 

Τουρκία, δημιουργεί νέες ανησυχίες για το κατά πόσον θα επιβαρυνθεί 

όχι μόνο το τρομοκρατικό κύμα αλλά και το προσφυγικό.  Είναι πιθανόν, 

αν η Άγκυρα αισθανθεί πιέσεις για τις υπό εξέλιξη εκκαθαρίσεις, να 

αρχίσει τους εκβιασμούς στο θέμα των προσφύγων κάτι που επηρεάζει 

και την ροή ισλαμιστών που περνούν στην Ευρώπη υποδυόμενοι τους 

πρόσφυγες. 

Το ερώτημα είναι πως αυτή η «χαλάρωση» του Wolfgang Scaeuble 

μπορεί να επηρεάσει τα δύο θέματα που είναι άμεσα για την Ελλάδα.  Τη 
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δεύτερη αξιολόγηση και το προσφυγικό.  Είναι πιθανό να δούμε κάπως 

καλύτερες συνθήκες διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απαλλαγούμε από τις βασικές 

μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις μας.  Ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο 

υπάρχει για να δούμε μια πιο ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια 

στο θέμα του προσφυγικού.  Είναι μια ευκαιρία για την ελληνική πλευρά 

να δείξει επιτέλους μια κάποια σοβαρότητα και στα δύο αυτά θέματα 

προς τους εταίρους μας, που ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να 

«καίγονται» να μας βοηθήσουν για τους δικούς τους λόγους. 

 

Ανάλογα με την εξέλιξη των προβλημάτων που προανέφερα, μπορεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να δούμε μια γενικότερη πανευρωπαϊκή 

δημοσιονομική χαλάρωση της οποίας υπέρμαχος να είναι η Γερμανία και 

ο ίδιος ο Wolfgang Schaeuble. 
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Καλές Εισηγμένες: Φταίνε που είναι στα Αζήτητα; 

 

 

του Δημήτρη Κουτσουμπού,Κοσμήτορα ΣΕΔ 

Κοιτώντας το ταμπλό του χρηματιστηρίου, η εγκατάλειψη είναι εμφανής. 

Πολλές εισηγμένες επί μέρες δεν κάνουν ούτε μια πράξη, ενώ η 

αποτίμησή τους συχνά είναι για γέλια ή για κλάματα. Μέσα σε αυτές 

περιλαμβάνονται και αξιόλογες επιχειρήσεις με σοβαρές διοικήσεις που 

έχουν σκοπό την ανάπτυξή τους και όχι “πονηρές” διαθέσεις. Ένα 

γρήγορο συμπέρασμα θα ήταν πως αδικούνται από τη συγκυρία. Αν, 

όμως, κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου θα δούμε πως δεν είναι 

άμοιρες ευθυνών. 

Αφορμή να γράψω επ’ αυτού μου έδωσαν οι εμπειρίες που αποκόμισα 

από τη συμμετοχή μου σε αρκετές Γ.Σ. μικρών εισηγμένων. Σε κάποιες 

από αυτές, η στάση και η σοβαρότητα με τις οποίες αντιμετωπίζουν τις 

ΓΣ και τους μετόχους μειοψηφίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

προσβλητική. Σε άλλες, η έκπληξη ήταν θετική. Είμαι από αυτούς που 

ενώ αναγνωρίζω τη σημασία τήρησης των νόμων, προτιμώ την ουσία. 

Ειδικά για μικρές εταιρείες, προτιμώ μια διοίκηση που είναι 

προσηλωμένη στην ιδέα της μεγιστοποίησης της αξίας για τους 

μετόχους και ορθής ενημέρωσής τους, παρά μια άλλη που τηρεί 

ευλαβικά και τυπολατρικά τους κώδικές, αλλά της λείπει η εσωτερική 

“φλόγα” για αυτό το σκοπό. Σε μεγαλύτερες εταιρείες θα έκρινα πιο 

αυστηρά, καθώς αν έχουν τη διάθεση, έχουν τόσο τα μέσα όσο και το 

συμφέρον να τηρούν διαδικασίες που στην περίπτωσή τους κάθε άλλο 

παρά “γραφειοκρατία” αποτελούν. Όμως, στις μικρές, και δη σε μια 

δύσκολη περίοδο, καταλαβαίνω πως όλες αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να 

είναι περισσότερο κοστοβόρες από ωφέλιμες. Έτσι, όπου ένιωσα να 

προσβάλλεται η μετοχική ιδέα, αυτό δεν αφορούσε κυρίως τις τυπικές 

διαδικασίες, αλλά την ουσία. 

Είναι το Χρηματιστήριο το Τέρας που Καταπίνει 

τις Περιουσίες των Πολιτών; 

http://www.investorblog.gr/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF/
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Μεγαλύτερη απογοήτευση και συνάμα ελπίδα μου γεννήθηκε σε 

εισηγμένες που έχουν καλή “φήμη” ως επιχειρήσεις. Ελπίδα, γιατί μια 

επαφή και συζήτηση με τους “καπετάνιους” τους, επιβεβαίωσε την 

αίσθηση πως αποτελούν θύλακες αντίστασης στην ηθική  και όποια άλλη 

κατάπτωση της χώρας αυτή συνεπάγεται. Συνιστούν αξιοθαύμαστα 

παραδείγματα, επειδή έχουν επιβιώσει ορθώνοντας τείχη στο άρρωστο 

περιβάλλον, παρά προσπαθώντας να του μοιάσουν. Απογοήτευση, γιατί 

μέσα από τα λόγια τους ή και τις πράξεις τους φαίνεται πως δεν εκτιμούν 

και δεν πιστεύουν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Μήπως είναι και αυτοί 

θύματα των προκαταλήψεων που έχουν αποτυπωθεί στη συνείδηση των 

Ελλήνων σχετικά με το ναό του χρήματος; (βλέπε: «Χρηματιστήριο: Το 

τέρας που καταπίνει περιουσίες πολιτών;«) 

Έχοντας όραμα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους άντλησαν 

κεφάλαια. Συγχέοντας το χρηματιστήριο με το 

καζίνο ξεχνούν πως οι νέοι μέτοχοι, είτε μικροί, 

είτε μεγάλοι, δεν τους χάρισαν αυτά τα 

χρήματα. Κατέχουν μερίδιο και έχουν 

δικαιώματα, που αποτελούν υποχρεώσεις τους. Η 

ενημέρωση για το μέλλον και τις προοπτικές, η 

διαφάνεια,  η διάθεση μερισμάτων ή επιστροφών κεφαλαίων στο μέτρο 

του δυνατού, αν νομίζουν πως είναι βραχνάς, ας απαλλαγούν από αυτόν 

μέσω της εξόδου τους από το ΧΑ, πληρώνοντας τους μετόχους 

μειοψηφίας. Αν σκέφτονται πως αυτό είναι πιο κοστοβόρο, ας 

εκτιμήσουν τη παρουσία τους. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, ας 

προτιμήσουν πιστωτές αντί μετόχων για την ανάπτυξή τους. 

