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                              ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ                                                                                                                                      

                       ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
                     Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

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

 

               ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ                                     
                      Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 

                                                16ο τεύχος,7 Σεπτεμβρίου 2021  

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Από παλαιότερη Γεν. Συνέλευση της LAMDA DEVELOPMENT, της 
εταιρείας που ανέλαβε το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο 
μπήκε πλέον στην τελική του φάση: Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Τάσος 
Γιαννίτσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου, με τον 
Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο, τον Αντιπρόεδρο 
Νίκο Οικονομόπουλο και την ομάδα φοιτητών που παρακολούθησαν τη 
Γεν. Συνέλευση. 

Αφιέρωμα 

στον Βαγγέλη 

Νταγκουνάκη 

http://www.sed.gr/
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
 

Ηλεκτρονικό περιοδικό της Κεφαλαιαγοράς 
 
Υπεύθυνος κατά το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) 
 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

 
 

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

 

 
 
Το 16ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ, έρχεται σε 
μια εποχή δύσκολη. Η πανδημία του covid 19, δείχνει κάποια 
σημάδια ύφεσης, κυρίως λόγω του εμβολιασμού του πληθυσμού, 
αλλά όπως φαίνεται, απέχουμε πολύ ακόμα από το να πάρουμε 
πίσω τις ζωές μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι ΜΟΝΟ με τον 
εμβολιασμό μπορεί η ανθρωπότητα να νικήσει την πανδημία, 
όπως έχει γίνει και με άλλες ασθένειες πολλές φορές στο 
παρελθόν. 
 
Ο ΣΕΔ, μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο, συνεχίζει τις δράσεις του με 
αμείωτη ένταση, διαδικτυακά, όπως άλλωστε κάναμε και από τα 
πρώτα χρόνια της δημιουργίας του Συνδέσμου, χωρίς να υπάρχει 
τότε πανδημία. 
Έτσι, το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων”, 
αλλά και τα Συνέδρια του ΣΕΔ, γίνονται όλα διαδικτυακά, γιατί δεν 
θέλουμε ούτε στο ελάχιστο να διακινδυνεύσουμε την υγεία των 
μελών μας, των επενδυτών, αλλά και των φοιτητών που έρχονται 
κοντά μας. 
 
Ευχόμαστε του χρόνου οι Γεν. Συνελεύσεις των εταιρειών να 
γίνουν με “υβριδικό” τρόπο. Δηλαδή με φυσική παρουσία των 
μετόχων, αλλά και με ταυτόχρονη μετάδοση μέσω διαδικτύου, 
για να μπορούν να τις παρακολουθούν και μέτοχοι που 
μένουν μακριά και αδυνατούν να μεταβούν στον τόπο της Γεν. 
Συνέλευσης. 
 
Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στις εργασίες που εκπόνησαν 
οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος Γεν. Συνελεύσεων, 
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για τις εισηγμένες εταιρείες. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τα νέα 
παιδιά να μελετούν τις εταιρείες και να αποκτούν εμπειρίες, που θα 
τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία. 
 
Επίσης στο τέλος του τεύχους υπάρχει ένα αφιέρωμα στον 
αγαπητό μας φίλο Βαγγέλη Νταγκουνάκη, που τόσα αναπάντεχα 
χάσαμε, μέσα στη δίνη του κορωνοϊού. 
 
Το 19ο Συνέδριο του ΣΕΔ, έχει προγραμματιστεί να γίνει εφέτος, 
διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex, σε τρεις φάσεις: 
–22 Οκτωβρίου η 1η Προσυνεδριακή Ημερίδα, αφιερωμένη στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της, 
-19 Νοεμβρίου, η 2η Προσυνεδριακή Ημερίδα αφιερωμένη στην 
Εταιρική Διακυβέρνηση κσι στην εφαρμογή του ν.4706/2020, από 
τις εισηγμένες εταιρείες, 
-17 Δεκεμβρίου, το κυρίως Συνέδριο, αφιερωμένο στα 145 χρόνια 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1876-2021),όπου και θα 
παρουσιαστούν και τα συμπεράσματα από το «Πρόγραμμα Γεν. 
Συνελεύσεων Εισ. Εταιρειών 2021».  
 

Η χώρα μας βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο και προσπαθεί 
να συνέλθει, τόσο από τον 10ετή οικονομική κρίση, όσο και από 
τον πανδημία του covid-19. 
Ευελπιστούμε η Ελληνική οικονομία, να καταφέρει να ξεπεράσει 
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και να μπει και πάλι σε τροχιά 
ανάπτυξης. 
Τα έργα ανάπτυξης που έχουν δρομολογηθεί, με κορυφαίο το 
τεράστιο έργο του Ελληνικού (φωτογραφία εξωφύλλου), τα 
έργα ανάπτυξης στο λιμάνι του Πειραιά κλπ, είναι σίγουρο ότι 
θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας. 
 
Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε με τις μικρές μας 
δυνάμεις να βοηθήσουμε, όσο μπορούμε στην ανάκαμψη της 
οικονομίας, που τόσο πολύ την έχει ανάγκη ο τόπος, μετά από μια 
πολύχρονη οικονομική και υγειονομική κρίση! 
 
Μπάμπης Εγγλέζος 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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ΛΗΞΗ Προγράμματος Παρακολούθησης Γεν. 

Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2021 

Από την Γεν. Συνέλευση του ΟΤΕ το 2019: Ο Πρόεδρος του ΟΤΕ 

κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 

με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο, και την ομάδα 

φοιτητών που παρακολούθησαν τη Γεν. Συνέλευση 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Άλλο ένα «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 

Εισηγμένων Εταιρειών», το 7ο κατά σειρά, που διοργάνωσε ο ΣΕΔ 

υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, έφτασε στο 

τέλος του, με τη Γεν. Συνέλευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που 

έγινε την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. 

 

Εφέτος, τόσο τα Σεμινάρια Χρηματιστηριακής Παιδείας που 

διοργανώσαμε, όσο και οι Γεν. Συνελεύσεις των εταιρειών που 

παρακολουθήσαμε μετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΕΔ, ήταν όλα 

μέσω διαδικτύου, λόγω των μέτρων για την πανδημία του covid 19 

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο καθώς περισσότεροι 
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από 300 φοιτητές και φοιτήτριες δήλωσαν συμμετοχή, από όλα 

σχεδόν τα Πανεπιστήμια και από πολλές περιοχές της χώρας. 

Αξιοσημείωτο είναι το ότι από εφέτος συμμετέχει στις δράσεις μας 

και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, από την Κύπρο, με το 

οποίο υπογράψαμε και μνημόνιο συνεργασίας. Ήταν το 5ο 

μνημόνιο συνεργασίας με Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μετά τα, ΠΑΠΕΙ, 

ΕΚΠΑ, ΠΑΔΑ και ΠΑΝΤΕΙΟ. 

Έγιναν συνολικά Δεκαπέντε (15) Σεμινάρια Χρηματιστηριακής 

Παιδείας, στα οποία ξεκινήσαμε από τις βασικές χρηματιστηριακές 

έννοιες, όπως οι βασικοί φορείς της Κεφαλαιαγοράς και η 

αποστολή του καθενός, η διοργάνωση των Γεν. Συνελεύσεων των 

εταιρειών και πως γίνονται οι ψηφοφορίες και η λήψη των 

αποφάσεων και συνεχίσαμε με πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως 

είναι οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες και η χρησιμότητα τους, 

η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

ο Εσωτερικός Έλεγχος, η παρακολούθηση των Ισολογισμών των 

εταιρειών από τη σκοπιά του επενδυτή, τα Εταιρικά Ομόλογα, 

τα ΜΟΔ, η Θεμελιώδης Ανάλυση των εταιρειών, η Τεχνική 

Ανάλυση των μετοχών κλπ 

 

Επίσης παρουσιάσαμε μερικά από τα επαγγέλματα της 

Κεφαλαιαγοράς, όπως Χρηματιστηριακός Αναλυτής, Εσωτερικός 

Ελεγκτής, Ορκωτός Ελεγκτής, IRO κλπ και δώσαμε οδηγίες για το 

πως μπορούν οι φοιτητές να προετοιμασθούν καλύτερα, για να 

ασχοληθούν με αυτά, όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Παράλληλα με τα σεμινάρια ξεκίνησαν και οι Γεν. Συνελεύσεις των 

εισηγμένων εταιρειών, τις οποίες παρακολουθήσαμε αποκλειστικά 

μέσω διαδικτύου. 

 

Παρακολουθήσαμε τις Γεν. Συνελεύσεις των παρακάτω εταιρειών, 

με χρονολογική σειρά: ΤΙΤΑΝ (18/5), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (21/5), 

ΕΧΑΕ (31/5), ΕΝΤΕRSOFT (3/6), ΙΝΤΕΡΚΟ (7/6),ΠΛΑΙΣΙΟ (8/6), 

ΟΤΕ (9/6), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (15/6), JUMBO (15/6), ΟΠΑΠ (17/6), 

ΦΟΥΡΛΗΣ (18/6), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (22/6), ΠΕΙΡΑΙΩΣ HOLDINGS 

(22/6), ΤΕΝΕΡΓΑ (23/6), ΛΑΜΔΑ (23/6), ΟΛΘ (23/6), ΔΕΗ (24/6), 

ΑΒΑΞ (24/6), ΕΥΔΑΠ (25/6), ΕΛΠΕ (30/6), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1/7), ΟΛΠ 
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(15/7), AEGEAN (15/6), ALPHA HOLDINGS (22/7), EUROBANK 

HOLDINGS (23/7) και EΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ (30/7) 

Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις όλων των παραπάνω 

εταιρειών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και δέχθηκαν οι 

φοιτητές και φοιτήτριες των Ελληνικών Πανεπιστημίων να 

παρακολουθήσουν τις ετήσιες απολογιστικές Γεν. Συνελεύσεις των 

εταιρειών τους, με σκοπό να αποκτήσουν μία ανεκτίμητη εμπειρία 

που δεν διδάσκεται σε κανένα Πανεπιστήμιο του κόσμου! 

 

Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε 

τρόπο στο Πρόγραμμα, τους καθηγητές των Ελληνικών ΑΕΙ, τους 

επαγγελματίες της Κεφαλαιαγοράς και τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ, 

που δίδαξαν στα σεμινάρια, τους χορηγούς μας, (Χρηματιστήριο 

Αθηνών, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΤΙΤΑΝ, KnR), που για άλλη μία χρονιά 

στήριξαν αυτή την επίπονη, αλλά τόσο δημιουργική προσπάθεια, 

τα παιδιά της Γραμματείας του ΣΕΔ, που υποστήριξαν όλη αυτή τη 

δράση (και συνεχίζουν να την υποστηρίζουν) και τους καθηγητές 

και καθηγήτριες των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Κολεγίων, που 

μας έστειλαν για άλλη μια χρονιά τους φοιτητές τους. 

Κυρίως όμως, εγώ προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, και με 

τα νιάτα και τον ενθουσιασμό τους, κατάφεραν να το φέρουν σε 

πέρας, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία όπως η φετινή. 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα συσταθεί ομάδα, από καθηγητές, 

τελειόφοιτους φοιτητές και μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ, η οποία θα 

επεξεργαστεί τις απαντήσεις των φοιτητών στα ερωτηματολόγια και 

θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα στο 19ο Συνέδριο του ΣΕΔ, το 

οποίο θα γίνει και εφέτος διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας 

Webex, σε τρεις φάσεις: 

–22 Οκτωβρίου η 1η Προσυνεδριακή Ημερίδα, αφιερωμένη 

στην Τεχνιτή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της, 

-19 Νοεμβρίου, η 2η Προσυνεδριακή Ημερίδα αφιερωμένη 

στην Εταιρική Διακυβέρνηση 

κσι στην εφαρμογή του ν.4706/2020, από τις εισηγμένες 

εταιρείες, 

-17 Δεκεμβρίου, το κυρίως Συνέδριο, αφιερωμένο στα 145 
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χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1876-2021),όπου και θα 

παρουσιαστούν και τα συμπεράσματα από το «Πρόγραμμα 

Γεν. Συνελεύσεων Εισ. Εταιρειών 2021». 

 

Τέλος οι εργασίες των φοιτητών, πάνω σε εταιρείες του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου, παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος. 

Στόχος μας είναι το Πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί σε βάθος 

χρόνου και να έχει όλο και μεγαλύτερη διείσδυση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, προς όφελος τόσο των φοιτητών, αλλά και όλων των 

εμπλεκομένων όπως γίνεται επί εφτά συνεχόμενα χρόνια, από το 

2015 μέχρι σήμερα. 

Όλοι όσοι το έχουν παρακολουθήσει, έχουν αναγνωρίσει τη μεγάλη 

του χρησιμότητα, διότι εκτός από τις ανεκτίμητες γνώσεις που 

προσφέρει στους φοιτητές και στους επενδυτές που το 

παρακολουθούν, αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τη διοργάνωση 

των Γεν. Συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών και συμβάλει τα 

μέγιστα στην άνοδο του επιπέδου Επενδυτικής Παιδείας στη χώρα 

μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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Νικόλαος Τσελεπής (Οικονομικών Επιστημών , ΕΚΠΑ) 

 

Νομική Ζάχαρη (Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 

1. Ο Οργανισμός 

2. Ανάλυση Μετοχής ΟΛΠ 

3. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής 

4. Δραστηριότητα ΟΛΠ 

5. Διοικητικό Συμβούλιο 

6. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

7. Δραστηριότητες ΕΚΕ 

8. Γενική Συνέλευση 
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1. Ο Οργανισμός 

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφ’ εξής “ΟΛΠ 

A.E.”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1930 ως Ν.Π.Δ.Δ. δυνάμει του 

Ν.4748/1930, ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Α.Ν. 1559/1950 που 

κυρώθηκε στη συνέχεια με τον Ν.1630/1951 και μετατράπηκε σε 

Ανώνυμη Εταιρεία με τον Ν.2688/1999. Η Εταιρεία εδρεύει στο 

Δήμο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, Ακτή Μιαούλη 10. Ο κύριος 

σκοπός της Εταιρείας με βάση το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό της είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των 

ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ 

της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Φεβρουαρίου 

2002 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων 

περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Πειραιώς, 

όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, τηρουμένης της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

 

Το λιμάνι του Πειραιά ή αλλιώς το λιμάνι των 3 ηπείρων είναι ένα 
από τα αρχαιότερα λιμάνια της Μεσογείου και σήμερα ένα από τα 
μεγαλύτερα, έφτασε στην ακμή του τον 5ο αιώνα π.Χ. ως λιμάνι 
της Αθήνας και εμπορικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου. 
Σήμερα, είναι το πρώτο λιμάνι στην Ευρώπη στη διακίνηση 
επιβατών, αλλά και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς 
αποτελεί το κύριο λιμάνι της Αθήνας και συνδέει τα περισσότερα 
νησιά με την ηπειρωτική χώρα. Επιπλέον, αποτελεί το κέντρο της 
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχοντας πλήρεις 
υπηρεσίες στα κρουαζιερόπλοια. Δηλαδή , το λιμάνι του Πειραιά 
αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής 
και εθνικής οικονομίας. 
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Με ιστορία που ξεκινάει από το 
1924, σήμερα το λιμάνι έχει 
πολλαπλές δραστηριότητες που 
αφορούν το εμπορικό λιμάνι, το 
επιβατικό λιμάνι, την εξυπηρέτηση 
πλοίων και την ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση χερσαίων εκτάσεων. 
 
Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί 
κομβικό σημείο για την ακτοπλοϊκή 

σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο 
κρουαζιέρας, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για την ευρύτερη 
Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία κάθε τύπου και μεγέθους. 
 
Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα απασχολεί περισσότερους από 1.000 
εργαζόμενους, εξυπηρετεί ετησίως 
περισσότερα από 24.000 πλοία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
τοπικής και εθνικής οικονομίας, και συνεχίζει την αναπτυξιακή της 
πορεία με αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της. 

 

Βασική αποστολή της ΟΛΠ Α.Ε είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών , με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

λειτουργίας της ΟΛΠ Α.Ε. και το κοινωνικό – οικονομικό 

αποτύπωμα της εκτιμάται σε 0,68% του ΑΕΠ για το 2019. Η ΟΛΠ 

Α.Ε. είναι εισηγμένη Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

από το 2003. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στον δείκτη FTSE/ 

Athens Large Cap όπου συμμετέχουν οι μεγαλύτερες, από άποψη 

κεφαλαιοποίησης, εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες.  

 

Έτσι λοιπόν, μέσα στο σύγχρονο λιμενικό γίγνεσθαι ο ΟΛΠ θα 

μετεξελιχθεί σε σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που θα παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, θα δικαιώνει τους επενδυτές, θα 

εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τις θέσεις εργασίας και θα εξυπηρετεί 

με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορικές συναλλαγές της 

χώρας προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών 
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2. Ανάλυση Μετοχής ΟΛΠ 

Η ανάλυση της μετοχής θα πραγματοποιηθεί από τα στοιχεία της 

ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 2020.  

• Λογιστική Αξία Μετοχών 

Αρχικά, πρέπει να βρεθεί η λογιστική αξία της μετοχής, η οποία 

ισούται με τον λόγο του μετοχικού κεφαλαίου προς το συνολικό 

αριθμό μετοχών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η λογιστική αξία της 

μετοχής δεν θα πρέπει να θεωρείται αριθμοδείκτης της οικονομικής 

αξίας, δεδομένου ότι αντανακλά τη λογιστική αποτίμηση της 

εταιρείας και όχι κατ΄ανάγκη την πραγματική αποτίμηση της 

αγοράς. Ωστόσο, η λογιστική αξία της μετοχής είναι ένα στατικό 

μέγεθος, καθώς κάθε εταιρεία μπορεί να εκδίδει οικονομικές 

καταστάσεις σε όποια περίοδο επιθυμεί και δίνει στον επενδυτή μια 

εικόνα για την αξία της μετοχής. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι μία 

ικανή διοίκηση πρέπει να καταφέρει η τιμή της τρέχουσας αξίας της 

μετοχής να είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση με την λογιστική 

αξία της μετοχής. 

Με βάση τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης έχουμε ότι :  

Μετοχικό Κεφάλαιο = 50.000.000     και  

Συνολικός Αριθμός Μετοχών = 25.000.000  

Άρα, 

Λογιστική Αξία Μετοχών = 2€  

 

• Κέρδη ανα Μετοχή 

Ένας άλλος σημαντικός δείκτης που πρέπει να εξετασθεί είναι τα 

κέρδη άνα μετοχή. Ο δείκτης αυτός γνωστός και ως EPS, μας 

ενημερώνει για τα κέρδη των κοινών μετοχών που αντιστοιχούν σε 

κάθε μετοχή. Ο EPS είναι ένας από τους πιο σπουδαίους δείκτες 

στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά συγχρόνως και ο πιο 

παραπλανητικός. Ο αριθμοδείκτης αυτός μετατρέπει τα καθαρά 

κέρδη που είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε μεγέθη ανά μετοχή. 

διαιρώντας τα με τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι όσο αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για την ανάληψη 

μιας νέας επένδυσης -δραστηριότητας τότε αυξάνονται τα συνολικά 

κέρδη και μειώνεται ο EPS. 
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 Ο ΟΛΠ την χρήση 2019 ενέκρινε την διανομή κερδών ύψους 

13.470.000€ στους μετόχους. Το 2018 το ποσό ανήλθε σε 

10.600.000€,δίνοντας έτσι μία αύξηση σε ποσοστό 27,07%. 

 

 2019 2018 

Κέρδη προς 
Διάθεση 

13.470.000 10.600.000 

Αριθμός Μετοχών 25.000.000 25.000.000 

Κέρδη ανα Μετοχή 0,5388€ 0,4240€ 

 

Συνεπώς, η μεταβολή στα κέρδη ανα μετοχή των δύο ετών 

ανέρχεται σε ποσοστό 27,07% 

Το μέρισμα χρήσης του 2019 καταβλήθηκε στις 31 Ιουλίου 2020. 

 

• Λόγος Ρ/Ε (price-to-earnings ratio) 

Εκφράζει την τιμή που καταβάλλεται για μια μετοχή σε σχέση με το 

ετήσιο καθαρό εισόδημα ή κέρδος που κερδίζει η επιχείρηση ανά 

μετοχή και αποτελεί τον πιο γνωστό χρηματοοικονομικό δείκτη 

αποτίμησης. 

Price-to-earning ratio = 
2

0,5388
= 3,71 

 

Δηλαδή , αν ένας επενδυτής αγοράσει την μετοχή σήμερα στην 

τιμή των 2€ και περιμένει ένα σταθερό μέρισμα των 0,5388€ τον 

χρόνο, θα έχει κάνει απόσβεση του κεφαλαίου σε 3,71 χρόνια. 

Στην πράξη όμως η τιμή της μετοχής μεταβάλλεται καθημερινά και 

το μέρισμα αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις επιδόσεις της 

εκάστοτε επιχείρησης. 
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3. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής 

 

Ανάλυση Συγκεκριμένων Γεγονότων 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η μετοχή του ΟΛΠ, το 

κάθε pattern αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ενός μήνα και δείχνει 

την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος του κάθε μήνα. Παρατηρούμε 

ότι η χρονιά του 2020 ήταν μη κερδοφόρα λόγω της πανδημικής 

κρίσης. Ιδιαίτερα, την 2/1/2020,πρώτη μέρα συνεδρίασης του 

έτους, η τιμή ανοίγματος της μετοχής ανερχόταν στις 21,9  

μονάδες. Την 31/12/2020 η τιμή κλεισίματος της μετοχής ήταν 19,5 

μονάδες, σημειώνοντας έτσι μία ποσοστιαία μείωση στο έτος της 

τάξης του -10,95%. Για τον πρώτο μήνα του 2021 η μετοχή του 

ΟΛΠ κινήθηκε αρνητικά, την 2/1/2021 η τιμή ανοίγματος για την 

μετοχή ήταν 19,52 μονάδες και η τιμή κλεισίματος την 29/1/2021 

ήταν 18,78 μονάδες σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση -3,79%. 