Ως επιχειρήσεις, αυτές οι εισηγμένες αναδείχθηκαν γιατί κάτι καλύτερο 

έκαναν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, όσον αφορά την 

παραγωγική τους διαδικασία, την αξιοποίηση των εργαζομένων τους, 

το σεβασμό των πελατών τους κτλ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

έχτισαν τείχη παρά έγιναν ίδιοι με τους άλλους. Έτσι, όσες το έκαναν, 

απέκτησαν το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο, την καλή τους 

φήμη. Γιατί να μην όφειλαν να κάνουν το ίδιο και με τους μετόχους 

τους; 

Αν η φιλοσοφία διδάσκει πως τόσο το καλό, όσο και το κακό 

“πληρώνονται”, οι “καλές” και οι “κακές” επιχειρήσεις έρχεται ο καιρός 

που βιώνουν αυτή την αλήθεια στο πετσί τους. Αν κάποιος έχει γευτεί 

τους καρπούς του να είναι “καλός” άνθρωπος ή επιχειρηματίας, δεν θα 

ήταν συνετό για τον ίδιο να παρασυρθεί αποδεχόμενος πως δεν είναι 

τόσο τρομερό το γεγονός του να ηγείται κάποιας “κακής εισηγμένης» αν 

φροντίζει να είναι “καλή επιχείρηση». Και τούτο, γιατί η θέρμη με την 

http://www.investorblog.gr/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf/
http://www.investorblog.gr/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf/
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οποία αντιμετωπίζει μια εισηγμένη το θεσμό του χρηματιστηρίου ναι μεν 

δεν καθορίζει την ποιότητα της, όμως η απουσία της σίγουρα επιβαρύνει 

τη φήμη της και αποκαλύπτει την ύπαρξη εσωτερικών αδυναμιών της και 

στην κουλτούρα της. Ακόμα και αν σε αυτό το περιβάλλον φαίνεται 

μάταιο ή ανούσιο το να διατηρείς επαφή με το επενδυτικό κοινό ή το να 

σέβεσαι ουσιαστικά και υποστηρίζεις τους μετόχους σου, η αφοσίωση 

γεννά καρπούς. Είναι ικανή να βελτιώσει την εταιρική κουλτούρα και 

διακυβέρνηση μέσω της πολυμετοχικότητας. Η αγορά θα επιβραβεύσει 

όταν έρθει ο καιρός τις “καλές επιχειρήσεις» που είναι και “καλές 

εισηγμένες», τόσο σε όρους αποτίμησης της αξίας των μετοχών όσο και 

σε δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων. 

Μπορεί οι γνωστικές προκαταλήψεις στην Ελλάδα του σήμερα να 

“βαφτίζουν” παράλογους όσους δεν μπορούν να δουν το τάχα 

“αυτονόητο” πως η Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο θα 

παραπαίουν για άλλα 100 χρόνια. Όμως, η Ελλάδα δεν θα είναι για 

πάντα έτσι, ούτε το ελληνικό χρηματιστήριο. Ας δουν, λοιπόν, τη σχέση 

τους με τους επενδυτές ως μια καλή μακροπρόθεσμη επένδυση. 

Οι εισηγμένες δεν φταίνε που είναι στα αζήτητα. Είναι αλήθεια, πως 

υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμα και μια υποδειγματική συμπεριφορά 

μιας εταιρείας απέναντι στο επενδυτικό κοινό δεν θα ήταν αρκετή. 

Πάραυτα, φέρουν ευθύνη που δεν κάνουν όσα μπορούν. Εδώ είναι που 

χρειάζεται δύναμη αντίστασης στο πειρασμό της κοντόφθαλμης 

θεώρησης. Εκείνοι που με αγώνες και καθαρότητα μυαλού κατάφεραν να 

χτίσουν “καλές επιχειρήσεις” , ξέρουν τον τρόπο να τις αναδείξουν ως 

“καλές εισηγμένες”. Αν πάλι δεν το πιστεύουν, το γρηγορότερο δυνατό 

να επιστρέψουν τα κεφάλαια στους μετόχους μειοψηφίας και να 

συνεχίσουν  μόνοι. Ας αποφασίσουν! Σε δυο βάρκες δε γίνεται να 

πατούν για πολύ… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                http://www.investorblog.gr/ 

http://www.investorblog.gr/
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Επενδύσεις και ... ψαρέματα 

 

 

Γιώργος Μάρκοβιτς 

Έχοντας αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών δεκαετιών 

ασχολούμενος αποκλειστικά με τις επενδύσεις, τόσο από την 

επαγγελματική πλευρά τους όσο και από την σκοπιά του ιδιώτη 

επενδυτή, έχω δει ότι οι επενδύσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά 

με το ψάρεμα και τους ψαράδες. 

Κυρίαρχο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι το πιάτο του ψαρά και του 

επενδυτή πότε είναι γεμάτο και πότε άδειο. Συχνά και παρόμοια είναι 

επίσης τα ψέματα των ψαράδων για το μέγεθος της ψαριάς τους και των 

επενδυτών για τις καταπληκτικές αποδόσεις τους στις Αγορές. 

Για να απολαύσει κάποιος καλό ψάρι υπάρχουν πολλοί τρόποι. 

Πας σε μια καλή ψαροταβέρνα και το έχεις έτοιμο σερβιρισμένο στο 

πιάτο σου. Το αντίστοιχο είναι να δώσεις τα χρήματά σου σε κάποιον 

επαγγελματία διαχειριστή, ας πούμε κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, που έχει 

τεκμαρτά και διαχρονικά καλές αποδόσεις. Εάν δεν ικανοποιηθείς από το 

αποτέλεσμα δεν έχεις παρά να αλλάξεις ψαροταβέρνα ή διαχειριστή την 

επόμενη φορά. Αυτή είναι και η λιγότερη χρονοβόρα λύση. 

Το επόμενο στάδιο, εάν θέλεις να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο 

επιδιώκοντας ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να βρεις έναν καλό ψαρά 

και να μάθεις ό ίδιος να διαλέγεις φρέσκα ψάρια και να τα μαγειρεύεις 

στο σπίτι σου. Φυσικά αυτό απαιτεί αρκετές γνώσεις, που τις παρέχει 

πλέον με ευκολία το διαδίκτυο και πολλές δοκιμές μέχρι το αποτέλεσμα 

να είναι ικανοποιητικό. Στους επενδυτές αυτό αντιστοιχεί στο να πάρεις 

ένα καλό πρόγραμμα, και υπάρχουν πλέον πολλά στην Αγορά, και να 

μάθεις να χρησιμοποιείς κάποιους από τους Δείκτες που είναι 

ενσωματωμένοι και ευρέως γνωστοί, όπως ο MACD, RSI κλπ. Για να 

έχει κάποιος καλά αποτελέσματα στις  επενδύσεις χρειάζεται αρκετή 
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εκπαίδευση και εμπειρία, που κοστίζουν πολύ σε χρόνο και χρήμα. Γιατί 

δεν έχουμε εδώ μία γάτα να τις δώσουμε το κακομαγειρεμένο ψάρι, τα 

λεφτά πάνε κατευθείαν στον … κουβά. 

 

Η απόλαυση ολοκληρώνεται εάν επιλέξεις να μάθεις να ψαρεύεις μόνο 

σου. Αυτό απαιτεί μία αρμονική επιλογή εργαλείων, πετονιά, καλάμι, 

παραγάδι, δίχτυ, πυροφάνι σε συνδυασμό με τον ψαρότοπο που θα 

ψαρεύεις και είναι αυτό που θα γεμίζει ή όχι το πιάτο σου. Όσο και να 

θέλεις και να κοπιάζεις δεν θα πιάσεις γλώσσες στα βράχια και 

πετρόψαρα στις αμμουδιές. Για αυτό χρειάζεται να μάθεις πολλά 

πράγματα πρώτα.  

Το ίδιο είναι ακριβώς και με τους επενδυτές. Σε εμάς τα εργαλεία είναι οι 

διάφοροι Δείκτες και συνδυασμοί αυτών, οι οικονομικές ειδήσεις, η 

ψυχολογία της Αγοράς και των επενδυτών που διαμορφώνουν τις τιμές 

στα διάφορα ταμπλό. Η σημαντικότερη αιτία που έχω διαπιστώσει 

διαχρονικά που οδηγεί σε αποτυχίες είναι η έλλειψη του επενδυτικού μας 

γνώθι σαυτόν και ο εναρμονισμός του με τις κατάλληλες Αγορές, ώστε να 

ταιριάζουν με το επενδυτικό μας προφίλ. Εν συντομία αυτά που μας 

χαρακτηρίζουν σαν επενδυτές είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια μας, το 

επίπεδο της προσδοκία μας για κερδοφορία, το μέγεθος της ανοχής μας 

σε ζημιογόνες κινήσεις, το γνωστικό μας επίπεδο και ο χρόνος που 

μπορούμε να διαθέσουμε. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος δεν 

πρόκειται να έχει καλά αποτελέσματα εάν επιλέξει μία Αγορά που δεν 

την καταλαβαίνει. 

Είναι πολλά άλλα τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ επενδυτών και 

ψαράδων αλλά το σημαντικότερο από αυτά είναι η αναγκαία υπομονή. 

Γιατί πρόκειται για μαραθώνιους αγώνες και όχι για κούρσες των 100 

μέτρων. 

Καλά κέρδη και…ψαριές! 
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 Επενδυτής σε ‘’αξίες’’ ή επενδυτής βάσει ‘’θορύβου’’ 
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζεργιώτης 

Τραπεζικός Υπάλληλος 

 

Το καλοκαίρι του 1999 με βρήκε να τελειώνω τον κύκλο μαθημάτων, στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην Οικονομική Επιστήμη, του ΟΠΑ. Για να 

ολοκληρώσω το πρόγραμμα απέμενε να κάνω τη διπλωματική μου 

εργασία. Λίγο το κλίμα της εποχής, λίγο η προσωπική μου έφεση στο 

αντικείμενο, η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Αντικείμενο της 

εργασίας ‘’ Το Αίνιγμα της Απόδοσης των Μετοχών’’ ή όπως ήταν 

γνωστό στη βιβλιογραφία των θεωρητικών οικονομολόγων  ‘’The Equity 

Premium Puzzle’’.  

Η πρώτη - ή τουλάχιστον η πιο γνωστή - προσπάθεια να ερμηνευτούν οι 

μακροχρόνιες αποδόσεις των μετοχών μέσω ενός μακροοικονομικού 

υποδείγματος αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού (Consumption - CAPM) 

έγινε από τους Mehra και Prescott. Στο άρθρο τους ’’The Equity 

Premium: A Puzzle’’ (Journal of Monetary Economics, 1985), μελετούν 

τις αποδόσεις του δείκτη S & P και των αμερικανικών κρατικών 

ομολόγων για διάστημα 90 ετών (1889 – 1978). Η μέση, πραγματική 

ετήσια απόδοση του δείκτη S & P, το διάστημα αυτό, ήταν 6,98%, ενώ η 

μέση ετήσια απόδοση των ομολόγων ήταν 0,8%. Δεν έχω σκοπό να 

παρουσιάσω το υπόδειγμα γιατί, αφενός είναι πολύ μαθηματικό, 

αφετέρου η πολυετή απουσία μου από τον ακαδημαικό χώρο με καθιστά 

πλέον, ακατάλληλο.  Στις γενικές του παραδοχές, όπως ήταν λογικό, 

εμπεριείχε όλες τις γενικά αποδεκτές υποθέσεις  της οικονομικής 

επιστήμης, ήτοι την ύπαρξη μίας αποτελεσματικής αγοράς, στην οποία οι 

συμμετέχοντες έχουν πλήρη γνώση, των αποδόσεων,  των οικονομικών 

δεδομένων των εταιρειών και της οικονομίας και λειτουργούν βάσει 

ορθολογικών προσδοκιών. Ως εκ τούτου η αγορά αποτιμά 

αποτελεσματικά τον κίνδυνο και μόνο απρόβλεπτες μεταβολές μπορούν 

να την επηρεάσουν. Το υπόδειγμα, συνεκτιμώντας λοιπές παραμέτρους 
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όπως, διακυμάνσεις του δείκτη του χρηματιστηρίου και της 

κατανάλωσης, απέτυχε να δικαιολογήσει τη διαφορά 6,2% στην απόδοση 

μεταξύ των μετοχών και των ομολόγων (Risk Premium), με ταυτόχρονα 

ένα λογικό δείκτη αποφυγής κινδύνου (risk aversion). Για να 

δικαιολογηθεί το premium, θα έπρεπε ο δείκτης αποφυγής κινδύνου να 

πάρει τιμή 26, ενώ οι εμπειρικές μελέτες τον εκτιμούσαν από 1 έως 2.  

Όπως περιέγραφαν οι Mankiw – Zeldes  στο άρθρο τους ‘’The 

consumption of stockholders and nonstockholders’’ (Journal of Finacial 

Economics, 1991), δείκτης risk aversion 26 σημαίνει πως, αν τα άτομα 

αντιμετωπίζουν ένα στοίχημα μεταξύ 50 και 100, με πιθανότητα για το 

κάθε ενδεχόμενο 50%, θα ήταν πρόθυμα να παραιτηθούν του 

στοιχήματος, αποδεχόμενοι ένα ποσό, περίπου 51,5.   