Μέσα στον Φεβρουάριο και Μάρτιο η μετοχή σημείωσε αύξηση. 

Την 1/2/2021 πρώτη μέρα συνεδρίασης του Φεβρουαρίου η τιμή 

ανοίγματος της μετοχής ήταν 18,80 μονάδες, την 31/3/2021 η τιμή 

κλεισίματος ήταν 21,95 μονάδες σημειώνοντας έτσι αύξηση 

16,75%. Έπειτα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα έχουμε 

συνεχόμενη μείωση. 
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Ανάλυση Δεικτών 

-Κινητός Μέσος Όρος: 

 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα τα patterns αναφέρονται σε χρονικό 

διάστημα ενός μήνα και ο χρονικός ορίζοντας είναι από τον 

Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα. Ο κινητός μέσος όρος είναι η 

μπλε γραμμή. Όταν βρισκόμαστε σε μία ανοδική τάση όπως αυτή 

φαίνεται στο διάγραμμα στο χρονικό εύρος από το 2019 έως το 

2020 ο κινητός μέσος όρος είναι και το επίπεδο στήριξης (support 

level) ενώ σε μία καθοδική τάση όπως σχεδόν σε όλο το εύρος του 

2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ο κινητός μέσος όρος αποτελεί 

το επίπεδο αντίστασης (resistance level). Επιπλέον, παρατηρείται 

μία άνοδος από τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα που σημαίνει 

ότι ο ΚΜΟ αποτελεί επίπεδο στήριξης. Βλέπουμε ότι το 2019 

έδωσε σήμα αγοράς στους επενδυτές καθώς η τιμή της μετοχής 

είναι κάτω από τον ΚΜΟ, και τον διασπά ανοδικά με υψηλό όγκο 

συναλλαγών ενώ το 2020 έδωσε σήμα πώλησης στους επενδυτές 

αφού η τιμή της μετοχής είναι πάνω από τον ΚΜΟ, και τον διασπά 

καθοδικά με υψηλό όγκο συναλλαγών. 
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-Σταθμικός Κινητός Μέσος Όρος: 

 

Ο ΣΚΜΟ δίνει ένδειξη αγοράς ή πώλησης όταν αλλάζει πορεία και 

αλλάζει κατεύθυνση πιο γρήγορα από το ΚΜΟ. Στο παραπάνω 

διάγραμμα παρατηρούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια (2018, 2019, 2020) 

έχει δώσει διαφορετικά σήματα στους επενδυτές τρεις φορές. Όσα 

βρίσκονται κάτω από την κόκκινη ευθεία γραμμή είναι ένδειξη 

αγοράς ενώ όσα βρίσκονται πάνω από την κόκκινη γραμμή είναι 

ένδειξη πώλησης. 

 

-Δείκτης Σχετικής Αντοχής (RSI): 

Ο J. Welles Wilder Jr. ανέπτυξε το RSI συγκρίνοντας τα πρόσφατα 

κέρδη σε μια αγορά με τις πρόσφατες απώλειες. Πρόκειται για 

δείκτη ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών 

των τιμών για να αξιολογήσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή 

υπερανάληψης στην τιμή ενός μετοχικού ή άλλου περιουσιακού 

στοιχείου. Το RSI εμφανίζεται ως ταλαντωτής (γραμμικό γράφημα 

που μετακινείται μεταξύ δύο ακραίων τιμών) και μπορεί να έχει μια 

ένδειξη από 0 έως 100 και να γραφεί σε μια γραμμή κάτω από το 

διάγραμμα τιμών. Το μέσο της γραμμής είναι 50. Όταν οι τιμές των 

τιμών RSI είναι πάνω από 70, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 

θεωρείται υπερτιμημένο. Αντιστρόφως, το περιουσιακό στοιχείο 

θεωρείται υπεραπόδοση όταν η RSI διαβάζεται κάτω από 30. Οι 

έμποροι χρησιμοποιούν επίσης το RSI για τον εντοπισμό των 

περιοχών υποστήριξης και αντίστασης, των αποκλίσεων των 
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σημείων για πιθανές αντιστροφές και επιβεβαιώνουν τα σήματα 

από άλλους δείκτες. 

 
Ο RSI είναι η γραμμή στο ρoζ διάγραμμα κάτω από το διάγραμμα 

της μετοχής που μελετάμε. Και δεξιά του βρίσκεται το εύρος τιμών 

του, στην συγκεκριμένη περίπτωση [30-80]. 
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4. Δραστηριότητα ΟΛΠ 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών 

ελλιμενισμού των πλοίων, ο χειρισμός των φορτίων και οι 

υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης καθώς και η αποθήκευση αγαθών 

και η διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι 

υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Λιμένος 

Πειραιώς, για την παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή 

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης κτλ), για την 

εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και 

κρουαζιερόπλοιων) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι 

ανταλλάγματος. Η Εταιρεία διέπεται από τις αρχές του Νόμου περί 

ανωνύμων εταιρειών N.4548/2018 όπως αντικατέστησε τον 

Ν.2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 2688/1999, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 2881/2001 και Ν.4404/2016. Η 

διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι εκατό (100) έτη, από την έναρξη 

ισχύος του Ν. 2688/1999. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με 
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ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η COSCO SHIPPING 

(Hong Kong) Limited κατέχει το 51% των δικαιωμάτων ψήφου, με 

ημερομηνία μεταβίβασης των δικαιωμάτων αυτών την 10η 

Αυγούστου 2016. Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited 

ελέγχεται κατά 100% από τη China Ocean Shipping (Group) 

Company, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO 

Shipping Corporation Limited, μία κινεζική κρατική εταιρεία. Ως 

συνέπεια η China COSCO Shipping Corporation Limited, 

ελέγχοντας έμμεσα κατά 100% τη COSCO SHIPPING (Hong 

Kong) Limited ελέγχει έμμεσα και το 51% των δικαιωμάτων ψήφου 

της ΟΛΠ Α.Ε . Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 991 άτομα, ενώ κατά την 

αντίστοιχη ημερομηνία του 2019 ήταν 998 άτομα. 

 

5. Διοικητικό Συμβούλιο 

-Τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. είναι τα εξής:  

Πρόεδρος ΔΣ, κ. ΥU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος. 

Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος. 

Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Zhang Anming , 
εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κα. LI Jin, CFO, εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 
μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κα. Ιωαννίδου Λητώ, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μέλος ΔΣ, κ. Απόστολος Παπαποστόλου, μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος ΔΣ, κ.Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος. 

 

 

https://olp.gr/images/CV_-_Yu_Zenggang_Gr.pdf
https://olp.gr/images/CV_-_ZHU_Jianhui_Gr.pdf
https://olp.gr/images/CV_-_Zhang_Anming_Gr.pdf
https://olp.gr/images/LIJin_Gr.pdf
https://olp.gr/images/CV_-_Feng_Boming_Gr.pdf
https://olp.gr/images/CV-_Nikolaos_Arvanitis_Gr.pdf
https://olp.gr/images/CV_-_Kwong_Che_Keung_Gordon_Gr.pdf
https://olp.gr/images/Ip_Sing_Chi_GR.pdf
https://olp.gr/images/LitoIoannidou_gr.pdf
https://olp.gr/images/GR_PDF/PAPAPOSTOLOU-APOSTOLOS-gr.pdf
https://olp.gr/images/pdffiles/moralis-gr.pdf
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- Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο.Λ.Π. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (olp.gr) 

- Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της 
ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η 
προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη 
διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά 
την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με 
εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Γενικής Συνέλευσης), και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον 
δικαστηρίου αλλά και εξωδίκως. 

-Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 7, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) έως (11) μέλη (τα «Μέλη»). 
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα Μέλη τα εκλέγει η Γενική 
Συνέλευση και αυτή ορίζει τη θητεία των Μελών. Τα μέλη 
χωρίζονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά . Εκτελεστικά μέλη 
θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
διοίκησης της Εταιρείας, όπως ιδίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ 
μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των 
εταιρικών ζητημάτων και την προάσπιση των αρχών της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Η διοίκηση του ΟΛΠ αποτελείτε επίσης από την Σύνθεση 
Επιτροπής Ελέγχου, Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών και τη 
Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. 

 

-Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου 

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου καθορίστηκε από τη Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021, και τα μέλη της 
ορίστηκαν από το ΔΣ 16ης Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα 
στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2021 ως ακολούθως: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung 
Gordon, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. 

 

https://olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/dioikisi
https://olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/dioikisi
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Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, 
ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 

 

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κα. Ιωαννίδου Λητώ, μη 
εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 

 

- Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών 

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, 

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. 

 

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. KWONG Che Keung Gordon, 

ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 

 

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη 

εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 

 

- Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. IP Sing Chi, 

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. 

 

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. KWONG Che Keung 

Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 

 

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. Zhu Jianhui, μη 

εκτελεστικό μέλος ΔΣ. 
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6. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/20, 
εφαρμόζει και υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.). 

O ΕΚΕΔ 2021 του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: ΑΡΧΙΚΗ - HCGC (esed.org.gr) 

 

Θέση σε ισχύ :  

Ο Κώδικας τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος των άρθρων 1 

έως 24 του ν. 4706/2020. Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 

που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του, η εταιρεία 

μπορεί να επικαλεστεί το χρόνο έναρξης ισχύος ως εξήγηση μη 

εφαρμογής ή παρέκκλισης και να δηλώσει για ποιες ειδικές 

πρακτικές βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης. 

 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκεται αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα :  Ο.Λ.Π. - ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (olp.gr) 

 

 

7.  Δραστηριότητες ΕΚΕ 

Η ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
συνεισφέρει σε διάφορους τομείς και στηρίζει ανθρωπιστικές και 
πολιτιστικές δράσεις καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
με αντικείμενο την υγεία και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. 

Παράλληλα στην προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης 
έχει αναδείξει αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του 
Θεμιστοκλή και του Περικλή. 

https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed.
https://olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/kodikas-etairikis-diakivernisis
https://olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/kodikas-etairikis-diakivernisis
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Αναπόσπαστο όμως τμήμα 
της κοινωνικής ευθύνης του 
ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί και η 
προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Ο ΟΛΠ σεβόμενος το 
περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί και αποσκοπώντας 
στην πρόληψη και τον 
περιορισμό των επιπτώσεων 
που δύναται να προκύπτουν 
από τις λιμενικές 
δραστηριότητές του, αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις, 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική του πολιτική στα πλαίσια του 
πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης PERS 
(Port Environmental Review System) που εφαρμόζει. 

Ο ΟΛΠ παρακολουθεί την ποιότητα του θαλάσσιου, ακουστικού και 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μέσω ειδικών προγραμμάτων, 
εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με 
πανεπιστημιακούς φορείς και ειδικευμένους εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

Μεριμνά για την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση ή/και 
επεξεργασία) των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις 
του, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους χρήστες του 
λιμένα, ενώ εφαρμόζει αντίστοιχο σχεδιασμό για την 
περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων πλοίων. 

Προβαίνει στην ενίσχυση του πρασίνου των εγκαταστάσεών του, 
μέσω της φύτευσης νέων δέντρων και θάμνων, συμβατών με τα 
ήδη υπάρχοντα είδη και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, με στόχο 
τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αισθητική αναβάθμιση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Προς την 
ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η πρωτοβουλία του ΟΛΠ να 
κατασκευάσει πράσινη ταράτσα στο νέο κτίριο γραφείων του 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ν. ΣΕΜΠΟ) στο Πέραμα. 

Καθώς ο ΟΛΠ επιθυμεί την συνύπαρξη των δραστηριοτήτων του 
με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά 
Ερευνητικά Προγράμματα, διερευνά τρόπους υλοποίησης έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παροχής φιλικών 
περιβαλλοντικά υπηρεσιών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου. 



25 
 

Ο ΟΛΠ περισσότερο από 70 χρόνια αποτελεί πόλο οικονομικής 
ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζει την οικονομική του προσφορά 
στην τοπική και εθνική οικονομία με μια κοινωνική και 
περιβαλλοντική στρατηγική ανάλογη της ιστορίας του. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δράσεις του ΟΛΠ 
είναι διαθέσιμες στο πεδίο Ο.Λ.Π. - Προστασία περιβάλλοντος-
Πράσινο λιμάνι (olp.gr). 

 

Εξέλιξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 2020: 

Δραστηριότητα Κρουαζιέρας: 

Μέσα στο 2020, η βιομηχανία της Κρουαζιέρας επηρεάστηκε 
σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η συντριπτική 
πλειονότητα των γραμμών κρουαζιέρας μείωσε σημαντικά ή 
ανέστειλε πλήρως τα δρομολόγια από την αρχή της πανδημίας και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Ως αποτέλεσμα, η ΟΛΠ Α.Ε. 
υπέστη σημαντική πτώση όγκου επιβατών και αφίξεων σε 
σύγκριση με το 2019. Η συνολική κίνηση επιβατών το 2020 ήταν 
16.640 σε σύγκριση με 1.098.091 το 2019, σημειώνοντας μείωση 
98,5%. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 87,8% σε 76 
έναντι 622 το προηγούμενο έτος.  

Κίνηση Ακτοπλοΐας: 

Τα περιοριστικά μέτρα για τον τουρισμό και τα εσωτερικά ταξίδια 
λόγω της πανδημίας COVID-19 μέσα στο 2020, επηρέασαν 
αρνητικά τις διαδρομές πλοίων, τις ροές επιβατών και οχημάτων. Η 
συνολική κυκλοφορία επιβατών στις εσωτερικές γραμμές το 2020 
σημείωσε μείωση 37,4% σε 10.372.523 σε σύγκριση με 
16.551.054 επιβάτες το 2019. Η κυκλοφορία των οχημάτων 
επηρεάστηκε λιγότερο κατά την περίοδο πανδημίας, σημειώνοντας 
μείωση 17,2% (2.270.845 το 2020 σε σύγκριση με 2.742.213 το 
2019).  

Τερματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων: 

Η απόδοση στους τερματικούς σταθμούς αυτοκινήτων το 2020 
μειώθηκε κατά 24,4% λόγω της μείωσης τόσο των τοπικών όσο και 
των φορτίων μεταφόρτωσης. Η συνολική κίνηση ήταν 305.190 
οχήματα έναντι 403.757 το 2019. Οι τοπικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 
27,7% (από 120.804 το 2019 σε 87.310) ενώ οι όγκοι 
μεταφόρτωσης σημείωσαν πτώση 23% (από 282.953 το 2019 σε 
217.880). Η πτώση των φορτίων μεταφόρτωσης οφείλεται τόσο 
στη μείωση της ζήτησης από τις κύριες αγορές στην Ανατολική 

https://olp.gr/el/prostasia-perivallontos/prostasia-perivallontos-prasino-limani
https://olp.gr/el/prostasia-perivallontos/prostasia-perivallontos-prasino-limani
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Μεσόγειο και ιδίως στην Τουρκία και στην Αίγυπτο όσο και στη 
μείωση των πωλήσεων στην Ευρώπη, ενώ η πτώση των εγχώριων 
φορτίων οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα και την αναστολή της 
παραγωγής σε εργοστάσια οχημάτων.  

Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων: 

Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε πλήρως 
λειτουργικός καθ ‘όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που 
ελήφθησαν στην Ελλάδα. Η επιβράδυνση της οικονομίας λόγω των 
περιοριστικών μέτρων επηρέασε τον εγχώριο όγκο φορτίου που 
σημείωσε μείωση 12% (από 107.608 TEUs το 2019 σε 94.642). 
Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι του Προβλήτα Ι υπό την ΟΛΠ Α.Ε. 
σημείωσαν αύξηση 10,5% (από 489.430 TEUs το 2019 σε 
540.591) λόγω της σημαντικής αύξησης των όγκων 

μεταφόρτωσης. Οι όγκοι μεταφόρτωσης σημείωσαν αύξηση 16,8% 
(από 381.822 το 2019 σε 445.949), κυρίως λόγω της συνεισφοράς 
του ομίλου COSCO SHIPPING. Καθώς οι όγκοι μεταφόρτωσης 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 83% των συνολικών όγκων του 
προβλήτα I της ΟΛΠ Α.Ε., ο τερματικός σταθμός 
εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να παραμείνει ανθεκτικός στη 
κρίση καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2021.  

Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα: 

Στον τομέα των μόνιμων δεξαμενών, 121 πλοία εξυπηρετήθηκαν 
το 2020 έναντι 112 το 2019 (αύξηση 8%), ενώ οι συνολικές ημέρες 
πληρότητας μειώθηκαν οριακά κατά 1,3% (από 949 σε 937 
ημέρες). Επίσης, σημειώθηκε μείωση στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη με 254 πλοία το 2020 έναντι 292 το προηγούμενο έτος (-
13,0%). 

Ο σύνδεσμος για την εύρεση πληροφοριών των Δραστηριοτήτων 
της ΕΚΕ είναι ο κεντρικός σύνδεσμος της ιστοσελίδας Ο.Λ.Π. - 
Κοινωνική ευθύνη (olp.gr) 

• Δραστηριότητες ΕΚΕ → Εταιρική Υπευθυνότητα/Κοινωνική 
Ευθύνη. 

 

8. Γενική Συνέλευση 2021 

Η ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η 
οποία είχε την απαραίτητη απαρτία με ποσοστό συμμετοχής των 
μετόχων 82,36%. 

https://olp.gr/el/etairiki-ypefthynotita/koinoniki-efthyni
https://olp.gr/el/etairiki-ypefthynotita/koinoniki-efthyni
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Κατά τη διάρκεια  της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν μεταξύ 
άλλων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Διανομή 
Μερίσματος, αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2020. 
Επισημαίνεται, ότι το ποσό του μερίσματος, κατόπιν σχετικής 
πρότασης του Δ.Σ., ανήλθε σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα για την στρατηγική της 
εταιρείας, δημοσιοποιήθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ., 
αναφέρθηκε στην Γ.Σ. ότι δεν υπάρχει stock option plan στην 
εταιρεία και σημειώνεται ότι η εταιρεία εκδίδει Κοινωνικό 
Απολογισμό βάσει διεθνών προτύπων. 

Tα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 
έτος 2020 αφορούν στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ο 
οποίος ανέρχεται σε 132,9 εκατ. ευρώ, στα κέρδη προ φόρων, 

τα οποία είναι 36,9 εκατ. ευρώ και στα κέρδη μετά από τους 
φόρους, τα οποία ανέρχονται σε 26,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά 
διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση και ανέρχονται σε 111,4 εκατ. ευρώ, 
ενώ σημειώνεται πως η ΟΛΠ Α.Ε. προχώρησε σε συμβασιοποίηση 
επενδύσεων, οι οποίες ανέρχονται σε 211,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα 
συνολικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν σε ποσοστό 8.8% το 2020 
και ανήλθαν στα 93,7 εκατ. ευρώ έναντι 102,7 εκατ. ευρώ της 
χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα του 
προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα 58 εκατ. ευρώ. Η ΟΛΠ 
Α.Ε. κατέβαλλε το έτος 2020, 4,8 εκατ. ευρώ, ως αντάλλαγμα 
παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Ο Πρόεδρος του PPA κ. Yu Zenggang, ο οποίος προήδρευσε της 
Γενικής Συνελεύσεως, αναγνώρισε τη συμβολή όλου του 
προσωπικού της εταιρείας στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 
έτους 2020, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και 
τόνισε πως η ΟΛΠ Α.Ε. αφενός επιδιώκει τη συνέχιση της 
πετυχημένης της οικονομικής πορείας στοχεύει ωστόσο, 
ταυτόχρονα, στην ανάδειξη του Λιμένα Πειραιώς ως ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου. Τέλος πρόσθεσε ότι «έχουμε 
τοποθετήσει τον Λιμένα του Πειραιά σε μια αδιάκοπη τροχιά θετικής 
ανάπτυξης και κερδοφορίας. Από ένας τοπικός λιμένας, το ελληνικό 
λιμάνι έχει μετατραπεί σήμερα σ’ ένα από τα πιο αναγνωρισμένα 
κέντρα ναυτιλίας παγκοσμίως, βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες 
θέσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με τους παραδοσιακούς ηγέτες, 
ενώ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου.» 