Ακολούθησε σειρά άρθρων και μάλιστα από τους πλέον γνωστούς 

καθηγητές,  που προσπάθησαν να γεφυρώσουν τη διαφορά, είτε 

τροποποιώντας κάποιες παραμέτρους, είτε εισάγοντας νέες. Οι 

περισσότερες πετύχαιναν έναν περιορισμό του χάσματος μεταξύ 

εμπειρικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να το 

γεφυρώνουν πλήρως.  

 Η έρευνά μου στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης μου εμφάνισε ένα 

άρθρο με τίτλο ΄΄Do noise traders influence stock markets?’’ του Morgan 

Kelly (Journal of Money, Credit and Banking, 1997). Μάλλον δεν 

θεωρούταν ένα σπουδαίο άρθρο από ακαδημαικής πλευράς. Δεν είχε 

κανένα θεωρητικό μοντέλο. Ήταν μια στατιστική μελέτη, δημοσιευμένη 

σε ένα περιοδικό με άρθρα χρηματοοικονομικών.   

Ο Kelly εξέτασε (χρησιμοποιώντας τα δεδομένα για τα μερίσματα που 

δηλώνονταν κάθε χρόνο σε σχέση με το συνολικό ατομικό εισόδημα), αν 

η συμπεριφορά των ατόμων με μεγαλύτερο πλούτο, πιθανότατα με 

μεγαλύτερη ικανότητα στην εκτίμηση των θεμελιωδών στοιχείων των 

εταιρειών και με καλύτερη οπτική της αγοράς (smart money) είναι η ίδια 

με τη συμπεριφορά μιας μεγαλύτερης ομάδας επενδυτών, χαμηλότερου 

εισοδήματος που επενδύουν με βάση το κλίμα αισιοδοξίας που 

δημιούργησε μια πρόσφατη άνοδο, χωρίς να μπορούν να αξιολογήσουν 

τα θεμελιώδη (noise traders). 
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Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την εμπειρική του έρευνα 

είναι ότι:  

 

 

1. Η συμμετοχή των δύο ομάδων έχει αρνητική συνδιακύμανση 

δηλαδή τις περιόδους που ο χρηματιστηριακός δείκτης είναι 

ψηλά, η συμμετοχή των μικροεπενδυτών αυξάνεται ενώ  του 

έξυπνου χρήματος μειώνεται και αντίστροφα (σχήμα 1). 
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2.      Οι αποδόσεις σε βάθος εικοσιπενταετίας κάποιου που ξεκινάει να 

επενδύσει σε μια τριετία με ανοδικό δείκτη (υψηλός θόρυβος) και σε μία 

με καθοδικό (χαμηλός θόρυβος) είναι πολύ διαφορετικές. Μάλιστα η 

ετήσια απόδοση στην εικοσιπενταετία με αφετηρία την τριετία με τις 

υψηλότερες τιμές ήταν μόλις 0,9% ενώ στα οκτώ από τα εικοσιπέντε έτη 

ήταν αρνητική (σχήμα 2)        

    

 

 

Καταλαβαίνω ότι τα παραπάνω ίσως να ακούγονται σχεδόν αυτονόητα 

για τους ανθρώπους με εμπειρία στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου 

κάποιες φορές πήραν διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου. Είναι όμως 

αξιοσημείωτο ότι παρατηρούνται, έστω και λιγότερο έντονα, στην πιο 

ανεπτυγμένη αγορά του κόσμου.  

  

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι η ανάπτυξη 

του διαδικτύου και η ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία μπορούν να 

μετριάσουν τις κοινωνικές ανισότητες στη αποτελεσματικότητα των 

χρηματιστηριακών επενδύσεων ώστε να γίνει η αγορά μέσο ευημερίας.    

 

 

 

Το πλήρες άρθρο:  

http://irserver.ucd.ie/bitstream/handle/10197/520/kellym_article_pub_001

.?sequence=3 

http://irserver.ucd.ie/bitstream/handle/10197/520/kellym_article_pub_001.?sequence=3
http://irserver.ucd.ie/bitstream/handle/10197/520/kellym_article_pub_001.?sequence=3
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Διαφάνειες από ομιλία μου με θέμα την Επιχειρηματικότητα: 
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Νίκος Οικονομόπουλος:Αντιπρόεδρος ΣΕΔ,Επιχειρηματίας 
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BREXIT …ένα ντόμινο εξελίξεων! 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Λεκατσάς  (LinkedIn: 

@johnlekatsas) 

Accounting & Finance,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

Το brexit είναι γεγονός. Την 

ίδια ώρα που κανείς στη 

Βρετανία δεν φαίνεται 

πρόθυμος να διαχειριστεί τις 

επιπτώσεις του, στην 

υπόλοιπη Ευρώπη άρχισε 

πόλεμος για τη διεκδίκηση 

υψηλόβαθμων στελεχών από 

το Σίτι του Λονδίνου. 

 

Φρανκφούρτη, Παρίσι και Δουβλίνο πρωταγωνιστούν σε αυτή την 

άτυπη μάχη, ενώ Άμστερνταμ, Μιλάνο και Μαδρίτη προσπαθούν 

να κερδίσουν όσο μπορούν από την αναδιανομή που συντελείται. 

Μέχρι πρότινος το Σίτι (και το Λονδίνο γενικότερα) φάνταζε ως ο 

ιδανικός προορισμός για τραπεζικές και επιχειρηματικές εργασίες. 

Διεθνούς φήμης πανεπίστημια που αναλάμβαναν την στελέχωση 

των εταιριών με υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, ανοιχτό 

και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το αγγλικό δίκαιο, υψηλή 

ποιότητα ζωής, καθεστώς φοροαπαλλαγών καθώς και μια σειρά 
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ειδικών μοναδικών προνομίων έκαναν το Σίτι ένα από τα 

μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα στον κόσμο. Ένα από τα πιο 

σημαντικά πλεονέκτηματά του ήταν επίσης η πρόσβαση στην 

ενιαία, εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το λεγόμενο 

passporting), κάτι που καλείται τώρα από τον βρετανικό λαό να 

επαναδιαπραγματευτεί, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα και 

κλυδωνίζει το μέλλον του Σίτι και την ελκυστικότητά του για 

τράπεζες και hedge funds. 