Η ΟΛΠ Α.Ε. είναι μια Εταιρεία που φιλοξενεί μια σύνθετη, πολύπλοκη 
και μοναδική ποικιλία λιμενικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων 
είναι η κρουαζιέρα, η ακτοπλοΐα, η εξυπηρέτηση όλων των τύπων 
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φορτίων, οι επισκευές πλοίων και η ζώνη ελεύθερων τελωνειακών 
ελέγχων τύπου Ι. Βασικός μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με 51%, είναι από 
τον Αύγουστο του 2016, η COSCO SHIPPING, η μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο. 
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Για την εταιρεία 

 H Aegean airlines σε ελληνική μετάφραση αεροπορία Αιγαίου είναι 

η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία σε επιβατικά αεροσκάφη και 

προορισμούς και αερομεταφορέας Ελλάδος. Η ίδρυση του έγινε το 

1987 με κεντρική βάση του τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών 

"Ελευθερίος Βενιζέλος" ενώ με δευτερεύουσες τον "Κρατικό 

αερολιμένα Θεσσαλονίκης" καθώς και τον "Διεθνή αερολιμένα 

Λάρνακας" Tο όνομα του αερολιμένα "Aegean" προέρχεται από 

Αιγαίο πέλαγος και η εταιρεία έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών(ΧΑΑ:ΑΡΑΙΓ) Η εταιρεία αποτελεί τμήμα της Star Allance 

και εκτελεί τόσο κανονικές πτήσεις όσο και charter σε Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική ενώ η έδρα των γραφείων της 

είναι στην Κηφισιά  

ιστορία-πληροφορίες για την εταιρεία aegean 

στορική αναδρομή:  

• Ιανουάριος : 1992 Η Aegean Aviation γίνεται η πρώτη 

ιδιωτική αεροπορική εταιρία που αποκτά άδεια 

αερομεταφορών. 

• Ιανουάριος  : 1994 Είσοδος της Aegean Aviation στον Όμιλο 

Εταιριών Βασιλάκη. Επένδυση σε ιδιόκτητα Learjet για 

πτήσεις VIP από την Ελλάδα προς όλο τον κόσμο.   

• Μάρτιος: 1999 Ίδρυση της Aegean Airlines. 

• Μάιος : Πραγματοποιούνται οι πρώτες πτήσεις από Αθήνα, 

προς Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη με 2 ολοκαίνουργια 

ιδιόκτητα αεροσκάφη JET AVRO RJ 100 της BAE Systems 

(British Aerospace). Κάθε αεροσκάφος έχει τέσσερις 

αθόρυβους κινητήρες που εξασφαλίζουν άνεση και ταχύτητα 

μεταφοράς. 

• Μάιος:  2014 H AEGEAN και η Etihad Airways ανακοινώνουν 

τη συνεργασία τους και γιορτάζουν την έναρξη των νέων 

απευθείας πτήσεων της Aegean στην πρωτεύουσα των 

ΗΑΕ. 

• Μάρτιος : Η AEGEAN παρουσιάζει τη στρατηγική ανάπτυξής 

της για το 2014. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει 13.000.000 

θέσεις στις πτήσεις της προς 87 προορισμούς εξωτερικού σε 

32 χώρες και 33 προορισμούς εσωτερικού από 8 ελληνικές 

βάσεις, ενίσχυση του στόλου με 5 Airbus και 17 νέους 

προορισμούς εξωτερικού. 
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• Μάρτιος: Η AEGEAN μετά από ψηφοφορία αναδείχτηκε 

«Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς»(Regional 

Airline of the Year 2014) στα Air Transport News Awards 

2014. 

• Οκτώβριος : 2013 Ολοκληρώνεται η εξαγορά του 100% των 

μετοχών της OIympic Air από την AEGEAN και η μεταβίβαση 

του συνόλου των μετοχών, με την υπογραφή της οριστικής 

συμφωνίας ανάμεσα στην AEGEAN και την Marfin 

Investment Group AE. Με την ολοκλήρωση και του τυπικού 

αυτού σκέλους της διαδικασίας, η Olympic Air καθίσταται 

θυγατρική της AEGEAN. 

• Οκτώβριος:  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την 

απόφασή της να εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από 

την AEGEAN. Η AEGEAN εισάγει δυο νέες κατηγορίες 

εισιτηρίων στην οικονομική θέση, τις GoLight και Flex 

• Αύγουστος: Ο αριθμός των δρομολογίων εξωτερικού φθάνει 

τα 160, από 28 χώρες, προς 12 ελληνικά αεροδρόμια 

(τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις)  

• Ιούνιος : Η Aegean βραβεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

και 4 φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή 

αεροπορική εταιρία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX. 

• Μάρτιος: Η AEGEAN ανακοινώνει το Πρόγραμμα Στήριξης 

Φοιτητών «κοντά στους νέους» και δίνει τη δυνατότητα σε 

500 φοιτητές να ταξιδεύουν δωρεάν από και προς το σπίτι 

τους από τον τόπο σπουδών. 

• Ιούνιος: 2010 Η Aegean Airlines μέλος του δικτύου Star 

Alliance. Σύνδεση της Ελλάδας με τον κόσμο. Ευκολότερη 

πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στην 

Ελλάδα. 

• Φεβρουάριος: Οι μέτοχοι Aegean Airlines και Olympic Air 

συμφώνησαν στην συγχώνευση των δραστηριοτήτων των 

δύο εταιρειών 

• Ιανουάριος: Έναρξη προγράμματος «Aegean – Κοντά στους 

Νέους». Η Aegean μεταφέρει περισσότερους από 10.000 

μαθητές για να επισκεφθούν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 

• Οκτώβριος: 2009 Εθνική πρωτοβουλία της Aegean. 2 Νέα 

Airbus, o «Κλεισθένης» και ο «Φειδίας» ταξιδεύουν το Νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 
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• Σεπτέμβριος: 2008 Η Aegean έλαβε πιστοποίηση ISO 

14001:2004. Η Aegean εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης για Εξυπηρέτηση Επιβατών – Εξυπηρέτηση 

Αεροσκαφών και Συντήρηση Αεροσκαφών 

• Ιανουάριος: Αύξηση της συνολικής παραγγελίας 

αεροσκαφών Airbus Α320/Α321 από 25 σε 27. Η συνολική 

παραγγελία ανέρχεται σε 23 Airbus Α320 και 4 Airbus Α321 

• Ιούνιος :2007 Εισαγωγή της Aegean στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών 

• Μάρτιος: Παραλαβή των τριών πρώτων Airbus A320. 

• Δεκέμβριος: 2005 Παραγγελία 8 Airbus Α320 από την 

Aegean Airlines με προοπτική παραγγελίας 12 επιπλέον 

αεροσκαφών της ίδιας οικογένειας. 

• Νοέμβριος: Η Aegean γίνεται partner της Lufthansa. Οι δύο 

εταιρείες στα πλαίσια της συνεργασίας προσφέρουν στους 

επιβάτες τους ενιαίους κωδικούς πτήσεων και πολλά 

πλεονεκτήματα. 

• Μάιος: 2004 Νέος προορισμός: Λάρνακα. Η Aegean ξεκινά 

τακτικές πτήσεις προς την Κύπρο. Ομογενοποίηση του 

στόλου αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου JET (13 Boeing 

737 300/400 και 6 AVRO RJ100). 

• Οκτώβριος: 2003 Η Aegean λανσάρει το e-ticket (άυλο 

εισιτήριο) μια πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίου. Η 

Aegean είναι η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που 

παρέχει e-ticket. 

• Νοέμβριος: 2001 Η Aegean εγκαινιάζει την παροχή της 

υπηρεσίας Business Class και στις πτήσεις εξωτερικού. 

• Απρίλιος: Η Aegean Airlines ενώνει τις δυνάμεις της με την 

Cronus Airlines, εξυπηρετώντας 11 προορισμούς στην 

Ελλάδα και 7 στο εξωτερικό. 

• Ιούλιος: 2000 Παραλαβή δύο ολοκαίνουργιων AVRO RJ 100. 

Τώρα η Aegean πετάει σε 11 προορισμούς σε όλη την 

Ελλάδα με περισσότερες από 80 πτήσεις καθημερινά, με 6 

ολοκαίνουργια τετρακινητήρια JET AVRO RJ 100 και 3 ATR 

72. 

• Μάιος :H Aegean επεκτείνεται και πάλι αποκτώντας τον 11ο 

προορισμό της, τη Σαντορίνη. 
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• Δεκέμβριος: 1999 Εξαγορά της Air Greece. Ο στόλος 

αυξάνεται με την παραλαβή ενός τέταρτου RJ και 3 ATR 72. 

Νέος προορισμός η Μυτιλήνη. 

• Οκτώβριος: Παραλαβή ενός τρίτου RJ και η Aegean 

μεγαλώνει πετώντας τώρα σε 2 νέους προορισμούς: 

Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα. 

• Ιούνιος: Η Aegean πλέον πραγματοποιεί πτήσεις σε 2 νέους 

προορισμούς, τη Ρόδο και τα Χανιά. 

Βραβεύσεις 

2019 
Βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2018 

(κατά τη διάρκεια του 19ου Αirline Μarketing Workshop), ως η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην εγχώρια 

αγορά, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της 

Αφρικής, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης 

στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η δημοφιλέστερη 

αεροπορική εταιρεία για το 2018 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών 

του αεροδρομίου της Αθήνας. 

Η AEGEAN ξεχώρισε στα "TripAdvisor Travelers' Choice Awards 

2019", λαμβάνοντας τις εξής διακρίσεις: «Καλύτερη περιφερειακή 

αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη», «Καλύτερη Business Class 

σε περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» και 

«Καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα». 

Το Τηλεφωνικό Κέντρο της AEGEAN κατέκτησε την 1η θέση στον 

ετήσιο διαγωνισμό «Teleperformance Greece CRM Grand Prix 

Customer Service Awards 2018» και έλαβε το Χρυσό Βραβείο στην 

κατηγορία “Large Call Centers” για 2η συνεχόμενη χρονιά. 

2018  
H AEGEAN ψηφίστηκε για το βραβείο “Καλύτερο πλήρωμα 

καμπίνας στη Νότια Ευρώπη 2018” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

H AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2018” για ένατη φορά και όγδοοη 

συνεχόμενη, στα Skytrax World Airline Awards. 



35 
 

2017 
Η AEGEAN τιμήθηκε με το Fast Travel Gold Award από τη Διεθνή 

Ένωση Αερομεταφορών (IATA), για τις καινοτόμες και ευέλικτες 

λύσεις που προσφέρει για την απλούστευση και την επιτάχυνση 

της εμπειρίας των επιβατών. 

H AEGEAN αναδείχθηκε για 3η φορά «Europe’s Leading Regional 

Airline» μέσα από ψηφοφορία του κοινού που διοργανώθηκε στο 

πλαίσιο των 24ων ετήσιων World Travel Awards™. 

H AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2017” για όγδοη φορά και έβδομη 

συνεχόμενη, στα Skytrax World Airline Awards. 

2016 
Η AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2016” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

Βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2015 

(κατά τη διάρκεια του 16ου Αirline Μarketing Workshop), ως η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην εγχώρια 

αγορά, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην 

αγορά της Μέσης Ανατολής, η εταιρεία με τη συνολικά μεγαλύτερη 

αύξηση αριθμού επιβατών, η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία 

μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών. Επίσης, η AEGEAN έλαβε τις εξής τιμητικές διακρίσεις: 

Ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην αγορά της 

Ανατολικής Ευρώπης και το Ειδικό βραβείο ως η εταιρεία που 

μετέφερε μεγαλύτερο αριθμό επιβατών κατά την περίοδο 2001-

2015. 

Η AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2015” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

2015 
Βραβείο του «Up and coming / Program of the year» για τη 

γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης - Αφρικής, απονεμήθηκε στο 

πρόγραμμα Miles+Bonus της AEGEAN από τα Freddie Awards 

2015. 

Fast Travel Green Award για την AEGEAN και την Olympic Air, 

από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport 
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Association - ΙΑΤΑ), για τις τεχνολογικές εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες οι οποίες αναβαθμίζουν την εμπειρία 

των επιβατών. 

Bραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2014 

(κατά τη διάρκεια του 15ου Αirline Μarketing Workshop), ως η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην εγχώρια 

αγορά, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην 

αγορά της Μέσης Ανατολής, η εταιρεία με τη συνολικά μεγαλύτερη 

αύξηση αριθμού επιβατών, η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία 

μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών. Επίσης, η AEGEAN έλαβε τις εξής τιμητικές διακρίσεις: 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία μεταξύ των 10 

εταιρειών που κατέγραψαν την υψηλότερη επιβατική κίνηση και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην αγορά της 

Ανατολικής Ευρώπης. 

2014 

Η AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2014” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

Βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2013 

(κατά τη διάρκεια του 14ου Αirline Μarketing Workshop), ως η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην εγχώρια 

αγορά, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην 

αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, η εταιρεία με τη συνολικά 

μεγαλύτερη αύξηση επιβατών, η δημοφιλέστερη αεροπορική 

εταιρεία μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του Διεθνούς 

Αερολιμένα Αθηνών (πηγή: Έρευνα του Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών – επίσημα ετήσια στατιστικά στοιχεία). 

2013 
Η AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2013” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

H AEGEAN αναδείχθηκε η πιο συνεπής περιφερειακή αεροπορική 

εταιρεία στην Ευρώπη για το 2012, με ποσοστό 93,02%, στα “On 

Time Performance Service Awards” της www.flightstats.com 
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Τιμητική διάκριση για την ΑEGEAN από το Aεροδρόμιο των 

Βρυξελλών για την ακρίβεια στη συνέπεια των πτήσεων της για το 

2012, ως Short Haul Airline με ποσοστό 90.4%. 

Bραβείo από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (κατά τη διάρκεια του 

13ου Αirline Μarketing Workshop), ως η δημοφιλέστερη 

αεροπορική εταιρεία για το 2012 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών 

του αεροδρομίου της Αθήνας (πηγή: Έρευνα του Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών – επίσημα ετήσια στατιστικά στοιχεία). 

2012 
H AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2012” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

Τιμητική διάκριση για την AEGEAN από τον Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών για τη μεγίστη συμβολή της στην ανάδειξη του Λονδίνου 

ως κορυφαίου Ευρωπαϊκού προορισμού. 

Η ΑEGEAN κατέλαβε πρωτιά για την ακρίβεια των αφίξεων, όχι 

μόνο σε ευρωπαϊκή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με 

την έρευνα «March 2012 Airline and Airport On-Time Performance 

Report», της ιστοσελίδας www.flightstats.com, το Μάρτιο του 2012. 

Βραβείo από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (κατά τη διάρκεια του 

12ου airline marketing workshop), ως η αγαπημένη αεροπορική 

εταιρεία των επιβατών για το έτος 2011 (πηγή: Έρευνα του Διεθνή 

Αερολιμέν 

2011 
H AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2011” στα Skytrax World Airline 

Awards.Δυο βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (κατά τη 

διάρκεια του 11ου Αirline Μarketing Workshop) ως η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Αφρικής και Ειδικό 

Βραβείο Δεκαετίας ως μία από τις εταιρείες που διακίνησε το 

μεγαλύτερο αριθμό επιβατών την περίοδο 2001 – 2010. 

2010 
Τέσσερα βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (κατά τη 

διάρκεια του 10ου Airline Μarketing Workshop) ως η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία για την αγορά της Δυτικής Ευρώπης, η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Αφρικής, η 

εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο 
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αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2009, ενώ έλαβε 

τιμητική διάκριση για την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη 

επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά. 

2009 
Η AEGEAN ψηφίστηκε “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 

Εταιρεία στην Ευρώπη για το 2009” στα Skytrax World Airline 

Awards. 

Τρία βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (κατά τη διάρκεια 

του 9ου Airline Marketing Workshop) ως η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, για 

την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην 

εγχώρια αγορά, ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού 

επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2008. 

2008 
Η AEGEAN είναι η χρυσή νικήτρια του “Airline of the year 2008/9” 

του ERA. 

2007 
ERA (EUROPEAN REGIONS AIRLINE ASSOCIATION): PALME 

D’OR (for sustained excellence). 

Βράβευση από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως η εταιρεία με τη 

μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2006, καθώς και για την υψηλότερη 

ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά. 

2006 
Απόκτηση πιστοποίησης IOSA. Επιτυχής ολοκλήρωση της 

επιθεώρησης που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος IOSA 

(Επιχειρησιακός Έλεγχος Ασφάλειας της ΙΑΤΑ) που 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005. 

Χρυσό βραβείο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

Η AEGEAN τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο για την υψηλότερη 

αύξηση αριθμού επιβατών μέσα στο 2005 και για την υψηλότερη 

ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά. 

4ο βραβείο από τον ERA. Απονέμεται και πάλι στην AEGEAN το 

ασημένιο βραβείο της Αεροπορικής Εταιρείας 2006/7. 
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2005 
3 βραβεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ως η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία για την αγορά της Δυτικής Ευρώπης, η 

συνολικά ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στο ΔΑΑ, για το 2004. 

Βράβευση για τρίτη φορά από τον ERA, με το ασημένιο μετάλλιο 

για τη χρονιά 2005/6. 

2004 
Χρυσό μετάλλιο από τον ERA, ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία 

στην Ευρώπη για το έτος 2004/2005. 

2002 
Διαδικασία πιστοποίησης όλου του επιχειρησιακού τομέα της 

Aegean, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα JAR OPS1 (με την 

υποστήριξη της Lufthansa Consulting). Εκπαίδευση του πτητικού 

προσωπικού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα JAR OPS στο 

εκπαιδευτικό κέντρο της Lufthansa. 

2000 
Διάκριση από τη British Aerospace. 

Βράβευση από τον ERA (European Regions Airline Αssociation), 

το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών 

Εταιρειών, με το χάλκινο μετάλλιο για τη χρονιά 2000/1. 

1999 
Διάκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Ασφάλειας Πτήσεων και την 

ΥΠΑ, ως άριστα οργανωμένη επιχείρηση η οποία έχει επιτύχει 

πολύ υψηλά standards ασφάλειας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προφίλ 

Ξεκινήσαμε την πορεία μας τον Μάιο του 1999 επιχειρώντας στον 

Ελλαδικό χώρο. Σήμερα, ως η μεγαλύτερη ελληνική Αεροπορική 

εταιρεία της χώρας και μέλος της Star Alliance, προσφέρουμε 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό 

επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. 

  

Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, ως η 

μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον 

χώρο των Αερομεταφορών, επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη 

δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύουμε τον τουρισμό με 
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νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτουμε όλη την 

Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης 

γραμμής. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση 

του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας. 

  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2018 μεταφέραμε 14 

εκατομμύρια επιβάτες, 6% περισσότερους από το 2017. Η 

AEGEAN συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο επιτυχημένες 

Αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και ψηφίζεται συνεχώς από 

τους επιβάτες ανάμεσα στις καλύτερες σε ό,τι αφορά την 

εξυπηρέτηση και την άνεσή τους.  

 

Το 2018, η AEGEAN βραβεύτηκε για όγδοη συνεχή χρονιά και 

ένατη φορά τα τελευταία 10 χρόνια ως «η καλύτερη περιφερειακή 

αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη», από τα  Skytrax World Airline 

Awards. Σημαντική διάκριση αποτέλεσε και η ανάδειξη της 

AEGEAN στην 5η θέση στη λίστα με τις 20 καλύτερες αεροπορικές 

εταιρείες στον κόσμο (πλην των ΗΠΑ) του Conde Nast Traveler. 

  

Το πρόγραμμά μας το 2019 περιλαμβάνει ένα δίκτυο 151 

προορισμών, 31 εσωτερικού και 120 εξωτερικού σε 44 χώρες. Οι 

πτήσεις θα πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους 

στόλους στη Ευρώπη, που αποτελείται από 61 αεροσκάφη. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Η εταιρεία αεροπορία αιγαίου ανακοινώνει ότι, κατόπιν της εκλογής 

νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των 

ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις των 

άρθρων, ανακοίνωσε πως από 15.07.2021 σύμφωνα με απόφαση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

  

1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

 2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό 

μέλος 

 3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη 

εκτελεστικό μέλος 

 4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό 
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μέλος. 

 5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος 

 6. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος 

 7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

 9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

 10. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος 

 12. Νικόλαος Σοφιανός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

  

 Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, 

παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας 

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 

μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής 

απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη. 

 

Εταιρική διακυβέρνηση - Εταιρική κοινωνική ευθηνή . 

1.εταιρικη διακυβέρνηση  

Τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης έχει πάρει η εταιρία , σαν 

αυτές που έχουν τεθεί από τους νομούς της Ελλάδας .Η εταιρική  

διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων αρχών και ελέγχου . Με αυτά 

που διοργανώνεται και κυριαρχείται η εταιρεία . Έχει ως 

αποτέλεσμα της επιφανείας προς την διακυβέρνηση κοινό όπως 

και η εξασφάλιση των συμφερόντων των μετοχών της επιχειρήσεις 

, και συνδέονται με την λεπτομέρεια τους . 

  

2.Κώδικες και Πολιτικές : 

Η  εταιρεία έχει προσδιορίσει αυτόβουλή να αναγνωρίσει τον 

ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβερνήσεις για τις εισηγμένης 

εταιρείας . 

Η εταιρεία φαίνεται να φτάνει σε διαφοροποίηση στον κώδικα και 

στης αρχές εταιρικής διακυβέρνησης  που θέτει . 

3. Εταιρική Υπευθυνότητα : 

Διακρίνουμε ότι υπάρχει αύξηση στους επιβάτες του εξωτερικού με 

διαφορά των προηγουμένων χρονών ένα 10,8% . 
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Υπάρχει υποστήριξη τοπικών κοινωνιών . Άμεση αύξηση του 

αριθμού των θέσεων εργασίας . 

Περιβάλλον  :  Ανακύκλωση 61,37%  , 23,9 % στην βάση 

Θεσσαλονίκης  , 49,63%  βάση Αθηνών  , 67%  επικινδυνά 

απορρίμματα στην βάση Αθηνών . 

                         

 

 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας aegean 
Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα και επιβατική κίνηση και 

οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν απο το ετος 2019 στο 2020. 

Αποτελέσματα Ομίλου 

Σε 

εκατ. 

Δ’ 

τρίμη

νο 

2019 

Δ’ 

τρίμην

ο 

2020 

% Έτος 

2019 

Έτος 

2020 

% 

Έσοδ

α 

276,9 72,6 -73,8 1308,

8 

415,1 -68,3 

EBIT

DA1 

38,5 17,6* n.m. 269,4 64,7* n.m. 

Κέρδη

/ 

ζημιές

* προ 

φόρω

ν 

0,2 59,1* n.m 106,7 296,8

* 

n.m. 

Κέρδη

/ 

ζημιές

* μετά 

1,4 40,7* n.m. 78,5 227,9

* 

n.m 
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από 

φόρου

ς 

Σχόλια Αποτελεσμάτων Ομίλου: Τα έσοδα μειώθηκαν κατά το 4ο 

τρίμηνο/ έτος 2020 σε σχεση με 2019 αντίστοιχα κατά -73,8% και -

68,3%. 

Ενδεικτικός υπολογισμός Δ’ τρίμηνου= (276,9-72,6) / 276,9 = 0,738 

= 73,8% μείωση εσόδων Το 2020 / 4ο τρίμηνο υπήρξαν  

περισσότερες ζημίες από τα κέρδη. 

Επιβατική Κίνηση 

 Δ’ 

τρίμη

νο 

2019 

Δ’ 

τρίμη

νο 

2020 

% Έτος 

2019 

Έτος 

2020 

% 

Σύνολ

ο 

επιβατ

ικής 

κίνηση

ς (σε 

χιλ.) 

3359 767 -77,2 1499

2 

5177 -65,5 

Πτήσει

ς 

2534

5 

9876 -61 11576

5 

5440

4 

-53 

Συντελ

εστής 

Πληρό

τητας 

(RPK/

ASK) 

85,8

% 

57,9

% 

-

27,9p

p 

84,8

% 

67,4

% 

-

17,5p

p 
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Σχόλια Επιβατικής Κίνησης: Στο 4ο τρίμηνο/έτος 2020, 

παρατηρήθηκε, στο επιβατικό κοινό, ιδιαίτερη μείωση σε σχέση με 

το έτος 2019. 

Οι πτήσεις μειώθηκαν στο 4ο τρίμηνο κατά 61 % και σε όλο το έτος 

53%, αντίθετα με το 2019.  

Η πληρότητα στα αεροσκάφη δεν ήταν ικανοποιητική, για το έτος 

2020, συγκρίνοντας με το έτος  

2019. Η εκτίμηση είναι λόγω της πανδημίας, η μεγίστη πληρότητα 

του αεροσκάφους έφτανε στο  

50-60%. 

Σχόλια:Στο Δ’ τρίμηνο του 2020 υπήρξαν οι περισσότερες 

μεταβολές διότι, με την εξέλιξη της πανδημίας και τα έντονα 

περιοριστικά μέτρα του δεύτερου lockdown, περιόρισαν σημαντικά 

τη δραστηριότητα αλλά και τον συντελεστή πληρότητας. 

 

 

 

 

                                θυγατρικές εταιρείες 
  Ορισμένες πτήσεις ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου του 2009, 

όμως η εταιρεία άρχισε να γίνεται επίσημα γνωστή δυο μέρες 

αργότερα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου του 2009.Στις 6 Δεκεμβρίου 

2009 η OLYMPIC AIR επιλέχθηκε ως επίσημη μεταφορέας της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μεταξύ των περιόδων 2010-

2012. Μέσω αυτής της ανακοίνωσης η OLYMPIC AIR έπρεπε να 

προσφέρει δωρεάν μεταφορά των ελληνικών αποστολών στους 
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χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2010 στο Βανκούβερ και τους 

θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Τέσσερις 

μέρες αργότερα στις 10 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι η OLYMPIC 

AIR θα ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία θα μπορούσε να παρέχει τη 

υπηρεσία mobile check-in, επίσης οι πτήσεις θα αναχωρούσαν 

από το σημείο συνένωσης το αεροδρόμιο Αθηνών.  

  Κατά την διάρκεια του προγράμματος εταιρικής ευθύνης, η 

συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν 

σημαντικά δρομολόγια για ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα με τίτλο 

<< ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ>>, Η OLYMPIC AIR ανακοίνωσε ότι 

θα μεταφέρει 3.500 μαθητές από την Κύπρο προς το νέο Μουσείο 

Ακρόπολης στην Αθήνα. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στις 29 

Ιανουαρίου 2010. Την ίδια χρονιά στις 22 Φεβρουαρίου η 

OLYMPIC  AIR και η ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία AEGEAN 

AIRLINES, ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξει μια τεράστια αλλαγή, 

δηλαδή θα υπήρξε συγχώνευση των εταιριών. Η συμφωνία αυτή 

έπρεπε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού. 

Οπότε οι δυο εταιρίες περίμεναν  η συγχώνευση αυτή να 

ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου δηλαδή το 2010.  

   Ύστερα από μια μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής στης 

26 Ιανουάριου 2011 ανακοινώθηκε πως η συμφωνία αυτή δεν 

εγκρίθηκε λόγω των μεγάλων ανταγωνισμών μεταξύ των εταιριών.  

  Μετά από δυο χρόνια τον Οκτώβριο του 2013, η επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχτηκε να γίνει αυτή η συγχώνευση. 

Στης 23 Οκτωβρίου η OLYMPIC AIR αγόρασε το 100% των 

μετοχών από την AEGEAN AIRLINES και έτσι με αυτό τον τρόπο 

έγινε θυγατρική της εταιρείας αυτής. Από τότε 

έως σήμερα η OLYMPIC AIR χρησιμοποιεί το κοινό πρόγραμμα 

τακτικών πελατών και την VIP αίθουσα.  

 

 

COVID-19 
Η πανδημία του Covid-19 δημιούργησε σοβαρές επιπτώσεις 

παγκοσμίως στην οικονομία και όχι μόνο. Έτσι επηρέασε και τα 

οικονομικά μεγέθη του ομίλου στην χαμηλή ζήτηση των ταξιδιών, 

στην μέση πληρότητα των πτήσεων, στην μειωμένη ζήτηση των 

υπηρεσιών και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ο 
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στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου και τα μέτρα που λαμβάνει ο 

Όμιλος για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η 

Πανδημία ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν επιτυχώς, ή να μην 

υλοποιηθούν πλήρως, ή να αποδειχθούν ανεπαρκή, και η Κρατική 

Ενίσχυση και το ποσό που θα αντληθεί μέσω της Αύξησης 

ενδέχεται να μην επαρκούν για την ανάκαμψη της Εταιρείας, εάν 

υπάρξει περαιτέρω παράταση της κρίσης που έχει προκληθεί από 

την Πανδημία. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου και τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τον Όμιλο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

Πανδημίας θα εφαρμοστούν πλήρως και επιτυχώς και ότι 

επαρκούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα, 

τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου 

και να αποκλειστεί η πιθανότητα για το λόγο αυτό να οδηγηθεί η 

Εταιρεία στο μέλλον σε εκ νέου προσπάθεια επιπρόσθετης 

κεφαλαιακής ενίσχυσης. 
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Επιμέλεια Εργασίας 
Την παρούσα εργασία επιμελήθηκαν οι: 

 

  

Γεώργας Αντώνιος 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

3ο έτος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 Αναστασόπουλος Αναστάσιος 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

3ο έτος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Μουρτζανού Ιωάννα 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

1ο έτος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

Λαλιώτη Θεώνη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

1ο έτος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Αμερικάνου Ειρήνη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

1ο έτος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Εισαγωγή 

 

Η AEGEAN AIRLINES S.A. αποτελεί την πλέον διαδεδομένη 

ελληνική αεροπορική εταιρεία.  Καλύπτει τόσο εθνικές όσο και 

παγκόσμιες πτήσεις και η αλήθεια είναι πως εμπνέει ένα αίσθημα 

σιγουριάς και έναν καθησυχασμός αν θα μπορούσαμε να πούμε 

όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια. Ιδρύθηκε το 1987 με το όνομα  

AEGEAN AVIATION από τον Θεόδωρο Βασιλάκη. Αποτελεί την 

πρώτη ιδιωτική εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο που αποκτά άδεια 

αερομεταφορών. Το 1999 ιδρύεται η AEGEAN AIRLINES S.A. όσο 

περνούν τα χρόνια τόσο ο στόλος μεγαλώνει αγοράζοντας όλο και 

περισσότερα αεροσκάφη όσο και το γεωγραφικό έδαφος το οποίο 

καλύπτουν οι πτήσεις της. Από το 2001 και μετά η AEGEAN 

εξυπηρετεί και πτήσεις του εξωτερικού. Ενώ το 2003 γίνεται η 

πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που δίνει την δυνατότητα 

στους πελάτες της να κλείσουν ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket). 

Σφυρηλατεί νέες σχέσεις με εταιρείες όπως η Lufthansa, και το 2007 

εισέρχεται στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η AEGEAN έχει υιοθετήσει 

φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και συνεχώς δημιουργεί και 

προωθεί καινούργια προγράμματα που αναφέρονται κυρίως στους 

νέους ανθρώπους. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι μία 

εταιρεία η οποία συμβαδίζει με τους ρυθμούς της εποχής. Ένα 

αρκετά σημαντικό εγχείρημα για την AEGEAN είναι η συγχώνευσή 

των δραστηριοτήτων  της με την OLYMPIC AIR το 2010 καθώς και 

η είσοδός της στο δίκτυο  Star Alliance μετατρέποντας ακόμα πιο 

εύκολο το ταξίδι στο εξωτερικό. Το 2013 αποτελεί σταθμό για την 

AEGEAN καθώς βραβεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 4 στο 

σύνολο ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία από τα 
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διεθνή βραβεία SKYTRAX. Ενώ εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η 

οριστική εξαγορά της Olympic Air μετατρέποντας την σε θυγατρική 

της AEGEAN. Η ανοδική πορεία του 2013 συνεχίζει και το 2014 

καθώς, αναδεικνύεται ως «Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία της 

Χρονιάς»(Regional Air Line of the Year 2014) στα Air Transport 

New’s Awards 2014. Πέρα από αυτό ανακοινώνει 13000000 νέες 

θέσεις εργασίας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό, ενισχύοντας 

ταυτοχρόνως τον στόλο της με καινούργια αεροσκάφη. Τέλος 

ανακοινώνεται η συνεργασία της με την Etihad Airways 

δημιουργώντας απευθείας πτήσεις προς τα Αραβικά Εμιράτα. Στα 

επόμενα δύο χρόνια προσθέτει 7 καινούργια αεροσκάφη στον στόλο 

της. Ενώ το 2017  ξεκινά η αξιολόγηση τύπων αεροσκαφών με 

σκοπό την ανανέωση του στόλου. Αυτές οι ενέργειες τονίζουν την 

βαρύτητα που δίνει η AEGEAN κυρίως για την ασφάλεια των 

επιβατών της όμως  και για την καλύτερη και πιο γρήγορη δυνατή 

επιλογή αεροσκάφους. Το 2018 οριστικοποιείται η συμφωνία με την 

Airbus για αγορά 30 αεροσκαφών νέας γενιάς. Όπως επίσης 

πραγματοποιείται συμφωνία με την  Pratt & Whitney για την επιλογή 

των κινητήρων Pratt & Whitney GTF™ που θα εξοπλίσουν τα 

αεροσκάφη του στόλου Airbus νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo 

καθώς και την παροχή υπηρεσιών βαριάς συντήρησης. Την 

επόμενη χρονιά εκδίδεται ομολογιακό δάνειο αξίας 200 

εκατομμυρίων επταετούς διάρκειας με απόδοση 3,6%. Ενώ 

κάποιους μήνες αργότερα δημοσιοποιείται  Σύμπραξη στο 

μεγαλύτερο τουριστικό έργο ανάπτυξης της χώρας, το Ελληνικό. Η 

AEGEAN ανακηρύσσεται ως «ο Επίσημος Αερομεταφορέας του 

Ελληνικού». Τέλος τον Δεκέμβρη του 2019 γίνεται η παραλαβή του 

πρώτους αεροσκάφους Α320neo εξοπλισμένο με τη νέα γενιά 

κινητήρων Pratt & Whitney GTF™. Η AEGEAN κατέχει τα 
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περισσότερα βραβεία στον τομέα της αεροπορίας στον ελλαδικό 

χώρο. Τον Φλεβάρη του 2020 η AEGEAN έχει στα «χέρια» της τα 3 

πρώτα νέα αεροσκάφη Α320neo εξοπλισμένα με τη νέα γενιά 

κινητήρων Pratt & Whitney GTF™, δίνοντας την εκκίνηση για «έναν 

νέο κύκλο δημιουργίας και ανάπτυξης» όπως σημειώθηκε στο 

δελτίο τύπου. Όταν η πανδημία έφτασε και στη χώρα μας η 

AEGEAN δεν σταμάτησε να λειτουργεί και συνέχισε να βοηθά τον 

κόσμο. Ένας τέτοιο εγχείρημα είναι  η συνεργασία της με τα ελληνικά 

πετρέλαια για την δωρεάν μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού 

τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο. Παρόλο που υπέστη μεγάλη 

ζημιά κύριο μέλημα της ήταν και είναι η ασφάλεια τόσο των επιβατών 

της όσο και του πληρώματος. Για αυτό ακριβώς τον λόγο έχει 

βραβευτεί και με 4 αστέρια COVID 19 Airline Safety Rating από την 

Skytrax. Έχοντας προσθέσει και άλλα αεροσκάφη στον στόλο της 

πραγματοποιεί καθημερινά πτήσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

προσπαθώντας να προσαρμοστεί όσο καλύτερα μπορεί σε αυτήν 

την νέα πραγματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως η AEGEAN 

συνεχώς διευρύνει και δημιουργεί καινούργιες συμμαχίες με άλλες 

εταιρείες μένοντας ενημερωμένη και ακολουθώντας τις αλλαγές τις 

οποίες διανύουμε όλοι. Η εμπιστοσύνη και η στήριξη που της 

παρέχει τόσο το ελληνικό κράτος όσο και η ευρωπαϊκή επιτροπή 

επιβεβαιώνουν τα πολλά βραβεία που έχει λάβει και που έπεται να 

λάβει στα επόμενα χρόνια.(1) 
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Μετοχή AEGEAN AIRLINES S.A. 
 

Πατώντας πάνω στο success story του τουρισμού και συνάμα 

συμβάλλοντας καταλυτικά σ'' αυτό, η Aegean Airlines βρίσκεται 

στην καλύτερη φάση της 20ετής επιχειρηματικής της ιστορίας, 

πετυχαίνοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Ιστορικά 

υψηλά για τη μετοχή, ρεκόρ στο πτητικό έργο για το 2017, ιστορικό 

ρεκόρ σε κέρδη και τζίρο, έχοντας ήδη μπει στο σπάνιο κλαμπ των 

ομίλων – εισηγμένων και μη - με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 

1 δισ. ευρώ. Το 2017 η Aegean Airlines (μαζί με την Olympic Air) 

πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ στην επιβατική κίνηση, ξεπερνώντας για 

πρώτη φορά στην ιστορία της τα 13 εκατομμύρια επιβάτες, 

φτάνοντας στα 13,2 εκατ., 750 χιλιάδες περισσότεροι από το 2016. 

Το 2017 ήταν εξαιρετικό για την εταιρεία και το καλύτερο ιστορικά, 

από κάθε άποψη, καθώς «πάτησε» στο εξαιρετικό momentum του 

ελληνικού τουρισμού, ενώ η χρονιά ήταν «καθαρή» από εκλογές, 

δημοψηφίσματα, αιφνίδιες δραματικές εξελίξεις τύπου capital 

controls, ενώ και η προσφυγική κρίση – σε σχέση με το 2016 – 

ήταν σε ύφεση. Παράλληλα, η εταιρεία πέτυχε το 2017 ιστορικά 

υψηλούς συντελεστές πληρότητας, κάτι που αποδίδεται στην 

επιτυχημένη εμπορική πολιτική και διαχείρισης του δικτύου της. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέση πληρότητα έφτασε στο 83,2%, παρά την 

έντονη εποχικότητα της ζήτησης, από 77,4% το 2016. H εταιρεία 

ανακοίνωσε αύξηση κερδών κατά 87% το 2017 ενώ ο κύκλος 

εργασιών ενισχύθηκε κατά 11% έναντι του 2016. Αυτό, οδήγησε τη 

διοίκηση να προτείνει στην προσεχή γενική συνέλευση τη διανομή 

μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017, που 

είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της εταιρείας, αλλά και ένα από τα 
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πιο... γενναία σ'' αυτή τη συγκυρία της αγοράς. Ο ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,127 δισ. ευρώ και τα κέρδη μετά 

από φόρους σε 60,4 εκατ. ευρώ. Η δυναμική στις πτήσεις 

εξωτερικού οδήγησε τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να 

φτάσει τα 120 εκατ., 56% υψηλότερα από το 2016. Τα καθαρά 

κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 85,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση 66%. Το δίκτυο εξωτερικού οδήγησε και πάλι την ανάπτυξη 

της εταιρείας, καταγράφοντας άνοδο 9%, φτάνοντας τους 7,3 εκατ. 

επιβάτες. Να σημειωθεί ότι κατά την εξαγορά της Olympic Air το 

2013, η αθροιστική κίνηση εξωτερικού των δύο εταιρειών ήταν 

μόλις 4,3 εκατ. Αντίστοιχα, στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της 

επιβατικής κίνησης ήταν 3% με 5,9 εκατ. επιβάτες και αυτό παρά 

την αύξηση της δραστηριοποίησης ανταγωνιστικών εταιρειών! Η 

λειτουργία διασύνδεσης του κόμβου της Αθήνας για επισκέπτες 

προς μικρά και μεγάλα νησιά, όσο και οι χαμηλότεροι ναύλοι, 

υποστήριξαν τη ζήτηση. Οι καθαρές λειτουργικές ροές 

διπλασιάστηκαν σε 120 εκατ. από 59,7 εκατ. το 2016, ενώ τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 307,4 εκατ. 

την 31/12/2017. Σημειώνεται ότι κατά το 2017 ολοκληρώθηκε η 

τμηματική καταβολή του τιμήματος εξαγοράς της Olympic Air. Η 

πορεία το πρώτο δίμηνο του 2018 Δυναμικό ξεκίνημα με αύξηση 

12% και 1,5 εκατ. επιβάτες σημείωσε η επιβατική κίνηση της 

Aegean και της Olympic Air το πρώτο δίμηνο του 2018, καθώς 

μετέφερε 680 χιλ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού, με αύξηση 9%, 

ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κίνηση ανήλθε σε 808 χιλ. επιβάτες, 

καταγράφοντας αύξηση 15%. H κίνηση από την κύρια βάση της 

Αθήνας αυξήθηκε κατά 14%, με την εταιρεία να αναπτύσσεται 

σημαντικά ταχύτερα από την αύξηση της συνολικής αγοράς, η 

οποία ανήλθε σε 6,5%. Ιδιαίτερα η κίνηση εξωτερικού της Aegean 
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από την Αθήνα σημείωσε αύξηση 19% με σημαντική επένδυση στη 

διατήρηση πολλών «εποχικών» προορισμών και το χειμώνα για τη 

διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και των επίλογων 

άμεσης σύνδεσης των επιβατών.  

Η μετοχή της Αεροπορία Αιγαίου έκλεισε τον Μάρτιο του 2018 στα 

9,29 ευρώ που είναι νέα ιστορικά υψηλά, ενώ πλέον η 

κεφαλαιοποίησή της φτάνει στα 663 εκατ. ευρώ, έχοντας φτάσει 

πλέον στη 19η θέση των αποτιμήσεων του Χ.Α. Στις 11 Ιουλίου 

2007 εισήχθησαν 71.417.100 μετοχές της Aegean (όσες είναι και 

σήμερα), στην τιμή των 7,60 ευρώ, αποτελώντας τότε μια μικρή, 

περιφερειακή αεροπορική εταιρεία με περιορισμένο εκτόπισμα, 

όμως πλέον βρίσκεται ανάμεσα στις αξιοσημείωτες – διεθνώς – 

περιπτώσεις, κερδίζοντας διαρκώς βραβεία ως η καλύτερη 

περιφερειακή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης. Πλέον η μετοχή 

της AEGEAN AIRLINES S.A. έχει φτάσει στα €5.09  
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                    Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

   Η Εταιρία έχει αποφασίσει να υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγημένες Εταιρίες. 

   Η Εταιρία προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις 

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη στην AEGEAN 
 

Για όλους εμάς στην AEGEAN η συνεισφορά στο κοινωνικό 

σύνολο και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και 

όλων όσων αλληλεπιδρούμε και συνεργαζόμαστε στην 

προσπάθειά μας να ταξιδεύουμε με ασφάλεια τους επιβάτες μας, 

βρίσκονται στο επίκεντρο των καθημερινών μας προσπαθειών, 

από την πρώτη ημέρα έναρξης της λειτουργίας μας το 1999.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε συστηματικά, μια σειρά από 

δράσεις, με στόχο: 

• Τη λειτουργία μας με σεβασμό στους επιβάτες, τους 

εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, τους προμηθευτές μας, 

τις κρατικές αρχές και το περιβάλλον, καθώς και το ισχύον 

Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο (σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο). 

• Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας 

• Την ανάπτυξη του τουρισμού 

• Τη στήριξη της παιδείας 

• Την προώθηση και την ενίσχυση του αθλητισμού 
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• Τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
 

  Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η αναγνώριση και σύνδεση των 

οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών  επιδράσεων με 

ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναφοράς και στρατηγικής την 

πρωτοβουλία των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ. 

  Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, ακολουθούμενη από 17 Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 

2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να 

αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της 

επιχειρηματικότητας.  

 

 

Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί μια 

παγκόσμια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για την ελληνική 

επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία, προκειμένου η έξοδος 

από την κρίση και η πολυπόθητη ανάπτυξη να μην είναι 

αυτοσκοπός ανεξαρτήτως επιπτώσεων, αλλά να επιτευχθεί, 

λαμβάνοντας υπόψη τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς περιορισμούς. 
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Ανακοινώσεις πρώτου τρίμηνου 2021 
1. Ο κύκλος εργασιών της AEGEAN ανήλθε σε €44,3 εκ., 

παρουσιάζοντας πτώση 70% συγκριτικά με το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2020 που ήταν 147 εκατ. 

 

2.  Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 460 χιλ. επιβάτες, 78% 

χαμηλότερη σε σχέση με το 2020 

 

3.  Το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες ύψους 

€44,5 εκ., από ζημίες μετά από φόρους €85,4 εκ. το πρώτο 

τρίμηνο του 2020, με σημαντική προσπάθεια περιορισμού των 

λειτουργικών δαπανών. 

4. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε €417,8 

εκ. την 31/03/2021, χωρίς να έχουν ακόμη επηρεαστεί από τα 

αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που 

προέβη η AEGEAN τον Ιούνιο του 2021 ή την καταβολή 

εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης. 

5. To EBITDA (κέρδη προ φόρων και τόκων) αυξήθηκε το 2021 σε 

-14 από, -34,1 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε ότι η 

πτητική δραστηριότητα του Ομίλου κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω του δεύτερου κύματος 

της πανδημίας και των περιορισμών, επηρεάζοντας τα 
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αποτελέσματά μας. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του δεύτερου 

τριμήνου έως και τις αρχές Ιουνίου. Σε επίπεδο ταμειακών ροών 

όπως έχουμε ήδη δηλώσει, λόγω των προπωλήσεων εισιτηρίων 

σημειώθηκε θετικό πρόσημο από τον Μάϊο του 2021 μέχρι σήμερα. 

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση (ΓΣ) της Αεροπορίας Αιγαίου 

(Aegean) πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου του 2021, μέσω 

τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως σχεδόν όλες οι 

ΓΣ την ίδια περίοδο, λόγω της επικρατούσας κατάστασης. Το λόγο 

είχαν τόσο ο πρόεδρος κος Βασιλάκης, όσο και ο διευθύνων 

σύμβουλος κος Γερογιάννης.  

Τα θέματα της ΓΣ πραγματεύονταν την: 

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση 

ελέγχου των ορκωτών λογιστών 

2. Λήψη απόφασης περί της μη διανομής μερίσματος, γεγονός 

αναμενόμενο αν αναλογιστούμε τις ζημίες που μέτρησε η 

εταιρεία στον κύκλο εργασιών της για την χρήση 2020 

3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων στην επιτροπή 

ελέγχου για την περίοδο 2020, η οποία περιλαμβάνει και το 

σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του νόμου 4548 του 2008, της 

συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το διοικητικό 

συμβούλιο (ΔΣ) κατά το 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών 

ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 

του 2020 

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2021. Προτάθηκε εκ 

νέου η ελεγκτική Ερνστ & Γιανγκ που είχαν και το 2020. Η 

συνολική αμοιβή που προτάθηκε για την ελεγκτική ανέρχεται 

στις €250.000 πλέον ΦΠΑ. 
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6. Τροποποίηση της πολιτικής των αποδοχών. Πιο 

συγκεκριμένα, προτάθηκε να υπάρχει, σε αντίθεση με ότι 

ίσχυε στην συγκεκριμένη εταιρεία, αμοιβή για τα μη- 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.  

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκδοσης αποδοχών 

κατά την εταιρική χρήση 2020. Περιελάμβανε και την έγκριση 

των αποδοχών των μελών του ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

πολιτική αποδοχών της εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από 

τη ΓΣ στις 20/12/2019. 

8. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ 

9. Εκλογή του νέου ΔΣ, ως επακόλουθο του θέματος #8, με 

κατάλληλη σύνθεση, συνεπές ως προς τη νέα νομοθεσία. Το 

νέο ΔΣ που εξελέγη είναι 12μελές, σε αντίθεση με το 

προϋπάρχον 11μελές, και θα έχει 3ετή θητεία. 

10. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου και την έγκριση των 

αμοιβών της επιτροπής. Εδώ να σημειωθεί πως η ΓΣ 

προτείνει τη σύνθεση της νέας επιτροπής και όχι τα ακριβή 

πρόσωπα που θα την απαρτίζουν. 

Ερωτήματα δεν ετέθησαν τόσο στον πρόεδρο όσο και στον 

διευθύνοντα σύμβουλο. Χρόνος δόθηκε αν θέλει κάποιος να πάρει 

το λόγο, απλώς δεν υπήρχε όπως φάνηκε κάποιο ουσιώδες 

ερώτημα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ΓΣ: 
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Γενικότερα, η αίσθηση που μας άφησε η ΓΣ συνέλευση της Aegean 

συνοψίζεται σε δύο λέξεις: ακρίβεια και προγραμματισμός. 

Πρόκειται για μια συνέλευση μικρής διάρκειας (περίπου 35’) και αυτό 

όχι διότι δεν είχε πληρότητα στη θεματολογία, αλλά διότι είχε τα 

πάντα οργανωμένα και προγραμματισμένα, χωρίς να καταχραστεί 

το χρόνο κανενός.  

Η εταιρεία παρά τις δύσκολες συνθήκες έδειξε να έχει πλάνο και 

στρατηγική. Η επικρατούσα κατάσταση αναμενόμενα την ανάγκασε 
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να μετρήσει ζημίες, και όπως οι περισσότεροι αναμέναμε, να μη 

δώσει μέρισμα, ωστόσο οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες της 

επικοινώνησαν όρεξη για επιστροφή στην κανονικότητα. Ενδεικτικά, 

ιδιαίτερα θετική κρίνουμε την κίνηση της να δώσει αμοιβή και στα 

μη- εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δε μας είχε 

συνηθίσει η Αεροπορία Αιγαίου, παρότι δεν είναι κάτι σπάνιο και 

ασυνήθιστο για άλλες εταιρείες. 

Καταληκτικά, πρόκειται για μια εταιρεία που παρότι ήταν από τις 

πρώτες που χτυπήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού, έδειξε 

πως έχει τεράστιες αντοχές και δυνατότητες. Εφόσον όλα κυλήσουν 

ομαλά η ανάπτυξη της σε αυτή τη φάση μοιάζει σχεδόν βέβαια, αν 

παρατηρήσουμε και την πορεία της μετοχής της από το Νοέμβριο 

του 2020 και έπειτα.(4) 

 

 

 

 

Πηγές 
• (1) https://el.about.aegeanair.com/?_ga=2.255290696.1122858727.1628253438-

1852524263.1620313682&_gac=1.90778216.1628350466.CjwKCAjw3riIBhAwEiwAz
D3TiRAyAP_vq1Z_E9eMVWbVjTjKd3CLHXsX2My_DiU6cHt3IG1RJc6B2RoCeXwQ
AvD_BwE 

• (2) https://www.google.gr/amp/s/www.liberal.gr/amp/economy/oi-logoi-pou-
odigoun-stin-istoriki-apogeiosi-tis-aegean/195210 

• (3) https://www.reporter.gr/Analyseis/348169-Aegean-Rekor-sta-apotelesmata,-

istorika-ypshla-gia-th-metochh?m 

• (4) https://m.naftemporiki.gr/markets/athex-table  

 

 

 

https://el.about.aegeanair.com/?_ga=2.255290696.1122858727.1628253438-1852524263.1620313682&_gac=1.90778216.1628350466.CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiRAyAP_vq1Z_E9eMVWbVjTjKd3CLHXsX2My_DiU6cHt3IG1RJc6B2RoCeXwQAvD_BwE
https://el.about.aegeanair.com/?_ga=2.255290696.1122858727.1628253438-1852524263.1620313682&_gac=1.90778216.1628350466.CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiRAyAP_vq1Z_E9eMVWbVjTjKd3CLHXsX2My_DiU6cHt3IG1RJc6B2RoCeXwQAvD_BwE
https://el.about.aegeanair.com/?_ga=2.255290696.1122858727.1628253438-1852524263.1620313682&_gac=1.90778216.1628350466.CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiRAyAP_vq1Z_E9eMVWbVjTjKd3CLHXsX2My_DiU6cHt3IG1RJc6B2RoCeXwQAvD_BwE
https://el.about.aegeanair.com/?_ga=2.255290696.1122858727.1628253438-1852524263.1620313682&_gac=1.90778216.1628350466.CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiRAyAP_vq1Z_E9eMVWbVjTjKd3CLHXsX2My_DiU6cHt3IG1RJc6B2RoCeXwQAvD_BwE
https://www.google.gr/amp/s/www.liberal.gr/amp/economy/oi-logoi-pou-odigoun-stin-istoriki-apogeiosi-tis-aegean/195210?fbclid=IwAR3eod48v4VJzUiNI_HI40DaI82GCMdB5YDr94HiECktcmisr7oKr0sPvNg
https://www.google.gr/amp/s/www.liberal.gr/amp/economy/oi-logoi-pou-odigoun-stin-istoriki-apogeiosi-tis-aegean/195210?fbclid=IwAR3eod48v4VJzUiNI_HI40DaI82GCMdB5YDr94HiECktcmisr7oKr0sPvNg
https://www.reporter.gr/Analyseis/348169-Aegean-Rekor-sta-apotelesmata,-istorika-ypshla-gia-th-metochh?m&fbclid=IwAR0AU5XQWwrEl3SLUK8LWViwYO4mjTo_qgu_2XFLm6IaVcK6P5Ae5Pf7B_k
https://www.reporter.gr/Analyseis/348169-Aegean-Rekor-sta-apotelesmata,-istorika-ypshla-gia-th-metochh?m&fbclid=IwAR0AU5XQWwrEl3SLUK8LWViwYO4mjTo_qgu_2XFLm6IaVcK6P5Ae5Pf7B_k
https://m.naftemporiki.gr/markets/athex-table
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Την εργασία για την επιχείρηση Cenergy Holdings Α.Ε. 

επιμελήθηκαν οι φοιτήτριες: 

 

Κυριακούλα Δανιήλ - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής 

 

 

Ηρώ Ηλιοπούλου - Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - ΕΑΠ 

 

 

Ελένη Σοφία Ματζάνα - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - ΕΚΠΑ 

 

 

Δέσποινα Τριανταφυλλοπούλου  - Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών – ΕΑΠ 
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Η Εταιρεία και η Ιστορική της Διαδρομή 
«Η ενέργεια είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την 

ανάπτυξη της κοινωνίας και την ποιότητα ζωής.» 

Έχοντας αυτή τη φράση σαν οδοδείκτη, η Cenergy Holdings, μια 

επιτυχημένη εταιρεία συμμετοχών, διαγράφει μια σταθερά ανοδική 

πορεία στο χώρο των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

Cenergy Holdings συστάθηκε στις 17 Μαρτίου 2016 στο Βέλγιο και 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών, αλλά και στο 

Χρηματιστήριο των Αθηνών (Ημ/νία εισαγωγής στο Χ.Α. 

07.12.2016 _ CENER). 

Η επωνυμία της Εταιρείας ήταν Energy Transmission International 

SA, με διακριτικό τίτλο «ENERTRI» και τροποποιήθηκε στην 

τρέχουσα επωνυμία, Cenergy Holdings SA, στις 29 Ιουλίου 2016. 

Έδρα της Εταιρείας είναι η 30 Avenue Marnix, B-1000 Βρυξέλλες, 

Βέλγιο, όπου βρίσκεται και η κύρια εγκατάστασή της. Η Εταιρεία 

είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο νομικών προσώπων (Βρυξέλλες) 

και ο αριθμός μητρώου της είναι 0649.991.654. Η Εταιρεία έχει 

συσταθεί για απεριόριστη χρονική διάρκεια. 

Το χαρτοφυλάκιό της Cenergy Holdings αποτελείται από δύο 

κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις με σύγχρονες και υψηλής 

απόδοσης εγκαταστάσεις κατανεμημένες σε 4 χώρες και 8 πόλεις, 

τη "Σωληνουργία Κορίνθου ΑΕ" και την "Ελληνικά Καλώδια ΑΕ". 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι μία από τις σημαντικότερες 

ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς σε έργα ενέργειας και στη μεταφορά 

υγρών και αερίων καυσίμων. Από το 1969 που ιδρύθηκε και 

ξεκίνησε να λειτουργεί η πρώτη παραγωγική της μονάδα στην 

Κόρινθο μέχρι σήμερα (2021) -που πλέον λειτουργεί το δεύτερο 

εργοστάσιό της στο  Severky στη Ρωσία- συνεργάζεται με 

κορυφαίες εταιρείες κατασκευών προμηθεύοντας σωλήνες για 

υπόγειους και υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου και 

πετρελαίου. 
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Σωληνουργεία Κορίνθου Εργοστάσιο Θίσβης   Ελληνικά Καλώδια Εργοστάσιο Θήβας  

Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη με σχεδόν 70 

χρόνια εμπειρίας. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας, 

τηλεπικοινωνιών όπως και υποβρύχια καλώδια, σύρματα 

περιελίξεων και πλαστικά και ελαστικά μείγματα και εξυπηρετεί 

σημαντικούς τομείς όπως η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιομηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι τηλεπικοινωνίες και οι 

κατασκευές και υποδομές. Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του 

Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια είναι το 1950 όταν ξεκίνησε η 

λειτουργία παραγωγής καλωδίων από την τότε Βιοχάλκο, το 1957 

όταν ιδρύθηκε η εταιρεία Fulgor στην Αθήνα, το 1973 που ιδρύθηκε 

η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ και ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 

υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις για λογαριασμό της ΔΕΗ, το 

1994 που εισήχθη η Ελληνικά Καλώδια ΑΕ στην Κύρια Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, το 1999 έγινε η απόκτηση της 

πλειοψηφίας των μετοχών της Icme Ecab SA  από την Ελληνικά 

Καλώδια ΑΕ, το 2003 όπου ολοκληρώθηκε το νέο εργοστάσιο της 

Ελληνικά Καλώδια ΑΕ στη Θήβα και λειτούργησε η γραμμή υψηλής 

τάσης, το 2014 υπεγράφη η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου 

ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου στο Σούνιο, το 

2016 όπου ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση από τη 

Cenergy Holdings SA της Ελληνικά Καλώδια ΑΕ και το 2018 που 

επιλέχθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για τη Β΄ φάση της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων. Μέσα στο 2021 ανέλαβε έργο υποβρύχιας 

διασύνδεσης στην Αδριατική θάλασσα και ολοκλήρωσε την 

υπόγεια και υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτης και 

Πελοποννήσου. 
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Μετοχή Cenergy Holdings 
H Cenergy Holdings σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 

διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση των ελληνικών 

εισηγμένων εταιριών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία 

Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών 

Ανώνυμη Εταιρία (14η Δεκεμβρίου 2016) κατέχει μετοχικό 

κεφάλαιο ίσο με 117.892.172,38 ευρώ και διαιρείται σε 

190.162.681 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. 

Η κάθε μετοχή έχει την ίδια αξία, είναι ονομαστικές ή άυλες και 

όλες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί. Η 

Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών, όπως μετοχές 

χωρίς δικαίωμα ψήφου ή προνομιούχες μετοχές. Κάθε μετοχή 

παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας ψήφου στις γενικές 

συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. 

Σύμβολο: CENER 

Αριθμός μετοχών: 190.162.681 

Νόμισμα: EUR 

Συμμετοχή σε δείκτες: HELMSI   ASIP  ΓΔ   ΔΟΜ FTSEM ΣΑΓΔ FTSEA ΔΒΠ 

Εισαγωγή στο Χ.Α.: 7 Δεκ 2016 

Κλάδος / Υποκλάδος: Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Ηλεκρικά 
Εξαρτήματα (1 Ιουλ 2019) 

Τελευταία 5ετία  

 

Διάστημα 6 μηνών 

 

Η μετοχή έχει ανοδική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2019. Παρά την 

πανδημία δεν εμφάνισε σημαντική πτώση. Από την άλλη, μία 
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θετική οπτική θα ήταν το ενδιαφέρον του επενδυτικού αλλά και 

καταναλωτικού κόσμου για πράσινη ενέργεια. Μια αναγκαιότητα 

των τελευταίων εποχών ως εναλλακτική λύση για άλλες πηγές 

ενέργειας, θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ανοδική πορεία, κατά 

την διάρκεια της κρίσης που όλοι βιώσαμε.  

Κέρδη ανά μετοχή 
Επειδή δεν υπάρχουν ούτε επιλογές μετοχών, ούτε μετατρέψιμα 

ομόλογα, τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι 

πανομοιότυπα. 

Ο αριθμός των κοινών μετοχών που εκδόθηκαν για το 2020 και το 

2019 ήταν 190.162.681 μετοχές. Δεν εκδόθηκαν μετοχές κατά τη 

διάρκεια 2020. 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

Η χρηματιστηριακή αξία σε ευρώ(€) είναι 463.996.941,64. 

Ο λόγος P/E είναι 18,93. Το Ρ/Ε (πολλαπλασιαστής κερδών) των 

μετοχών, δηλαδή ο λόγος της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη της 

εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Ο λόγος αυτός μας δίνει μία σημαντική εικόνα σε σύγκριση με τον 

κλάδο. Αν είναι μεγαλύτερος σημαίνει πως μιλάμε πράγματι για την 

καλύτερη εταιρεία του κλάδου ή για μια υπερτίμηση που έχουν 

κάνει οι επενδυτές σε αυτή. Αν είναι μικρότερος τότε μπορεί να 

οφείλεται σε μια κακή διοίκηση, σε μη θετικά αποτελέσματα αλλά 

και υποτίμηση από πλευράς επενδυτών. 

Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της cenergy holdings, σε σύγκριση 

με άλλες εταιρείες (VIOHALCO και ELVALHALCOR) η υποτίμηση 

φθάνει στο 39%.  

Σε σύγκριση με τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο παγκοσμίως 

(Nexans) η υποτίμηση φθάνει το 54%.  
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Τεχνική ανάλυση 

 Στο διάγραμμα 

παρουσιάζεται η μετοχή της Cenergy Holdings, το κάθε pattern 

αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Δείχνει την τιμή 

ανοίγματος και κλεισίματος του κάθε μήνα. 

Παρατηρούμε ότι στις αρχές Ιουλίου υπάρχει ένα πτωτικό trend 

γιατί πάμε από χαμηλότερο σε χαμηλότερο σημείο και για τις 

χαμηλές και τις υψηλές τιμές. 

Ανάλυση Δεικτών 
Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ)  

Όταν υπάρχει μία 

ανοδική τάση όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα αρχές 2021 ο 

κινητός μέσος όρος είναι και το επίπεδο στήριξης (support level), 

ενώ σε μία καθοδική τάση ο κινητός μέσος όρος θα αποτελεί το 

επίπεδο αντίστασης (resistance level). 

Δείκτης RSI  
Ο δείκτης RSI έχει εύρος τιμών από 0-100. Όταν ο δείκτης είναι 

κοντά στο 30 ή κάτω από το 30 είναι σημάδι αγοράς ενώ όταν 
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βρίσκεται κοντά στο 70 ή πάνω από το 70 είναι σημάδι πώλησης. 

Το πλεονέκτημά της είναι ότι δεν επηρεάζεται από τις απότομες 

διακυμάνσεις. 

Μπορούμε να δούμε μάλιστα ότι τον Μάϊο του 2021 ο δείκτης είναι 

πάνω από το 70 οπότε δίνει μία ένδειξη στον επενδυτή για 

πώληση. Ο χρόνος έρχεται να επιβεβαιώσει την καταλληλόλητα 

αυτής της απόφασης διότι στο διάγραμμα με τα candlesticks ξεκινά 

ένα πτωτικό trend.  

Βασικά οικονομικά μεγέθη 
Σύγκριση Α΄ τριμήνου 2020 με 2021 και σύγκριση ετών από 2016 έως 
2020. 

 

Ο κύκλος εργασιών από το 1ο τρίμηνο του 2020 στο 1ο του 2021 

φαίνεται να αυξήθηκε κατά 8.884 ευρώ. 

Το κόστος πωλήσεων διαφέρει κατά (206,995- 200,061= 6,934) 

6.934 ευρώ. 

Τα κέρδη προ φόρων το 1ο τρίμηνο του 2021 είναι 18.566 ευρώ, 

δηλαδή αυξημένα κατά 2.279 από το 1ο τρίμηνο του 2020. 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη για το 2021 εμφανίζονται αυξημένα κατά 

3.198 ευρώ. 

Ο κύκλος εργασιών από το 2019 στο 2020 βλέπουμε ότι μειώθηκε 

κατά 49.599 ευρώ. 