Αυτή την αβεβαιότητα καλούνται σήμερα να εκμεταλλευτούν άλλα 

φιλόδοξα οικονομικά κέντρα που προσφέρουν γη και ύδωρ στην 

πιθανότητα να αυξήσουν το μερίδιό τους, ενώ τράπεζες και εταιρίες 

ενορχηστρώνουν εναλλακτικά πλάνα. Προβλέψεις μιλάνε ήδη για 

περικοπή 50 με 70 χιλιάδων θέσεων εργασίας (από σύνολο 730 

χιλιάδων) στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσα στον επόμενο 

χρόνο. 

Η Φρανκφούρτη θεωρείται από την αρχή πως θα επωφεληθεί 

περισσότερο της μεταφοράς θέσεων εργασίας από το Λονδίνο. Ο 

βασικός λόγος είναι πως αποτελεί ήδη το οικονομικό κέντρο της 

κινητήριας οικονομικής δύναμης της Ευρώπης, της Γερμανίας. 

Εξάλλου η Ευρωπαϊκη Κεντρική Τράπεζα εδράζεται εκεί. Εξίσου 

σημαντικός λόγος είναι πως πλήθος χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών διαθέτει ήδη πλήρη τραπεζική άδεια λειτουργίας από 

τη γερμανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ενώ ο χρόνος έκδοσης της 

άδειας αν επιλέξουν να στείλουν δραστηριότητες σε άλλα κέντρα, 

είναι περίπου 1,5 έτος.  

Νωρίτερα αυτό τον χρόνο η Credit Suisse προχώρησε σε 

μεταφορά θέσεων στο Δουβλίνο κυρίως για εξοικονόμηση 

λειτουργικών εξόδων. Στην Ιρλανδία η κύρια γλώσσα είναι τα 

αγγλικά σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες γεγονός 

που προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στο Δουβλίνο. Ωστόσο το 

Δουβίνο με μόλις 30 χιλ. υπαλλήλους στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα δεν έχει τη δύναμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

Ευρώπη, όπως έχει η Φρανκφούρτη και το Παρίσι. 

Ο γάλλος πρωθυπουργός δηλώνει πως πρόθεση της γαλλικής 

κυβέρνησης είναι να μετατρέψει το Παρίσι στο κορυφαίο 

χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης, αναγγέλοντας σειρά 

φοροελαφρύνσεων, καθώς και δημιουργία διεθνών τάξεων στα 

σχολεία, που αποσκοπούν ειδικά στην προσέλκυση στελεχών από 
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το Σίτι. Άλλωστε η JP Morgan δραστηριοποιείται στην Γαλλία από 

το 1868, ενώ έχει στενές και άριστες σχέσεις με τις γαλλικές 

κυβερνήσεις. Μάλιστα της είχαν δωρηθεί γραφεία λόγω 

χρηματοδότησης και βοήθειας κατά τη διάρκεια των ναπολεόντιων 

πολέμων. Πρώην τραπεζίτης της JP δηλώνει πως η τράπεζα είχε 

και θα έχει πάντα προνομιακή μεταχείριση στη Γαλλία. 

Άλλη έρευνα πάλι δείχνει πως οι τραπεζίτες του Σίτι προτιμούν το 

Άμστερνταμ και τη Μαδρίτη ως τον επόμενο σταθμό τους στο 

ενδεχόμενο μεταφοράς τους. Παρολ’αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως οι πολιτικές και οι στρατηγικές των εταιρειών επηρεάζονται 

αλλά δεν εξαρτώνται από τις γνώμες των εργαζομένων. 

Οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία 

του brexit για να μειώσουν μισθούς που είχαν φτάσει σε υψηλά 

επίπεδα στο Λονδίνο μεταφέροντας θέσεις αλλού με μικρότερες 

αμοιβές. Βέβαια είναι αμφίβολο κατά πόσο θα γίνει αυτό αποδεκτό 

από τα πολύ υψηλόβαθμα στελέχη που έτσι κι αλλιώς λόγω της 

θέσης τους έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν επιλογές σε Νέα 

Υόρκη και Σιγκαπούρη, όπου δεν θα έχουν και το πρόβλημα της 

γλώσσας. 

Ακόμα δεν έχει συμβεί πραγματικά τίποτα στα σίγουρα. Οι 

διαπραγματεύσεις όταν και αν ξεκινήσουν θα πάρουν αρκετό 

χρόνο για να καταλήξουν πιθανότατα σε μια πιο light εκδοχή της 

Ευρώπης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο είναι αυτή η 

αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι που έχει την δύναμη να 

προεξοφλήσει (έστω και λανθασμένα) γεγονότα πριν αυτά 

συμβούν και τελικά να τα ωθήσει να συμβούν λειτουργώντας ως 

μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 
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                         Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται; 

 

 

Μιχαέλα Θεοδώρου του Κωνσταντίνου 

Φοιτήτρια 3ου έτους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

 

 Αναφερόμαστε σε μία απ’ τις μεγαλύτερες φούσκες που συνέβησαν στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ και οδήγησαν σε «Domino Effect» 

με αποτέλεσμα το φαινόμενο αυτό να καταστεί παγκόσμιο. Το θέμα είναι 

όμως ότι οι τράπεζες, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, άρχισαν να 

χορηγούν δάνεια δίχως διακριτά κριτήρια και χωρίς να ενδιαφέρονται για 

τα χαρακτηριστικά του αντισυμβαλλόμενού τους. Κατά συνέπεια, ήρθε η 

ώρα που οι δείκτες αθέτησης υποχρεώσεων «χτύπησαν κόκκινο» και το 

σύστημα κατέρρευσε αρχικά στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας τα 

Χρηματιστήρια σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, στο βιβλίο του M.Lewis «Το 

Μεγάλο Σορτάρισμα», διαφαίνεται κι η άλλη πλευρά του νομίσματος: 

πώς, δηλαδή, κατάφεραν να κερδοσκοπήσουν κάποια άτομα εκείνη την 

περίοδο εφαρμόζοντας ακριβώς αντίθετη στρατηγική απ’ τους 

υπόλοιπους και συγκεκριμένα στοιχηματίζοντας εναντίον των    δανείων 

αυτών. 
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Ωστόσο ποιος είπε ότι όλα αυτά τελείωσαν? Δυστυχώς, όπως φαίνεται 

όχι μόνο δεν τελείωσαν αλλά οι συνέπειές τους ταλανίζουν τις αγορές 

ανά τον κόσμο.  Μάλιστα μπορούμε να πούμε πως οι επενδυτές δεν 

μαθαίνουν απ’ τα λάθη τους και συνεχίζουν να υποπίπτουν σε ατοπήματα 

τα οποία δείχνουν έλλειψη επενδυτικής παιδείας και συμπαρασύρουν 

ολόκληρη την Ελληνική οικονομία. Απ’ την άλλη δεν είναι λίγοι οι 

φορείς που βρίσκουν το έναυσμα και εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους 

καταστάσεις για να κερδοσκοπήσουν. 