Στο πέρασμα αυτών των ετών βλέπουμε μια αύξηση από χρονιά 

σε χρονιά στο αποτέλεσμα χρήσης της επιχείρησης. 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

✓ Αύξηση στα κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία  

✓ Μείωση στα μη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία  

✓ Αύξηση στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

✓ Μείωση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Εταιρική Διακυβέρνηση 
Ως βάση για τις εποικοδομητικές της σχέσεις, η Cenergy Holdings, 
ορίζει την υπευθυνότητα, την διαφάνεια , όπως επίσης και την 
δικαιοσύνη. Ο Βελγικός Νόμος, ο Βελγικός Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και το Καταστατικό, είναι μερικές από τις βασικές 
αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Cenergy Holdings. Λόγω του 
ότι η εταιρία προστέθηκε μετέπειτα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 
ίδιο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τους Βελγικούς 
κανονισμούς, όπου αναφέρεται περί προνομιακής πληροφόρησης 
και χειραγώγηση της αγοράς (2003/EC). 
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Σύνθεση – Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Cenergy 
Holdings 
➢ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ (Xavier Bedoret ) 
➢ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΑΝΤΟΠΡΌΕΔΡΟΣ (Δημήτριος 

Κυριακόπουλος ) 
➢ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ( Simon Macvicker / Rudolf 

Wiedenman /Μαργαρίτα Ζάκος / Μαρία Καπετανάκη ) 
➢ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ ( Joseph 

Ruutkowski / William Gallagher / Manvel j. Iraola / Μαρίνα 
Σαρισιάν – Οχανέσογλου) 

 

Ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου εκτός από την εκτέλεση των 
απαραίτητων πράξεων για επιθυμητά αποτελέσματα είναι επίσης 
αρμόδιο για : 
➢ Την καθοδήγηση γενικής πολιτικής της Cenergy Holdings. 
➢ Τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά στρατηγικά / 

χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα. 
➢ Παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης. 
➢ Την τήρηση της ακεραιότητας και δημοσιοποίησης των 

οικονομικών συνθηκών της Cenergy Holdings. 
➢ Παρακολούθηση και “αξιολόγηση” της Ελεγκτικής 

Επιτροπής , καθώς ακόμη και της Επιτροπής Καθορισμού 
Αμοιβών και Διορισμών. 

➢ Την αναγνώριση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης 
πιθανών κινδύνων. 

➢ Την αναγνώριση έκθεσης αμοιβών. 
➢ Έλεγχο απόδοσης εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή. 

Η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου 
λαμβάνει μέρος στο Βέλγιο. 
 

Εκτελεστική Διοίκηση 
➢ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Δημήτριος 

Κυριακόπουλος ) 

➢ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ( Αλέξιος Αλεξίου ) 

➢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ( Αλεξάνδρα Μπένος ) 

Επιτροπή Ελέγχου 
Η επιτροπή ελέγχου βοηθάει το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά 
θέματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. Αρμοδιότητές του είναι: 
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➢ Επίβλεψη της σωστής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

και σωστής λειτουργίας των διαδικασιών του εσωτερικού 
ελέγχου και της σωστής διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας 

➢ Παρακολούθηση των ετήσιων και ενοποιημένων 
λογαριασμών 

➢ Συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό 
του νόμιμου ελεγκτή 

➢ Επιβλέπει την δραστηριότητα του εξωτερικού ελεγκτή 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει το λιγότερο 4 φορές τον χρόνο. 2 
φορές για τον/τους εσωτερικό/ους ελεγκτή/ες  και 2 φορές για 
τον/τους εξωτερικό/ους  ελεγκτή/ες. 

Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών Και Διορισμών 
Η επιτροπή καθορισμού αμοιβών και διορισμών, βοηθάει το 
διοικητικό συμβούλιο καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
και πιο συγκεκριμένα: 
➢ Προτείνει τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και της 

εκτελεστικής διοίκησης. 
➢ Παρουσιάζει εκθέσεις αμοιβών. 
➢ Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο διορισμό μελών 

διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων  συμβούλων και 
του ανωτάτου οικονομικού διευθυντή. 

➢ Εξετάζει σχολαστικά το διοικητικό συμβούλιο και προτείνει 
τυχόν αλλαγές του και διορίζει έπειτα από έγκριση του ήδη 
υπάρχοντος διοικητικού συμβουλίου νέα μέλη. 

➢ Μελετά προσεχτικά τα θέματα του σχεδιασμού διαδοχής . 
Η επιτροπή καθορισμού αμοιβών και διορισμών συνεδριάζει το 
λιγότερο 2 φορές τον χρόνο . 

Δράσεις ΕΚΕ & Βιωσιμότητα 
Η σημασία του  εθελοντισμού διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την 

Cenergy Holdings και τις εταιρείες της, οι οποίες υποστηρίζουν και 

ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε εθελοντικές 

δραστηριότητες. Υποστηρίζονται επίσης διάφορες δράσεις τοπικών 

κοινοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του 

αθλητισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

στρατηγικής και της κουλτούρα της εταιρείας, αφού φροντίζει 

αδιάλειπτα για την εύρυθμη λειτουργία της, με σκοπό τη μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προς αντιμετώπιση και της 
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κλιματικής αλλαγής. Εφαρμόζοντας ένα ενιαίο σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. Συνεπώς, 

βαδίζει με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω 

διαφόρων λειτουργειών της, όπως, η εκπαίδευση του προσωπικού 

της, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία συνέχεται 

με την περιβαλλοντική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία  και τους 

κανονισμούς και όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια μέσω ανοιχτών 

διαλόγων για τα εν λόγω ζητήματα, με ακαδημαϊκά ιδρύματα 

κρατικούς και μη φορείς καθώς με τους κοινωνούς στο σύνολο 

τους. http://www.cpw.gr/sustainability/environment/   

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στη διασφάλιση της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων της, προς αποφυγή ενδεχόμενων 

κινδύνων μέσω εφαρμογών πιστοποιημένων συστημάτων 

διαχείρισης υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

OHSAS 18001. 

Επιπροσθέτως,  η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της έχουν 

δεσμευτεί να αναπτυχθούν παράλληλα με τις τοπικές κοινότητες 

στις οποίες δραστηριοποιούνται και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμων συνεργασιών με κοινωνικούς εταίρους, με τον 

τρόπο αυτό συμβάλει αποφασιστικά στην ευημερία, την ενίσχυση 

της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με πληθώρα 

δράσεων, συνεπώς, τα οφέλη που προκύπτουν συμβάλλουν 

επίσης στη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινότητες. 

Άξιο αναφοράς είναι οι άμεσες ευκαιρίες απασχόλησης που 

παρέχει, αλλά και η ενθάρρυνση και η πρόσκληση των τοπικών 

επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. 

Επιδιώκουν μάλιστα να παρέχουν κατάρτιση και επιχειρηματικές 

δεξιότητες και ανάπτυξη ειδικότητας σε τοπικούς επιχειρηματίες! 

Τέλος, όλα τα προαναφερθέντα εμπλουτίζονται και λαμβάνουν 

χώρα μέσω του κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος προάγει την 

εύρυθμη λειτουργία και την ομαλή διεξαγωγή του κύκλου εργασιών 

της μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας, της υπευθυνότητας, την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση των 

σχέσεων με το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον. 
https://www.cenergyholdings.com/el/sustainability/overview/ 

http://www.cpw.gr/sustainability/environment/%20 
https://www.cenergyholdings.com/el/sustainability/overview/
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Από την παρούσα πραγματικότητα ατενίζοντας 
δημιουργικά το μέλλον!  
Το μέλλον μόνον ευοίωνο διαγράφεται και μάλιστα με εγγυήσεις για 

την Cenergy Holdings αφού κρίνοντας όχι μόνο από τα περσινά 

δεδομένα, όπου παρουσιάζει αύξηση των μεγεθών στο α΄τρίμηνο, 

με αύξηση του κύκλου εργασιών  κατά 4% σε σχέση με το περσινό 

τρίμηνο. Το EBITDA έφτασε + 14% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο. Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να ανεβάσει τα α-

EBITDA κατά 67.2% πολλω δε μάλλον όταν η μία χρονιά ήταν εν 

μέσω της COVID-19 και ενώ είχε μείωση πωλήσεων κατά 5% τη 

φετινή χρονιά, εκμεταλλευόμενη όλα τα θετικά της, κατέφερε να 

αναπτύξει τη δυναμική της όπως φαίνεται και από την επιτυχημένη 

εμπορική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.  

 

Επιπλέον, Η Cenergy Holdings ανακοινώνει τα κάτωθι δελτία 

τύπου  

• Την 02/06/2021 η Σωληνουργεία Κορίνθου, παραδίδει τον 
πρώτο πιστοποιημένο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου για 
το δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης της Snam στην Ιταλία. 

• Την 09/06/2021 την πλήρη λειτουργία των σωλήνων χάλυβα 
της Σωληνουργεία Κορίνθου κατά την έναρξη απότην 
TotalEnergies του κοιτάσματος Zinia Phase 2 στην Αγκόλα.  

• Την 6/7/21 η θυγατρική της, Hellenic Cables, αναλαμβάνει 
έργο υποβρύχιας διασύνδεσης στην Αδριατική 
Θάλασσα.Υπέγραψε σύμβαση με τον μεγαλύτερο εργολάβο 
της Κροατίας Končar Group για την προμήθεια υποβρυχίων 
καλωδίων. 

 
Αδήριτη ανάγκη να αναφερθεί ότι η Cenergy Holdings μέσω των 

Hellenic Cables συμμετέχει στο μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον 

κόσμο, DOGGER BANK στο Ηνωμένο Βασίλειο, διασφαλίζοντας 

την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύμβαση, για καλώδια παγκοσμίως. 

(2021 – 2026).  

https://www.newmoney.gr/tag/cenergy-holdings/
https://www.newmoney.gr/tag/%cf%83%cf%89%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%85/
https://doggerbank.com/
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Επιπροσθέτως μέσα στο 2021 η θυγατρική της, Hellenic Cables θα 

προμηθεύει την ¨Réseau de Transport d'Electricité¨ με υπόγεια 

καλώδια, ενώ θα προσφέρει και υπηρεσίες εγκατάστασης. 

Τέλος, γεγονός είναι ότι η Γαλλική Nexans προσπάθησε να 

εξαγοράσει την Cenergy προσφέροντας της αρκετά 

μεγαλύτερο,της κεφαλαιοποιησης της, τίμημα , αλλά ουσιαστικά οχι 

μόνον δεν τα κατάφερε... 

Συνεπώς, η Cenergy Holdings εισέρχεται πολύ δυναμικά στην 

αγορά από μια ήδη ισχυρά εδραιωμένη θέση και μπορεί να 

υποστηρίζει την έκφραση sky is the limit! 

Γενική Συνέλευση 
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2021στην έδρα της εταιρείας στο 
Βέλγιο. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μέσω ταχυδρομείου. 
Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν το 81,53 % του συνολικού 
αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις περί απαρτίας. 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης 
Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης 
της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ 
της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret, Δημητρίου 
Κυριακόπουλου, Simon Macvicker, Rudolf Wiedenmann, Μαρίας 
Καπετανάκη και Margaret Zakos, ως μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.  
Ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίνας Σαρκισιάν-Οχανέσογλου, 
William Gallagher, Manuel Iraola και Joseph Rutkowski, ως 
ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, 
μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα 
πραγματοποιηθεί το 2022. Όλοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας 
που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του 2020.  

https://www.rte-france.com/en
https://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/157004/ti-simainei-i-galliki-apobasi-ton-cenergy-iellenic-cables-viohalco-sto
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Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Βιβλιογραφία 

Cenergy Holdings https://www.cenergyholdings.com/el/  
Athexgroup https://www.athexgroup.gr/el/  
Capital https://www.capital.gr/epixeiriseis  
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https://www.capital.gr/epixeiriseis
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ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

Εργασία των: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΪΑΝΗ: Τελειόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής 
& Πληροφοριακών Συστημάτων στο ΔΙΠΑΕ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 4ο Έτος στο τμήμα 
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΔΟΝΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ: 3ο Έτος στο τμήμα Διοίκησης 
Οργανισμών Μάρκετινγκ & Τουρισμού στο ΔΙΠΑΕ  

ΚΟΥΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ: Τελειόφοιτος του Τμήματος 
Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων στο ΔΙΠΑΕ 
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Προφίλ και Στόχοι 

 

Ο ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1902 και την ίδια χρονιά ξεκίνησε την 
λειτουργία του πρώτου εργοστάσιου του στην Ελευσίνα. Ο ΤΙΤΑΝ 
ήταν η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την 
παραγωγή τσιμέντου και έτσι έφτασε σήμερα, ύστερα από 119 
χρόνια δραστηριότητας, να είναι μια από τις μεγαλύτερες 
τσιμεντοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δραστηριότητές του 
περιλαμβάνουν την παραγωγή, μεταφορά και διανομή τσιμέντου, 
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έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, 
κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Διαθέτει εργοστάσια 
παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες (ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, 
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία 
και Βραζιλία) και δραστηριοποιείται σε 16 χώρες. Το εργατικό 
δυναμικό του ΤΙΤΑΝ Α.Ε. φτάνει τους 1.140 εργαζομένους ενώ ο 
όμιλος στο σύνολο του απασχολεί 5.500 εργαζομένους.  
Ο κυρίαρχος στόχος της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι να αναπτυχθεί ως ένας 
διεθνής παραγωγός δομικών υλικών. Για να το πετύχει αυτό 
συνδυάζει το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και 
το περιβάλλον.  
Προκειμένου να πετύχει τον στόχο του εστιάζει σε 4 στρατηγικές 
προτεραιότητας: 

Την Γεωγραφική Διαφοροποίηση με την οποία ενισχύει την 
επιχειρηματική του θέση κάνοντας εξαγορές και επενδύσεις σε νέες 
μονάδες παραγωγής, σε νέες ελκυστικές αγορές έχοντας ως στόχο 
την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και το περιορισμό 
εξάρτησης από λίγες αγορές. 

Την Συνεχής Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας μέσω της οποίας 
υλοποιούνται καινούριες μέθοδοι που στόχο έχουν τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, με την εφαρμογή 
ψηφιακών λύσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας.  

Την Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων με την οποία διερευνάται η 
επιχειρηματική     δράση και σε άλλους παραγωγικούς τομείς στην 
αλυσίδα προϊόντων τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών κερδοφορίας. 

Τέλος, με τη Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και 
την κοινωνία. Εκεί η εταιρία προσπαθεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα δίνοντας έμφαση στο αποτύπωμα 
άνθρακα και τη βιοποικιλότητα.  

Διοικητικό συμβούλιο 

 

Το διοικητικό συμβούλιο της TITAN A.E. απαρτίζεται από: 

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ                            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ                  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                          ΜΕΛΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ                                 ΜΕΛΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ                          ΜΕΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΑΚΗΣ                             ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΚΙΔΗΣ                                    ΜΕΛΟΣ 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

Το 1902 ιδρύεται ο ΤΙΤΑΝ και ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου 

του στην Ελευσίνα, που είναι και η πρώτη ελληνική μονάδα 

παραγωγής τσιμέντου. Το 1912 η εταιρία εισάγεται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 1922 οι εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝ 

ασφαλίζονται για εργατικά ατυχήματα, μία πρωτοποριακή για τα 

δεδομένα της εποχής απόφαση. Το 1933 πραγματοποιούνται οι 

πρώτες εξαγωγές τσιμέντου στην Βραζιλία. Το 1939 διακόπτεται η 

διεθνής επέκταση της επιχείρησης λόγω του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, ενώ παράλληλα εδραιώνει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του στην Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄40 

επιστρέφει η εξαγωγική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να δοθεί νέα 

ώθηση στην παραγωγή του εργοστασίου της Ελευσίνας. Το 1957 οι 

εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 52% των πωλήσεων του Τιτάνα και 

το 50%, περίπου, των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου. 

Το 1960 λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και 

εγκαθιστά τα πρώτα, στην Ελλάδα, φιλικά προς το περιβάλλον 

ηλεκτροστατικά φίλτρα. Το 1962 εγκαινιάζεται η δεύτερη μονάδα 

παραγωγής τσιμέντου της Εταιρίας, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 

το 1968 ξεκινά η παραγωγή στην τρίτη μονάδα παραγωγής 

τσιμέντου της εταιρίας, στο Δρέπανο Αχαΐας και το 1976 τίθεται σε 

λειτουργία η τέταρτη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, στο Καμάρι 

Βοιωτίας. Το 1976 ο ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί και δημιουργεί τον θεσμό 

των Επιτροπών Εργαζομένων για Μέτρα Πρόληψης Ατυχημάτων 

στα εργοστάσιά του. Το 1985 πραγματοποιούντα οι πρώτες 

εξαγωγές στις ΗΠΑ. Το 2008 ο ΤΙΤΑΝ γίνεται ιδρυτικό μέλος του 

Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SEV BCSD). Το 
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2014 υπογράφεται από τον Τιτάνα η Χάρτα για μια Βιώσιμη Ελλάδα, 

στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 

Ελλάδα «Sustainable Greece 2020». Το 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

υπογράφει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 

for Youth), τις αρχές του οποίου υιοθέτησε, επισφραγίζοντας τις 

δράσεις που πραγματοποιεί για τους νέους. Τέλος, το 2019 η TITAN 

Cement International καθίσταται η μητρική εταιρία του Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όπως μπορούμε να δούμε από την ιστορική 

αναδρομή ο ΤΙΤΑΝ τα 119 χρόνια της δραστηριότητας του κατάφερε 

να πετύχει σπουδαία πράγματα. Αρχικά, κατάφερε να 

πρωτοπορήσει σε αρκετά σημαντικούς τομείς όπως είναι η 

ασφάλιση εργατικού ατυχήματος, η λήψη μέτρων για την προστασία 

του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας φίλτρα που είναι φιλικά προς 

το περιβάλλον, η συμμετοχή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της 

Ελλάδος και δημιουργώντας δράσεις για τους νέους. Όσον αφορά 

την επεκτασιμότητα του, κατάφερε να δημιουργήσει 4 μονάδες 

παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς και να πετύχει την διεθνή 

επέκταση που είχε ως κύριο στόχο. Το συμπέρασμα που προκύπτει 

είναι ότι ο ΤΙΤΑΝ από την αρχή της δημιουργίας του είναι μια εταιρία 

η οποία θέτει στόχους και τους πετυχαίνει. Η εταιρία κατάφερε να 

ωριμάσει πολύ γρήγορα και να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία 

κάνοντας σωστές επιχειρηματικές κινήσεις, καθιστώντας την μια 

από τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν: τσιμέντα φαιά και λευκά, χύδην ή 

ενσακισμένα, τα έτοιμα ξηρά κονιάματα INTERMIX ενώ η θυγατρική 

τους εταιρεία INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αποτελεί την 

καθετοποιημένη δραστηριότητα της εταιρείας στην παραγωγή, 

μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών 

προϊόντων στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, προσφέρουν Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, 

Μεταφοράς και Διάθεσης, που καλύπτουν το φάσμα αναγκών του 

πελάτη με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. 

Κάθε πρόβλημα και απορία των πελατών επιλύεται από την εταιρεία 

παρέχοντας υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία από τις έξι εταιρικές αρχές 
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 
δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη    (CSR Europe) καθώς 
και του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (WBCSD). Το όραμα του ομίλου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη είναι να αναπτύσσει με κοινωνικά υπεύθυνο 
τρόπο τις δραστηριότητές του, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Οι προτεραιότητες που θέτει βασίζονται στα παρακάτω 
:  
Nα συνεργάζεται και να προωθεί ένα επιχειρηματικό κοινωνικό 

κίνημα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Ομίλου 
παντού και πάντα. Η δέσμευσή του για το περιβάλλον διατυπώνεται 
στην περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου. Στοχεύει στο να βλάπτει 
λιγότερο αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων του και στο να βοηθά περισσότερο με την 
υποστήριξη και συμμετοχή του σε τοπικές και διεθνείς 
πρωτοβουλίες. 

 

Να επενδύει σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, σε σχέδια 
αλλά και σε πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής 
μόλυνσης. 

Ο όμιλος διαθέτει επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
συστήθηκε το 2005. Η βασική αποστολή της επιτροπής είναι η 
εκπλήρωση των οραμάτων, των στόχων και των πολιτικών που 
θέτει. 

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ,  ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ενεργό μέλος 
επιλεγμένων πρωτοβουλιών όπως τα παρακάτω: 

• Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ 

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ 

• Διεθνής Πρωτοβουλία για την έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ & 
Βιωσιμότητας (GRI) 

• Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο 
Τσιμέντου (WBCSD/CSI) 

• Οικουμενικό Σύμφωνο 

• Μέριμνα για το Κλίμα 
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Η ΤΙΤΑΝ έχει φυτέψει πάνω από 2.000.000 δέντρα στην Ελλάδα 
από το 1970 στο πλαίσιο του θεσμού αποκατάστασης 
περιβάλλοντος που υλοποιεί σε λατομικούς χώρους, σε περιοχές 
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και σε διάφορους 
Δήμους και Περιφέρειες .καθώς επίσης. διαθέτει και πολλά φυτώρια. 
Ο όμιλος χρησιμοποιεί λιπάσματα από απόβλητα ανακύκλωσης για 
την αποκατάσταση των ορυχείων. Το τσιμέντο της εταιρίας, επίσης, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος. 
Ο όμιλος διατήρησε μέσα στο 2020 υψηλό ποσοστό εργαζομένων 
από τις τοπικές κοινότητες (83%), καθώς συνέχισε να στηρίζει την 
απασχόληση των νέων το 2020, προσφέροντας 251 θέσεις 
πρακτικής άσκησης όπου 24 απόφοιτοι έλαβαν εκπαίδευση στην 
επιστήμη των δεδομένων και υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης 
εργασίας. 
Αναγνώριση του εργοστασίου  του Ομίλου στη Φλόριντα ως της 
πρώτης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στον κόσμο που έλαβε 
πιστοποίηση Platinum για μηδενικά απόβλητα, γεγονός που 
υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Τιτάνα στην ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας.   
Παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα στην Ενιαία Ετήσια 
Έκθεση Απολογισμού για το 2020,  όπου και έθεσε τους στόχους 
σχετικά με τις επιδόσεις του σε περιβαλλοντικά θέματα καθώς και σε 
θέματα διακυβέρνησης για το 2025 και μετά. Αναλυτικά, ο όμιλος 
ΤΙΤΑΝ τόνισε τη δέσμευσή του στην βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
δημιουργία αξίας. 
Έθεσε ως βασικό στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
Άνθρακα έως το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050.  
Επιδιώκει, έτσι, να ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο στους 
ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον.  Έχει θέσει 20 στόχους 
οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως 
οι πιο σημαντικοί και αυτοί είναι οι εξής. 
Μείωση των εκπομπών διοξειδίου μέσα από την αυξημένη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση, την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού 
άνθρακα, και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών.  
Δέσμευση για κατοχή ηγετικής θέσης σε θέματα ασφάλειας 
παγκοσμίως, με στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων 
και την επίτευξη δείκτη συχνότητας ατυχημάτων. 
Έμφαση στην ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
διαφορετικότητας, στην κατάρτιση, και στην υγεία και ευημερία των 
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εργαζομένων.  Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση όλων των 
εργαζομένων και υλοποίηση πρωτοβουλιών για την υγεία. 
Σχέδια αποκατάστασης λατομείων και διαχείρισης βιοποικιλότητας. 
Διάθεση των 2/3 των συνολικών δαπανών μας σε τοπικούς 
προμηθευτές και στις τοπικές κοινότητες.  
Έμφαση στην εξοικονόμηση και την ανακύκλωση του νερού, την 
ενεργειακή απόδοση και την εκτροπή των αποβλήτων από την 
ταφή. 
Οι επιδόσεις των παραπάνω στόχων θα ελέγχονται από 
ανεξάρτητους φορείς, ενώ οι στόχοι για τις εκπομπές θα 
επικυρωθούν επιστημονικά. Πληροφορίες σχετικά με την πορεία 
υλοποίησης των στόχων θα παρέχονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση 
Απολογισμού.  
 

Βραβεία 

 

Το 2010 ο όμιλος τιμήθηκε για την ανάδειξη και διάδοση των αρχών 
της ΕΚΕ από το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης. Στον Δ/Σ του 
ομίλου δόθηκε το πρώτο βραβείο στον τομέα Ηγεσία και ΕΚΕ στο 
πλαίσιο του συνεδρίου «CEO and CSR» από το περιοδικό Χρήμα. 
Επίσης, απονεμήθηκε στον όμιλο το βραβείο  «BRAVΟ» για την 
εφαρμογή των διεθνών προτύπων στον Απολογισμό Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο ΤΙΤΑΝ είναι η 
πρώτη ελληνική εταιρία που εκδίδει Ετήσιο Απολογισμό 
πιστοποιημένο από ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές. 
Έχει κατακτήσει για τουλάχιστον 4 συνεχόμενες χρονιές την πρώτη 
θέση στην ετήσια αξιολόγηση των Ελληνικών Απολογισμών 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς προτύπου Global Reporting 
Initiative. 
Το 2014 πήρε το πρώτο εθνικό βραβείο στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στην κατηγορία Διεργασία για τις 
συνεχείς δράσεις του ομίλου για το περιβάλλον και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Διακρίθηκε για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων 
και εναλλακτικών πρώτων υλών στην διαδικασία παραγωγής 
τσιμέντου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και 
τη συμβολή σε μια αποδοτική κυκλική οικονομία. Είναι η πρώτη 
ελληνική τσιμεντοβιομηχανία που έχει αξιοποιήσει με επιτυχία τη 
χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών και δευτερογενών καυσίμων για 
την παραγωγή τσιμέντου. Διακρίθηκε, επίσης και στην κατηγορία 
«Βιοποικιλότητα» για τις δράσεις του στην προστασία της 
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βιοποικιλότητας καθώς εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος των λατομείων και 
ειδικά μέτρα προστασίας της πανίδας. 
Το 2021 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έγινε η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην 
Ελλάδα που φέρει την πιστοποίηση Platinum ‘Zero Waste to Landfill’ 
και έλαβε το ανώτατο σήμα Platinum για μηδενικά απόβλητα 
σύμφωνα με το πρότυπο στο πλαίσιο της παγκόσμιας στροφής 
προς την κυκλική οικονομία και της μείωσης της ταφής αποβλήτων.  
Η πιστοποίηση αυτή, επιβεβαιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των εργοστασίων του Τιτάνα και επιβραβεύει την πρακτική που 
ακολουθείται, για την εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων των 
εργοστασίων σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. 
Ο όμιλος δεσμεύεται στην κυκλική οικονομία για την ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων, την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση αλλά και 
στον σχεδιασμό των προϊόντων τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την αποδοτική διαχείριση των 
αποβλήτων καθώς και τη μείωση των εκπομπών CO₂. 

Το 2021 επίσης, έλαβε το Προνόμιο, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 
Best in Loyalty & Engagement των Loyalty Awards 2021, το οποίο 
είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης 
των  συσκευασμένων προϊόντων της ΤΙΤΑΝ. Το Προνόμιο αποτελεί 
το πρώτο δομημένο loyalty πρόγραμμα στην αγορά δομικών υλικών 
και απευθύνεται στο δίκτυο διανομής και τον τελικό καταναλωτή της 
ΤΙΤΑΝ. 
Επίσης, έλαβε Διπλή διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogue & 
Awards 2021, στην κατηγορία Bravo Governance για τους νέους και 
φιλόδοξους στόχους για το 2025 και μετά, καθώς και στην κατηγορία 
Bravo in Action για την ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου της 
Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου στην Ευκαρπία σε 

συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Και οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ενίσχυσης των προσπαθειών του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη, 
έναν στρατηγικό στόχο στον οποίο ο όμιλος διατηρεί αμείωτο το 
ενδιαφέρον. 
Δύο Χρυσά βραβεία έλαβε και Packaging Awards 2021 στις 
κατηγορίες Innovation και Sustainability αναφορικά με το καινοτόμο 
και συσκευασμένο τσιμέντο που κυκλοφόρησε η ΤΙΤΑΝ μέσα στο 
2020. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει την ανάμειξη του τσιμέντου με 
τρόπο που να μηδενίζει την ανάγκη για ανακύκλωση κενών 
συσκευασιών. Η συσκευασία δηλαδή αποδομείται και 
ενσωματώνεται στο μείγμα του τσιμέντου βελτιώνοντας έτι την 
ομοιογένεια του προϊόντος που παράγεται. Έτσι, συμβάλλει στην 
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προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, 
στόχους που ακολουθεί ο όμιλος. 
Εν κατακλείδι, με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να 
καταλήξουμε στο ότι ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, όπως και άλλοι σημαντικοί 
θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύει και βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία, επιδιώκει να καλύπτει 
μακροπρόθεσμα τις ανάγκες της κοινωνίας και να εξασφαλίζει την 
ευημερία, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των 
μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όπως έχουμε δει από το ιστορικό υπόβαθρο, ο 
Τιτάνας έχει αναπτύξει στρατηγικές που βοηθούν στην επίτευξη των 
στόχων του. Κρίνοντας από τις δραστηριότητές του, η εταιρεία έχει 
εφικτούς στόχους και οι στρατηγικές που ακολουθεί είναι σταθερές 
και δεν μεταβάλλονται και φυσικά οδηγεί και στην ομαλή λειτουργία 
της εταιρείας τόσα χρόνια. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
εταιρείας σημαντική είναι η επέκταση της  και η ίδρυση νέων 
εγκαταστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς 
και η μεταφορά προϊόντων σε μεγάλες και οικονομικά αναπτυγμένες 
χώρες ως εξαγωγέας. Η εταιρεία έχει κάνει τεράστια επιτεύγματα, 
όπως βραβευμένα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, μέτρα 
πρόληψης ατυχημάτων και εισαγωγή νέων προϊόντων που 
σχετίζονται με την υπάρχουσα παραγωγή. Από τη λειτουργία του 
εργοστασίου φαίνεται ότι η εταιρεία και ο όμιλος κατάφεραν να 
εξισορροπήσουν, αλλά και να αντιμετωπίσουν δύσκολες 
καταστάσεις μέσω των σωστών επιχειρηματικών μέτρων που όριζαν 
κατά καιρούς καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
τσιμέντου στον κόσμο. 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Με τον πέρασμα των χρόνων και με την αποτελεσματικότητα της 
εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου, έχει εξασφαλιστεί ισορροπία 
μεταξύ της ηγεσίας, της επιχειρηματικότητας και των επιδόσεών της, 
αφενός, και του ελέγχου, της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Τα 
υψηλά πρότυπα [Εταιρικής Διακυβέρνησης] δημιουργούν 
μακροπρόθεσμες αξίες για του μετόχους, τους πελάτες, τους 
εργαζόμενους και τους προμηθευτές της. Στόχος της, να ωφεληθούν 
όλοι από τον τρόπο που δραστηριοποιείτε. Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε να αναφερθούμε στον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει υιοθετήσει.
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Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία και  η έδρα της 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Η διάρκεια της είναι αόριστη. 
Η εταιρεία διοικείται από το ΔΣ όπου αποτελείται από τρία έως 
δεκαπέντε μέλη, φυσικά ή νομικά, μετόχους ή μη, οι οποίοι 
διορίζονται για θητεία έως και τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση και 
μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή αλλά και να 
επανεκλέγονται. Αν ένα νομικό πρόσωπο οριστεί μέλος του ΔΣ τότε 
πρέπει να ορίσει ένα αντιπρόσωπο [φυσικό πρόσωπο] όπου θα έχει 
την ευθύνη της ανάληψης του ρόλου για λογαριασμό του νομικού 
προσώπου. Από εκεί και πέρα υπόκεινται οι ίδιοι κανόνες που θα 
ίσχυαν αν είχαν αναλάβει τον ρόλο αυτό με το δικό τους όνομα. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι  πρέπει ο αριθμός των μελών από 
κάθε φύλο να είναι τουλάχιστον ίσος με το [1\3] του συνόλου αυτών. 
Για οποιαδήποτε λόγο, το ΔΣ δεν πληροί κάποιους όρους που έχουν 
οριστεί τότε με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί, θα συσταθεί ένα ΔΣ που θα πληροί τις απαιτήσεις 
χωρίς όμως να θίγει την νομιμότητα, μέχρι τότε κάθε διορισμός 
θεωρείτε άκυρος. Σε περίπτωση που μια θέση χηρεύει πρόωρα, το 
ΔΣ έχει το δικαίωμα προσωρινά να αναλάβουν την άδεια θέση μέχρι 
την επόμενη Γενική Συνέλευση όπου θα οριστεί το διορισμένο 
μέλος. Όταν η θητεία ενός μέλους πλησιάζει στην  λήξη τότε μέχρι 
την επόμενη συνέλευση παραμένει στην θέση του. Ο Πρόεδρος του 
ΔΣ εκλέγετε από τα μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας του 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν και αυτός απουσιάζει τότε 
αναπληρώνει όποιος έχει σειρά. Οι αρμοδιότητες του ΔΣ 
μοιράζονται ή μεταβιβάζονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο [όπου 
ορίζεται και ανακαλείται από αυτό] ή σε πρόσωπα της αρέσκειας 
τους χωρείς να παραβιάζεται η νομοθεσία. Επίσης, οι συνεδρίες 
γίνονται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου ή αιτήματος δύο μελών. Οι αποφάσεις που έγκειται να 
παρθούν πρέπει να αντιπροσωπεύονται στο ΔΣ από την 
πλειοψηφία. Μπορεί να μην υπάρξει απαρτία, σε περίπτωση που το 
ΔΣ υποχρεωθεί να λάβει μέτρα διαφορετικά από τον νόμο ή 
αποφυγή ζημίας της εταιρίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων πρέπει τα μέλη ή το μέλος που έχει το πρόβλημα να 
το κάνει γνωστό σε όλους και τότε η νομοθεσία τους απαγορεύει να 
λάβουν μέρος στη συζήτηση. Τα πρακτικά κάθε απόφασης του ΔΣ 
καταγράφονται και υπογράφονται από τα εκτελεστικά μέλη και από 
τα μέλη που το επιθυμούν. Ύστερα αποστέλλεται αντίγραφο σε όλα 
τα μέλη. Πρόσθετα, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο 
λειτουργίας, για κανόνες που σχετίζονται με τον χάρτη 
διακυβέρνησης. 
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Ο Όμιλος αντιπροσωπεύεται από δύο μέλη του ΔΣ, από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και από κάθε άλλο πρόσωπο οποίο έχει 
οριστεί σύμφωνα με το ΔΣ ή τον Σύμβουλο. Στον οικονομικό τομέα, 
τα έξοδα και οι δαπάνες των μελών που έχουν σχέση με την εταιρία 
και τις αρμοδιότητες τους αποζημιώνονται. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ισολογισμών γίνεται από 
ένα ή περισσότερους ελεγκτές. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει κάθε χρόνο, ειδικές 
και έκτακτες, όπου συγκαλούνται από το ΔΣ , τους ελεγκτές ή αν 
ζητήσουν οι μέτοχοι από το ΔΣ.  
Τέλος, επειδή οι αρχές και οι αξίες είναι βασικό θεμέλιο του ομίλου 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι 

συνεργάτες και οι προμηθευτές κατανοούν πλήρως τις βασικές 

αξίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας προχώρησε στη σύνταξη του 

εγγράφου << Όμιλος ΤΙΤΑΝ-Εταιρικές Αξίες και Κώδικας 

Δεοντολογίας>>. 

 

Γενική Συνέλευση 

 

Στη Γενική Συνέλευση του ΤΙΤΑΝ οι 3 συντονιστές ήταν: 

1. Ο Πρόεδρος Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

2. Ο Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Δημήτριος 
Παπαλεξόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος  

3. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος και οικονομικός Διευθυντής του 
Ομίλου Μιχαήλ Κολακίδης, Εκτελεστικό Μέλος 

 
Ο Πρόεδρος Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου μέσω της 
Γενικής Συνέλευσης κατέστησε σαφές ότι ο ΤΙΤΑΝ καθ’ όλη την 
διάρκεια της πανδημίας είχε σαν προτεραιότητα την προστασία των 
ανθρώπων του. Η εταιρία συνέχισε την προσπάθεια για διασφάλιση 

των λειτουργιών της, ενώ παράλληλα υπήρξε ενίσχυση των μέτρων 
υγιεινής όπως επίσης και ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αδιάλυτη διοίκηση των υψηλότερων προτύπων 
εταιρικής διακυβέρνησης από τον Όμιλο. 
Στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε ότι η εταιρία εξακολουθεί να έχει 
την αλλαγή στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος ως βασικούς στρατηγικούς 
στόχους. 



92 
 

Επιπλέον, περισσότεροι από το 1/3 των εργαζομένων ξεκίνησε να 
εργάζεται εξ αποστάσεως με την έναρξη της πανδημίας.  
Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν υπήρξαν καθόλου 
ερωτήσεις ούτε διαφωνίες σχετικά με τα θέματα που ήταν υπό 
ψήφισμα.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη Γενική Συνέλευση την οποία 

παρακολουθήσαμε μέσω τηλεδιάσκεψης ειπώθηκαν σημαντικές 

πληροφορίες για την λειτουργία της εταιρίας για την περσινή χρονιά 

καθώς και μελλοντικοί στόχοι. Αρχικά, η πρόσβαση στην 

τηλεδιάσκεψη ήταν πολύ εύκολη. Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις και η 

συνέλευση διήρκησε σχεδόν 50 λεπτά. Στη συνέλευση 

παρευρέθηκαν 132 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 51.756.636 

μετοχές. Υπήρξε απαρτία 62,77%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 

πολύ την ελάχιστη απαίτηση ποσοστού 20% για την έγκυρη 

απόφαση. Οι ομιλητές κάλυψαν επαρκώς όλα τα θέματα με απλή και 

κατανοητή γλώσσα. Οι συντονιστές και κύριοι ομιλητές ήταν 

ευδιάθετοι και πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν με στατιστικά στοιχεία τα 

οικονομικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 

επίσης η κοινωνική προσφορά της εταιρίας στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον. Τέλος, συζητήθηκαν οι στόχοι της εταιρίας καθώς και οι 

στρατηγικές που θα εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν. 
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Οικονομικές Καταστάσεις 
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(ποσά σε χιλιάδες €) 

Ενεργητικό 31/12/20  31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/16 

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 1.529.243 1.699.078 1.647.892 1.466.046 1.573.235 

Επενδυτικά ακίνητα 11.720 11.628 12.202 12.130 9.820 

Ασώματες 
ακινητοποιήσεις 352.292 425.340 405.221 345.971 375.116 

Συμμετοχές σε 
θυγατρικές - - - - - 

Συμμετοχές σε 
συγγενείς εταιρίες και 
κοινοπραξίες 85.610 113.858 117.567 160.904 170.803 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα 2.291 - 94 1.434 1.386 

Διαθέσιμα προς 
πώληση 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία - 12.937 - 517 1.065 

Λοιπά μη 
κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 16.957 15.436 13.096 11.442 12.638 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις 15.201 13.939 8.715 2.926 20.971 

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 2.013.314 2.292.216 2.204.787 2.001.370 2.165.034 

Αποθέματα 248.586 283.519 286.561 258.204 248.924 

Απαιτήσεις και 
προπληρωμές 189.991 192.222 206.786 179.634 196.108 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα 16.462 1.245 796 2.012 1 
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Απαιτήσεις από 
ενδιάμεσο διακανονισμό 
παραγώγων 4.142 3.829 - - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  206.438 90.388 171.000 154.247 179.710 

Σύνολο 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 665.619 571.203 665.143 594.097 624.743 

Σύνολο Ενεργητικού 2.678.933 2.863.419 2.869.930 2.595.467 2.789.777 

 
Ίδια Κεφάλαια και  
Υποχρεώσεις       
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
που αναλογούν σε 
μετόχους της μητρικής 
Εταιρίας 1.242.693 1.375.165 1.394.133 1.307.213 1.476.351 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 23.990 34.626 77.157 62.459 76.465 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων (α)  1.266.683 1.409.791 1.471.290 1.369.672 1.552.816 

Μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις 628.172 776.694 745.222 820.382 710.965 

Μακροπρόθεσμες 
μισθώσεις 38.821 46.126 - - - 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα - 11.084 - - - 

Υποχρεώσεις από 
ενδιάμεσο διακανονισμό 
παραγώγων 2.291 - - - - 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 102.078 96.319 94.414 39.644 56.597 

Υποχρεώσεις 
συνταξιοδοτικών 
παροχών 34.234 35.268 32.741 32.440 33.961 

Προβλέψεις 49.550 31.587 28.373 30.172 22.498 

Μακροπρόθεσμες 
συμβατικές 
υποχρεώσεις 1.991 - 18 

 
- 

- 
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Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 9.864 55.062 5.669 6.711 5.952 

Σύνολο 
μακροπροθέσμων 
υποχρεώσεων 867.001 1.052.140 906.437 929.349 829.973 

Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις 205.656 86.277 197.637 56.825 129.499 

Βραχυπρόθεσμες 
μισθώσεις 18.194 17.030 - - - 

Υποχρεώσεις από 
ενδιάμεσο διακανονισμό 
παραγώγων 12.957 1.092 - - - 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 278.370 269.382 265.203 228.433 266.584 

Βραχυπρόθεσμες 
συμβατικές 
υποχρεώσεις 8.215 13.580 15.944 - - 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα 5.113 2.692 2 - - 

Υποχρεώσεις από φόρο 
εισοδήματος 4.054 3.251 1.651 2.630 3.754 

Προβλέψεις 12.690 8.184 11.766 8.558 7.151 

Σύνολο 
βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων 545.249 401.488 492.203 296.446 406.988 

Σύνολο υποχρεώσεων 
(β) 1.412.250 1.453.628 1.398.640 1.225.795 1.236.961 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων (α+β) 2.678.933 2.863.419 2.869.930 2.595.467 2.789.777 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Σύμφωνα με τον Ισολογισμό του ΤΙΤΑΝ 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, κατά τα τελευταία πέντε έτη παρά 
την αύξηση κατά 14.9% των Ταμειακών Διαθεσίμων τα οποία 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης διότι με αυτά η 
επιχείρηση μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να αποπληρώσει τις 
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υποχρεώσεις της, έχουμε μια μείωση 4% του Συνόλου του 
Ενεργητικού. Αυτό όπως μπορούμε να δούμε και από τον 
Ισολογισμό οφείλεται σε μειώσεις που υπέστην τα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
Επιπλέον, παρατηρούμε μια μείωση 18.4% στο σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων, μια αύξηση 4.4% στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις 
καθώς και μια αύξηση κατά 34% στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. Όλες αυτές οι αυξήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση του συνόλου των υποχρεώσεων κατά 14%. Αυτό που 
συμπεραίνουμε είναι ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν 
και τα Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν, κάτι το οποίο δεν είναι θετικό για 
την επιχείρηση διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ρευστότητα για να 
καλύψει τις υποχρεώσεις της, αλλά και επειδή με την μείωση των 
ιδίων κεφαλαίων δείχνει ότι υπήρχαν πολλές ζημιές στην 
επιχείρηση. 
 