Ας ασχοληθούμε όμως με μερικά διορατικά πρόσωπα που προέβλεψαν 

την επερχόμενη καταστροφή. Ξεκινώντας με τον Στιβ Έισμαν, νομικό και 

μετέπειτα αναλυτή, ισχυρογνώμων και ιδιόμορφο. Μπαίνει στη Wall 

Street όταν ο μηχανισμός της αρχίζει να ασχολείται με τα χρέη του απλού 

Αμερικανού. 

Η Salomon Brothers χωρίζει τις πληρωμές των δανείων σε τμήματα 

1. Κάτω κάτω βρισκόταν το 1ο τμήμα με το υψηλότερο επιτόκιο 

2. Ακριβώς  από πάνω ήταν το 2ο τμήμα με το 2ο υψηλότερο 

επιτόκιο  

3. κ.ο.κ μέχρι το πιο ψηλό τμήμα με το χαμηλότερο επιτόκιο 

Ο Έισμαν προέβη σε μελέτη καταστάσεων της Moodys έδειξε ότι οι 

εταιρίες που χορηγούσαν δάνεια ανακοίνωναν τα αυξημένα κέρδη τους 

αλλά όχι δείκτες καθυστέρησης πληρωμής.Η μετέπειτα έκθεσή του 

ξεμπρόστιασε αρκετές εταιρίες και είχε αφορμή το σκάνδαλο με τις 

προκατασκευασμένες κατοικίες. 

Απ’ τα παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε το λάθος των αγορών. 

Κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγουν οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια σ’ 
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αυτούς που δε μπορούν να τα αποπληρώσουν. Αντ’ αυτού, ενέμεναν στο 

να δίνουν αλλά και να πασάρουν τον κίνδυνο ως εξής:  

 Χορηγούσαν και πουλούσαν δάνεια σε τμήματα σταθερού 

εισοδήματος (τράπεζες της Wall Street)  

 Τα τμήματα κάνουν πακέτο τα δάνεια, τα μετατρέπουν σε ομόλογα 

και τα πουλάνε στο επενδυτικό κοινό  

Αυτό που επιθυμούσε ήταν να σορτάρει τις μετοχές των εταιριών που 

εμπλέκονταν στην αγορά subprime ενυπόθηκων δανείων, όχι πριν όμως 

εμφανιστούν οι πρώτες επισφάλειες. Τέλη του 2007 το σορτάρισμα της 

Front-Point (του fund που είχε συστήσει) απέδιδε εντυπωσιακά με 

κεφάλαιο από 700$ εκατ να φτάνει στο 1,5$ δις και τότε άρχισε να 

εκφράζεται η επιθυμία των συνεργατών του Έισμαν για ρευστοποίηση, 

κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την απληστία της πλειοψηφίας. Ωστόσο 

υπήρχε στο πρσκήνιο πάντα ο φόβος ότι το «τέλος» μπορεί να μην 

ερχόταν. Όταν όμως άρχισε η κατάρρευση, ήταν ραγδαία. Ποιος θα 

ξεχάσει την πτώχευση της Bear Stearns κατά την ομιλία του Έισμαν 

εναντίον του Οργανισμού. Ακόμα και στην ύστατη στιγμή, εκπρόσωποί 

της προέτρεπαν τους επενδυτές να αγοράζουν τις μετοχές της. 

Ο Έισμαν όμως δεν ήταν ο μοναδικός που ήθελε να «ποντάρει» υπέρ της 

καταστροφής του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Ο Μάικλ Μπέρι, 

Ένας γιατρός με πολλές γνώσεις πάνω στα χρηματοοικονομικά κι 

εμμονικός με τη δικαιοσύνη που ήθελε να σορτάρει τα ενυπόθηκα δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης κι όχι να τα αγοράσει. Έτσι, αρχίζει να διαβάζει 

εξονυχιστικά τα ενημερωτικά δελτία των ομολόγων εταιριών, κάτι που 

έκαναν μονάχα οι δικηγόροι. 

Στις αρχές του 2004, τα ενυπόθηκα δάνεια με καταβολή τόκων τα πρώτα 

δύο χρόνια ήταν το 5,85%. Στα τέλη του ίδιου έτους ήταν το 17,48% του 

συνόλου ενώ τέλη του 2005 έφτασαν στο 25,34% του πακέτου. Οι 

δανειστές χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους κι αντί να θέσουν 

αυστηρότερους όρους, τους χαλάρωναν πουλώντας τα δάνεια στις 

Goldman Sachs, Morgan Stanley και Wells Fargo, οι οποίες τα έκαναν 

ομόλογα και τα ξαναπουλούσαν, δηλαδή «πάσαραν» τον κίνδυνο. 

Δυστυχώς μπορούσε να σορτάρει εταιρίες κατασκευής κατοικιών, μα όχι 

σπίτια (ενυπόθηκα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης) διότι ήταν πολύ 

επικίνδυνο αφού υπήρχε η πιθανότητα ανόδου των τιμών των μετοχών 

ακόμα περισσότερο απ’ ότι ο Μπέρι θα μπορούσε να είναι φερέγγυος. 
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 Λύση προβλήματος ανοιχτού κινδύνου με CDS, που μπορείς να 
χάσεις μέχρι όσα έχεις δώσει, αλλά αν κερδίσεις θα βγάλεις τα 
υπερπολλαπλάσια 
 

 Λύση προβλήματος συγχρονισμού με συμβάσεις μεταφοράς 
κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης επί subprime ενυπόθηκων 
δανείων. Αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται και ως contrarian 
(αντίθετη). 
 

Εν τέλει, υπολόγισε 3 έτη για το σκάσιμο της φούσκας με τις Lehman 

Brothers και Bear Stearns να θεωρεί πως δε θα τα καταφέρουν ενώ οι 

Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Merril Lynch, Citigroup, Bank of 

America και Deutsche Bank θα αντέξουν. 

Αυτό που αξίζει να δούμε είναι η μεθοδολογία που ακολούθησε.  Η 

πορεία του Fund του Μπέρι είναι περισσότερο από ικανοποιητική κι έτσι 

αρχίζει να διώχνει αντιπάλους.  

 

 

 

Ανέλυσε  δείκτες  εμπράγματων διασφαλίσεων των στεγαστικών δανείων 

κι άλλων βαρών όπως τοποθεσίας κι έλλειψης δικαιολογητικών 

εισοδήματος καταλήγοντας στην πιθανότητα καθυστέρησης πληρωμής 

δανείου περί το 2005. Αναζήτησε ομόλογα με κάλυμμα τα χειρότερα 

δάνεια, δηλαδή με μια βαθμολογία περίπου ΒΒΒ(S&P) που αν το πακέτο 

κατέγραφε ζημίες μόνο πχ 7% η αξία του έπεφτε στο 0. Θεωρούσε ακόμα 

ότι οι φούσκες ήταν αναγνωρίσιμες πριν σκάσουν κι είχαν ως κύριο 

χαρακτηριστικό τα υπεραυξημένα κρούσματα απάτης. Ζώντας όμως σε 

ένα κόσμο αβεβαιότητας και δυσπιστίας, αφού είχε λάβει ποικίλα 

αρνητικά μηνύματα απ τους πελάτες του, αποφάσισε να κλείσει το 

κεφάλαιο και τις θέσεις του (ρευστοποιώντας) και ν’ αποχωρήσει. Άφησε 

μόνο δύο θέσεις ανοιχτές για την πτώση των subprime ενυπόθηκων 

δανείων της Lehman Brothers οι οποίες του απέφεραν ιλιγγιώδεις 

υπεραποδόσεις, αποδεικνύοντας έτσι σε όλους πόσο δίκιο είχε.  

Βλέπουμε λοιπόν πως καλή η θεωρία, όμως επιτυχημένος επενδυτής 

γίνεται εκείνος που θα καταφέρει να συνδυάσει τα υποδείγματα και να τα 

εντοπίσει στην πραγματική ζωή, να μπορέσει να τα εφαρμόσει και να 

Έτος S&P 500 (μεταβολή) Scion Capital (μεταβολή)

2001 -11.88% 55%

2002 -22.10% 16%

2003 -28.69% 50%

2005 -6.84% 242%
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επιλέξει πια όντως υφίστανται και γιατί όχι, να τα επεκτείνει κιόλας. Ας 

δούμε ποια εντοπίστηκαν στην περίπτωσή μας.  

 Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM): 
Τα αξιόγραφα τιμολογούνται έτσι ώστε οι αναμενόμενες 

αποδόσεις να αποζημιώνουν τους επενδυτές για την ανάληψη 

κίνδυνου. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως παρατηρούμε το εξής 

φαινόμενο: αυτοί που τελικά ζημιώθηκαν πετύχαιναν αποδόσεις 

πολλαπλάσιες και όχι ανάλογες του κινδύνου που αναλάμβαναν 

μιας και τα ομόλογα ήταν βαθμολογημένα με ΑΑΑ. 

 

 Υπόδειγμα Αποτελεσματικής Αγοράς με Αρνητική Θέση έναντι 

του Κίνδυνου: 

Οι μετοχικές άξιες αποτιμούνταν όχι με βάση την εσωτερική ή 

θεμελιώδη αξία αλλά βάσει τις προσωπικές τους εκτιμήσεις, το 

χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων και κυρίως την σχέση τους με 

τον κίνδυνο. 

 

 Πολυπαραγοντικά Υποδείγματα: 

Ένας από τους αναλυτές που εμφανίζεται στο βιβλίο 

χρησιμοποίησε ένα  υπόδειγμα στο όποιο χρησιμοποιούσε σαν 

μεταβλητές τα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών (ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα κλπ) και έβγαζε τον βαθμό 

αξιοπιστίας τους και  σόρταρε τα ενυπόθηκα δάνειά τους. 

 

Τα Χρηματοοικονομικά, είναι μια τόσο νέα, διαδραστική και «ζωντανή» 

επιστήμη που αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Το πρόβλημα δημιουργείται 

όμως όταν κάνει την εμφάνιση της η απληστία, η έλλειψη επενδυτικής 

παιδείας και ελέγχου, τόσο ατομικά όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Πολλοί ευχήθηκαν το 2008 να αποτελέσει παράδειγμα για τους 

επόμενους κι εδώ. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται να ξεφεύγουμε από 

τα παραπάνω ατοπήματα κι έτσι η καθολικότητα του φαινομένου απλώς 

διαιωνίζεται. 
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Στατιστικά μετοχών ΧΑ 

Ιανουάριος 2016 - Ιούλιος 2016 (22/07/2016) 

Επιμέλεια: Χρήστος Στεφανίδης 

chstefanides@yahoo.gr 

 

 

Γράφημα Γενικού Δείκτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

98 

Γράφημα FTSE/ΧΑ Large Cap 
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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 

ΜΙΓ 0,13 80,3% 0,05 0,22  ΑΤΤ 0,08 -69,9% 0,07 0,28 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,93 27,0% 1,05 2,10  ΕΤΕ 0,19 -43,4% 0,10 0,34 

ΦΦΓΚΡΠ 20,25 17,1% 12,50 20,68  ΕΥΡΩΒ 0,59 -43,3% 0,24 1,17 

ΦΡΛΚ 3,45 15,0% 2,00 3,96  ΠΕΙΡ 0,16 -42,1% 0,07 0,31 

ΕΥΔΑΠ 5,71 14,2% 3,60 6,04  ΣΩΛΚ 0,72 -29,9% 0,67 1,05 

ΜΠΕΛΑ 11,00 13,4% 8,75 12,32  ΔΕΗ 2,80 -27,8% 2,29 4,08 

ΤΙΤΚ 19,73 12,0% 14,86 22,40  ΑΛΦΑ 1,80 -27,7% 0,95 2,75 

ΛΑΜΔΑ 4,36 7,9% 3,12 5,08  ΙΝΛΟΤ 0,87 -25,6% 0,82 1,21 

ΑΣΤΗΡ 3,87 7,8% 2,90 3,95  ΒΙΟ 1,26 -21,3% 0,93 1,67 

ΟΤΟΕΛ 11,20 7,2% 9,51 12,00  ΕΧΑΕ 4,13 -17,8% 3,23 5,27 

ΜΥΤΙΛ 3,86 5,2% 2,70 4,54  ΚΟΡΡΕΣ 3,22 -14,6% 2,92 3,90 

ΕΥΑΠΣ 3,15 5,0% 2,65 3,86  ΕΛΚΑ 0,58 -13,9% 0,53 0,81 

ΕΛΛ 9,57 4,4% 8,70 11,11  ΟΠΑΠ 7,05 -13,0% 5,16 8,10 

ΚΥΠΡ 0,15 3,4% 0,12 0,17  ΙΑΣΩ 0,46 -12,4% 0,36 0,67 

ΜΟΗ 10,20 2,5% 8,13 11,26  ΟΛΠ 12,81 -7,7% 9,80 14,78 

ΤΕΝΕΡΓ 2,51 2,0% 1,92 3,05  ΟΤΕ 8,61 -6,8% 6,55 9,71 

ΜΕΤΚ 7,30 1,7% 6,24 7,93  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,36 -6,2% 0,86 1,59 

ΣΑΡ 7,80 1,0% 6,56 9,80  ΕΛΠΕ 3,86 -4,5% 2,74 4,33 

ΓΡΙΒ 7,40 0,4% 6,46 7,80  ΕΕΕ 19,10 -3,5% 15,97 19,93 

      ΑΡΑΙΓ 6,79 -0,6% 6,12 9,06 
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Μερίσματα 

Στη στήλη “Ποσό” εμφανίζονται τα μερίσματα που δόθηκαν 

από κάθε εταιρεία μέσα στο 2016, ταξινομημένες με βάση 

την ποσοστιαία απόδοσή τους (Από%) ως προς την τελευταία 

τιμή κλεισίματος των μετοχών τους. 

 

 

 

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

ΕΛΙΝ 0,16 20,0%  ΕΥΔΑΠ 0,31 5,4%  ΣΑΡ 0,16 2,1% 

ΛΥΚ 0,07 12,2%  ΜΟΗ 0,50 4,9%  ΠΛΑΙΣ 0,08 1,9% 

ΟΠΑΠ 0,80 11,3%  ΓΡΙΒ 0,31 4,2%  ΜΕΤΚ 0,12 1,6% 

ΠΠΑΚ 0,11 11,0%  ΕΥΠΙΚ 0,06 3,8%  ΤΙΤΚ 0,31 1,6% 

ΑΡΑΙΓ 0,70 10,3%  ΤΕΝΕΡΓ 0,09 3,7%  ΚΕΠΕΝ 0,02 1,4% 

ΕΥΑΠΣ 0,25 7,9%  ΚΑΡΕΛ 8,50 3,2%  ΟΤΕ 0,10 1,2% 

ΟΤΟΕΛ 0,85 7,6%  ΟΛΘ 0,58 2,9%  ΟΛΠ 0,11 0,9% 

ΜΕΡΚΟ 0,48 7,5%  ΓΕΒΚΑ 0,01 2,8%     

ΕΛΛ 0,67 7,0%  ΕΧΑΕ 0,10 2,4%     

ΜΙΓΡΕ 0,20 5,7%  ΕΕΕ 0,40 2,1%     
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Κερδοφορία εταιρειών (= κέρδη προς πλήθος μετοχών) 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από τους ενοποιημένους 

ισολογισμούς. Εμφανίζονται κατά σειρά οι εταιρείες με τη 

μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα μέσα στο 2016. Ο 

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

μετοχής προς τα κέρδη της εταιρείας και όσο μικρότερος είναι, 

τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η μετοχή. Δεν εμφανίζονται 

δείκτες P/E με τιμή αρνητική ή υψηλότερη του 100. 

Περισσότερα στοιχεία ισολογισμών μπορείτε να βρείτε στο 

πρόγραμμα Χαρτοφυλάκια Μετοχών xaaos. 

 

 

 

 

 

http://www.xaaosfund.gr/?p=117
http://www.xaaosfund.gr/?p=117
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Μετοχές Τ.κλ P/E 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΛΦΑ 1,80 - -0,89 -0,21 1,90 -0,70 -2,48 0,06 

ΕΤΕ 0,19 - -0,46 0,01 0,09 -0,23 -1,35 0,04 

ΕΥΡΩΒ 0,59 - -0,58 -0,60 -0,57 -0,72 -2,70 0,03 

ΠΕΙΡ 0,16 - -0,22 -0,23 0,29 -0,06 -0,76 0,00 

ΟΤΕ 8,61 27,78 0,31 0,55 0,65 0,96 0,24 0,08 

ΟΠΑΠ 7,05 10,67 0,66 0,61 0,44 1,58 1,68 1,81 

ΜΠΕΛΑ 11,00 14,28 0,77 0,74 0,54 0,72 0,70 0,58 

ΔΕΗ 2,80 - -0,44 0,39 -0,97 0,18 -0,64 2,40 

ΜΟΗ 10,20 5,52 1,85 -0,75 -0,04 0,71 1,29 1,49 

ΦΦΓΚΡΠ 20,25 7,42 2,73 2,11 5,15 1,40 1,34 1,24 

ΤΙΤΚ 19,73 45,05 0,44 0,40 -0,47 -0,32 0,14 1,34 

ΚΥΠΡ 0,15 - -0,05 -0,03 -0,23 -0,25 -0,15 0,04 

ΕΛΠΕ 3,86 25,27 0,15 -1,20 -0,88 0,28 0,37 0,59 

ΓΡΙΒ 7,40 11,10 0,67 0,54 0,05 -0,28 0,06 0,08 

ΜΥΤΙΛ 3,86 9,49 0,41 0,56 0,14 0,16 0,36 0,52 

ΑΡΑΙΓ 6,79 7,09 0,96 1,12 0,81 -0,15 -0,38 -0,33 

ΜΙΓ 0,13 - -0,12 -0,18 -0,22 -1,38 -0,44 -1,99 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,36 - -0,60 -0,29 -0,27 0,07 0,41 0,00 

ΜΕΤΚ 7,30 5,50 1,33 1,74 1,76 1,35 2,21 1,68 

ΛΑΜΔΑ 4,36 - -0,28 -0,29 -0,61 -1,15 -0,36 -0,36 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,93 - -0,14 -0,59 -0,83 -0,51 -0,05 -0,08 

ΤΡΑΣΤΟΡ 0,81 - -0,17 -0,02 -0,03 -0,08 -0,01 -0,09 

ΑΤΤ 0,08 - -0,15 -0,02 -0,05 -0,08 -0,11 0,00 

ΕΥΔΑΠ 5,71 13,93 0,41 0,39 0,73 0,48 0,24 0,10 

ΦΡΛΚ 3,45 - 0,00 -0,23 -0,16 -0,22 0,05 0,29 

ΤΕΝΕΡΓ 2,51 16,22 0,15 0,05 0,04 0,13 0,13 0,09 

ΣΑΡ 7,80 14,64 0,53 0,49 0,24 0,34 0,28 0,34 

ΕΥΠΙΚ 1,57 3,86 0,41 0,37 0,35 0,33 0,08 0,09 

ΙΝΛΟΤ 0,87 - -0,41 -0,31 -0,03 0,04 0,11 0,23 

ΟΛΠ 12,81 38,24 0,34 0,27 0,32 0,29 0,26 0,29 

ΕΥΑΠΣ 3,15 8,48 0,37 0,37 0,36 0,49 0,57 0,34 

ΑΝΕΜΟΣ 0,70 8,40 0,08 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 

ΜΛΣ 3,58 21,98 0,16 0,14 0,09 0,08 0,11 0,13 

ΚΑΡΕΛ 263,65 13,50 19,53 23,16 14,47 17,31 13,66 8,55 

ΠΛΑΘ 1,44 6,63 0,22 0,14 0,06 0,13 0,09 0,02 

ΠΛΑΙΣ 4,11 13,47 0,31 0,73 0,65 0,47 0,29 0,12 
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