Η Πορεία της Μετοχής 
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Πορεία της Μετοχής Οκτώβριος 2016 – Ιούλιος 2019  

 

Πορεία της Μετοχής Οκτώβριος  2019 – Ιούλιος 2021 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Μέσα από τα διαγράμματα μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η τιμή της μετοχής από το 2016 έως τώρα είχε 

αρκετές αυξομειώσεις. Η μετοχή πήρε την μεγαλύτερη της τιμή τον 

Μάιο του 2017 που ήταν 25 μονάδες ενώ, η χαμηλότερη της τιμή 

ήταν τον Μάρτιο του 2020 όταν ξέσπασε η πανδημία του Covid-19. 

Αυτό μας δείχνει πόσο πολύ επηρέασε η  πανδημία διότι η τιμή της 

μετοχής έχασε περίπου το 50% της αξίας της. Στη συνέχεια, η 

μετοχή κατάφερε να αυξήσει την αξία της τον Μάιο φτάνοντας στις 

17,56 μονάδες, ωσότου φτάσουμε στο σήμερα όπου η τιμή της 

μετοχής είναι στις 16 μονάδες. Μπορούμε να πούμε ότι η μετοχή 

βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάκαμψης, δηλαδή προσπαθεί να 

ανακτήσει την αξία που έχασε λόγω της πανδημίας. 

Βλέποντας  την συνολική της πορεία τα τελευταία 5 έτη, η μετοχή 

αυτή την στιγμή βρίσκεται 9 μονάδες  πιο κάτω από την μεγαλύτερη 

τιμή την οποία είχε τον Μάιο του 2017. Έχει χάσει δηλαδή περίπου 

το 24% της αξίας της, αλλά δείχνει ότι μπορεί να ανακτήσει την αξία 

της διότι όπως είπαμε και πριν κατάφερε να ορθοποδήσει μετά την 

πανδημία του Covid-19, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δίνει 

έμπνευση στους μετόχους. 
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Η εργασία επιμελήθηκε από 

• Αλέξανδρος Λάλος       Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

• Νίκος Γεωργίου            Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

• Ζωή Γεωργίου              Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ 

• Αντιγόνη Γεωργίου    Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,      ΠΑΝΤΕΙΟ  

• Σπυριδούλα Καββαδία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

• Δήμητρα Γαλάτη           Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

 

Περιεχόμενα: 

1. Εταιρικό προφίλ 

2. Διοικητικό Συμβούλιο 

3. Οικονομικά αποτελέσματα 

4. Πορεία μετοχής 

5. Μετοχική σύνθεση 

6. Εταιρική Διακυβέρνηση 

7. Επενδυτικά Σχέδια Εταιρείας 

8. Εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη 

9. Γενική Συνέλευση 

 

 

 



101 
 

 

 

1. Εταιρικό προφίλ  

Η Lamda Development Α.Ε., που ανήκει στην οικογένεια του 
Ομίλου Λάτση, αποτελεί μια εταιρία η οποία είναι μέλος του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και η απασχολείται στην ανάπτυξη, 
επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Αναγνωρίζεται ως η κορυφαία 
εταιρία  στον κλάδο των εμπορικών κέντρων αλλά και γενικότερα 
στην  ανάπτυξη ακινήτων, ειδικότερα μάλιστα στους τομείς των 
γραφείων και των κατοικιών. 

Η Lamda κατέχει τα παρακάτω ακίνητα: 

• Τhe Mall Athens,το πιο δημοφιλές και πολυσύχναστο 
εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα 

• Golden Hall, ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο για όλες τις 
ηλικίες, στο οποίο φιλοξενείται επίσης το νέο Ολυμπιακό 
Μουσείο της Αθήνας. 

• Μαρίνα Φλοίσβου, μια εμβληματική μαρίνα στα νότια 
προάστια Αθηνών 

• Ελληνικό, το καινούριο project της εταιρίας, το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την περιοχή του παλιού 
αεροδρόμιου Αθηνών 

• Mediterranean Cosmos, το μεγαλύτερο εμπορικό στη 

Βόρεια Ελλάδα 

Τέλος διαθέτει πληθώρα κτιριακών εγκαταστάσεων και κατοικιών. 
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To The Mall Athens που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των 
Βαλκανίων βρίσκεται στο στο Μαρούσι και είναι εύκολα προσβάσιμο από τον 
σταθμό της Νερατζιώτισσας. Η έναρξη της λειτουργιάς του, τον Νοέμβριο του 

2005 έφερε την πρωτοπορία στον κλάδο των εμπορικών. Περιλαμβάνει περίπου 
200 καταστήματα και εκτείνεται σε 58.500 τ.μ. και 5 επίπεδα. Ετησίως 

επισκέπτονται το Mall 

περισσότεροι από 1.000.000 επισκέπτες. Στο Mall πραγματοποιούνται συχνά 
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις . 
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Το Golden Hall που 
ξεκίνησε την λειτουργιά 
του το 2008 βρίσκεται, 
επίσης, στο Μαρούσι στο 
ύψος του ΟΑΚΑ. 
Αναπτύσσεται σε 3 
επίπεδα, με 133 
καταστήματα 
συνδυάζοντάς τα 
μεαλυσίδες καφέ και 
εστιατορίων . 
Περιλαμβάνει επίσης  το 
Xplore, έναν χώρο 
Φαντασίας, Ψυχαγωγίας 
και Εκπαίδευσης για 
μικρούς και μεγάλους  ο 
οποίος θα εντυπωσιάσει 
με την πρώτη επίσκεψη. 
Διαθέτει υπόγειο χώρο 
στάθμευσης. Έχει 
βραβευτεί διεθνώς με την 
πρώτη θέση κατάταξης. 
Το 2021 
πραγματοποιούνται τα 
εγκαίνια του 
«Ολυμπιακού Μουσείου 
της Αθήνας» το οποίο 
τελεί υπό την αιγίδα της 
ΕΟΕ και της ΔΟΕ 
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Η μαρίνα Φλοίσβου 
βρίσκεται στo Παλαιό 

Φάληρο. Η μαρίνα 
εκτείνεται σε 90228 

τ.μ. ενώ διαθέτει 303 
θέσεις ελλιμενισμού 

που μπορούν να 
φιλοξενήσουν ιδιωτικά 

σκάφη, ενώ 
ταυτόχρονα διαθέτει 

πάρκο καθώς και 
διάφορα εστιατόρια, 

καφέ και μπαρ, 
αποτελώντας έτσι 
πόλο έλξης . Είναι 

εύκολα προσβάσιμη 
από τους σταθμούς 

του τραμ Πάρκο 
Φλοίσβου και 
Τροκαντερό.  

Η Μαρίνα Φλοίσβου είναι 
επίσης το σημείο όπου 
βρίσκεται ελλιμενισμένο 
το Θωρηκτό Αβέρωφ, το 
πλέον ιστορικό πολεμικό 

πλοίο της νεότερης 
Ελλάδας. 
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Το Mediterranean Cosmos 
είναι το μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο στην Β. 
Ελλάδα και βρίσκεται στην 
Θεσσαλονίκη. Απέχει λίγα 
χιλιόμετρα από το κέντρο 
της πόλης και βρίσκεται 
κοντά στο αεροδρόμιο 
Μακεδονία. Άρχισε να 

λειτουργεί τον Οκτώβριο του 
2005 και τα στελέχη της 

εταιρείας Lamda 
Development στην οποία 
ανήκει, υποστηρίζουν ότι 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη 
συγκέντρωση λιανικού 

εμπορίου και ψυχαγωγίας 
στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. 
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2.Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος/Chairman Αναστάσιος Γιαννίτσης 

Διευθύνων Σύμβουλος/CEO Οδυσσέας Αθανασίου 

Αντιπρόεδρος/Vice Chairman Ευάγγελος Χρόνης 

 

Μέλος,μη εκτελεστικό/Νon-executive 
member 

Φώτης Αντωνάτος Σ. 

 

Μέλος, μη 
εκτελεστικό/Νon-
executive member 

 

Βασίλης Κάτσος 

Μέλος, μη εκτελεστικό/Νon-executive 
membe 

Οδυσσέας Κυριακόπουλος 

 

Ανεξάρτητο μέλος, μη 
εκτελεστικό/Independent,
non-executive member 

 
Ιωάννης Ζαφειρίου 

 

Μέλος, μη 
εκτελεστικό/Νon-
executive member 

 
Άρης Σερμπέτης 

 

Μέλος, μη 
εκτελεστικό/Νon-
executive member 

 

Ευτύχιος Θεοδ. Βασιλάκης 

 

Ανεξάρτητο μέλος,μη 
εκτελεστικό/Independent,
non-executive member 

 

Καλυψώ Μαρία Νομικού 

 

Ανεξάρτητο μέλος,μη 
εκτελεστικό/Independent,
non-executive member 

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

 

Ανεξάρτητο μέλος,μη 
εκτελεστικό/Independent,
non-executive member 

 

Χαρίτων Κυριαζής 
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Μέλος, μη 
εκτελεστικό/Νon-
executive member 

 

Ευγενία Παϊζη 

 

 

3.Οικονομικά αποτελέσματα 

Έτος 2020 

Τα βασικά οικονομικά μεγεθή του Ομίλου και της εταιρείας για την 

περίοδο 01-01-2020 έως 31-12-2020 διαμορθώθηκαν ως εξής :Τα 

ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 

€56.205 χιλιάδες έναντι κερδών €62.855 χιλιάδων την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019.Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν επιδεινωθεί 

λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 στα 

έσοδα από την εκμετάλλευση των εμπορικών κέντρων του Ομίλου. Κατά 

την συγκεκριμένη περίοδο αρνητική ήταν επίσης η επίδραση στο 

ενοποιημένο αποτέλεσμα των ζημιών από τις μεταβολές στην εύλογη 

αξία των επενδυτικών ακινήτων, που επηρέασαν την περίοδο κατά το 

ποσό των -€43.630 χιλιάδων έναντι ποσού κερδών €71.494 χιλιάδων για 

την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

ανήλθε σε €67.796 χιλιάδες έναντι €81.706 χιλιάδων την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019. Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού που αναλογεί στους 

μετόχους της Εταιρίας, ανήλθε σε €1.101.067 χιλιάδες έναντι €1.155.028 

χιλιάδων κατά την 31.12.2019. 
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Το συνολικό EBITDA των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου την 

συγκεκριμένη περίοδο παρουσίασε μείωσηκατά € 27,4 εκ. Λαμβάνοντας 

όμως υπόψη την θετική επίπτωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και της 

φορολογίαςεισοδήματος, η επίπτωση στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού 

του Ομίλου ήταν € 17,5 εκ. περίπου.Το εμπορικό κέντρο «The Mall 

Athens» κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσίασε μείωση EBITDA κατά 

47%φτάνοντας στο ποσό των €15,2 εκ.. Το «Mediterranean Cosmos» στην 

Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε μείωσητου EBITDA κατά 39% 

φτάνοντας στο ποσό των €11,3 εκ. Το Εμπορικό Κέντρο «Golden Hall» 

παρουσίασεμείωση του EBITDA κατά 38% στο ποσό των €10,4 εκ. 

 Πρώτο τρίμηνο 2021 

      Το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μια αρκετά φθίνουσα 

πορεία έχοντας ήδη ανακοινωθεί ζημίες ύψους 6,8εκατ. ευρώ.Η 

αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων της LAMDA Development 

(η «Εταιρεία»), The Mall  Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos 

κατά το μεγαλύτερο διάστημα του Α’ Τριμήνου 2021, η νομοθετικά 

προβλεπόμενη παροχή μειώσεων στα μισθώματα των 

καταστηματαρχών/μισθωτών, τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία 

τους καθώς και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που ελήφθησαν 

για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας των Εμπορικών 

Κέντρων της Εταιρείας. 

 

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Εταιρεία προχώρησε 

σε μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40% για το σύνολο του Α’ 

Τριμήνου 2021 (έναντι ποσοστού 40% μόνο για το μήνα Μάρτιο 2020). Η 

επίπτωση για το Α’ Τρίμηνο 2021, μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας, ανέρχεται σε €3εκ, ήτοι €0,017 ανά μετοχή. 
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Παρά τις πρωτόγνωρες αντίξοες συνθήκες, η μέση πληρότητα των 

Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη σε περίπου 99%. Δεδομένης 

της ως άνω αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων κατά το 

μεγαλύτερο διάστημα του Α’ Τριμήνου 2021, σε αντίθεση με την 

αναστολή λειτουργίας μόνο κατά τον μήνα Μάρτιο στο αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2020, η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών 

Κέντρων για το Α’ Τρίμηνο 2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, 

πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ 

αντικειμένου. 

 

 

 

 

 

4.Πορεία μετοχής 

Παρακάτω παρατηρείται η πορεία της μετοχής εντός 6 μηνών. 
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5. Μετοχική σύνθεση  

Η Μετοχική σύνθεση της LAMDA DEVELOPMENT μέχρι και τις 
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31/12/2020 έχει ως εξής: 

● ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 5,3% 

● ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 7,6% 

● VOXCOVE HOLDINGS LTD: 10% 

● ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 24,3% 

● BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED/TRIFON 

&amp; 

• DESPINA NATSIS: 6,4 

● CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS: 43% 

• AEGEAN AIRLINES: 1,7% 

• EBRD: 1,8% 

Ο συνολικός αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 176.736.715 

 

 

6.Εταιρική Διακυβέρνηση 
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Οι αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση θεωρούνται από τη 

Διοίκηση της LAMDA Development απαραίτητες τόσο για τον έλεγχο των 

αποφάσεων και ενεργειών της Διοίκησης, όσο και για την προστασία 

των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας και του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου.H LΑΜDΑ Development εφάρμοσε τις αρχές και τις 

διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης από την έναρξη της 

λειτουργίας της, πριν ακόμα θεσμοθετηθούν στην Ελλάδα με το Νόμο 

3016, με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και πλαίσια, όπως 

εφαρμόζονται από εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές 

του εξωτερικού. 

A. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρία στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3873/2010 έχει θεσπίσει και 

ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.lamdadev.com. 

B. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία, 

επιπλέον των προβλέψεων της νομοθεσίας 

Η Εταιρία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς 

συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει και ακολουθεί 

συγκεκριμένες πρακτικές πέρα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας, οι 

οποίες συνοψίζονται ακολούθως: 

• Σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, ο οποίος είναι μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., από αυτέςτου Διευθύνοντος Συμβούλου. 

• Το Δ.Σ. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη. 

• Θέσπιση Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, με σκοπό την 

υποβοήθηση του Δ.Σ. σε ό,τι αφορά στις πολιτικές αμοιβών, παροχών 

και κινήτρων για τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους εργαζομένους της 

Εταιρίας, καθώς και στην ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της 

Εταιρίας, όσο και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησής της 

εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα 

υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Δ.Σ., καθώς και 

εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου 

για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών. 

• Θέσπιση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
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• Θέσπιση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων. 

• Εφαρμογή: 

• Διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ., του Προέδρου του Δ.Σ. και των 

Επιτροπών του, η οποία λαμβάνει 

χώρα τουλάχιστον ανά διετία. 

• Κώδικα Δεοντολογίας, στον οποίο καταγράφονται οι βασικές αξίες και 

αρχές λειτουργίας της Εταιρίας. 

• Πολιτικής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και αντίστοιχων 

διαδικασιών, για την προώθηση κάθε 

επιχειρηματικής δράσης με διαφάνεια και κανόνες ηθικής. 

• Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα μέλη του ΔΣ και το 

προσωπικό του Ομίλου. 

 

 

 

7. Επενδυτικά Σχέδια Εταιρείας 

• Ελληνικό 

Υπεγράφη, μετά από 7 χρόνια καθυστερήσεων, την 

Παρασκευή 25 Ιουνίου, η συμφωνία μεταβίβασης του 

Ελληνικού στη Lamda Development που σηματοδοτεί την 

εκκίνηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης στη χώρα 

μας.Με την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται στο 

ελληνικό Δημόσιο το πρώτο τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ, 

από το συνολικό τίμημα μεταβίβασης των 915 εκατ. ευρώ 

καθώς και Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ. 

Συνεπώς στο Ελληνικό Δημόσιο περνούν κεφάλαια 647 

εκατ. ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει οικιστικές 

αναπτύξεις, ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικές 

δραστηριότητες, χώρους οικογενειακής απασχόλησης – 

διασκέδασης, μουσεία, κέντρα πολιτισμού, κέντρα υγείας 

και ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους 

αναψυχής, ένα πρότυπο επιχειρηματικό πάρκο 

εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας, όπως 
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επίσης και την πλήρη διαμόρφωση της ήδη υπάρχουσας 

μαρίνας καθώς και την αναβάθμιση και ανάδειξη 

ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, που μαζί με το 

πάρκο θα αποτελέσουν τον μεγαλύτερο πόλο έλξης του 

έργου.Το Έργο αφορά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση 

στην Ευρώπη, η οποία έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσθέσει 

σημαντικές νέες επενδύσεις και χρήσεις στους τομείς του 

τουρισμού, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας και του περιβάλλοντος, που αναμένεται να 

συνδράμουν θετικά όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. 

Η διοίκηση της Lamda Development είχε αναφερθεί στα 

επόμενα βήματα της εμβληματικής επένδυσης συνολικού 

ύψους 8 δισ. ευρώ.Έτσι μετά την υπογραφή της σύμβασης 

θα βγουν στον αέρα διαγωνισμοί συνολικού ύψους 500 

εκατ. ευρώ (250 εκατ. ευρώ το 2021 και 250 εκατ. ευρώ το 

2022) και θα αφορούν έργα υποδομής, διαμόρφωσης του 

παραλιακού μετώπου, αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.Πέρα 

από τους διαγωνισμούς των έργων υποδομής, σχεδιάζονται 

και μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ 

στην έκταση του Ελληνικού: οι δύο πύργοι, ο ένας 

κατοικιών και ο άλλος γραφείων. 

Ένας από τους μεγαλύτερους πράσινους ουρανοξύστες 

στον κόσμο,είναι ο πρώτος που παρουσιάστηκε στις 7 

Ιουλίου. 

 

Στον ουρανοξύστη έχει προβλεφθεί η κατασκευή 250 

κατοικιών, ενώ το ενδιαφέρον για την προπώληση 

κατοικιών είναι τόσο μεγάλο, που η Lamda Development 

σχεδιάζει επιπλέον 1.000 κατοικίες (από τις 400 συνολικά 

που προβλεπόταν την πρώτη πενταετία).Επίσης στην τελική 

ευθεία βρίσκεται και ο πύργος των γραφείων, με τη σχετική 

διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί και να έχει επιλεχθεί ήδη 

η τελική πρόταση η οποία και αναμένεται να ανακοινωθεί 

εντός του προσεχούς διαστήματος. 
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Στο εμπορικό κομμάτι της επένδυσης στις 14 Ιουλίου έγινε 

η παρουσίαση της Marina Galleria, του μικρού εμπορικού 

κέντρου στον Άγιο Κοσμά. 

 

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι το εμπορικό 

κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης το οποίο θα έχει 

72.000 τ.μ. εκμισθώσιμων χώρων και θα είναι κατά 20% 

μεγαλύτερο από το The Mall Athens που έχει η Lamda στο 

Μαρούσι. 

 

Και τις δύο εμπορικές αναπτύξεις, θα υλοποιήσει μόνη της 

η Lamda, λόγω και της εμπειρίας που διαθέτει στα 

εμπορικά κέντρα. 

• Στρατηγικές συνεργασίες 

η Lamda Development έχει προχωρήσει ήδη σε συνεργασία 

με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη δύο σύγχρονων, 

πολυτελών ξενοδοχείων και αντίστοιχων τουριστικών-

οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες 

ύψους 177 εκατ. ευρώ που αφορούν την πώληση 

γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας 40χιλ τ.μ. 

(συμφωνία με Τράπεζα Πειραιώς) και οικοπέδου 

επιφάνειας 30χιλ τ.μ. για την ανάπτυξη ενός μοναδικού 

Εμπορικού Πάρκου Λιανικής (“Retail Park”), εντός της 

ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου στη Λεωφ. 

Βουλιαγμένης (συμφωνία με όμιλο FOURLIS). 

8. Εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη  

• Κοινωνική υπευθυνότητα  

Στα πλαίσια της κοινωνικής υπευθηνότητας το έτος 2019, 

υλοποιήθηκαν προγράμματα στήριξης περισσότερων από 

70 διαφορετικών ΜΚΟ. Παρακατω ακολουθούν οι βασικές 

δράσεις που συνεβάλε η εταιρεία: Διοργάνωση Bazaar για 

την ενίσχυση της δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 

,Φιλοξενία ενημερωτικών ενεργειών για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού, Συγκέντρωση Ειδών Πρώτης 

Ανάγκης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Διοργάνωση 
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ειδικών θεματικών εκδηλώσεων ,Προώθηση της έννοιας 

του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Τελος  το 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενθαρρύνεται να 

συμμετέχει σε κοινωνικά προγράµµατα, όπως προώθηση 

της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας, εθελοντική 

αιμοδοσία, συγκέντρωση τροφίμων για ευπαθείς ομάδες, 

αλλά και σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

• Περιβαλλοντική υπευθυνότητα  

Υψηλος είναι ο δεικκτης περιβαλλοντικης υπευθυνοτητας  

καθως στα εμπορικά κέντρα υπάρχουν εγκατεστημένα 

κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management 

Systems) που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της 

ενεργειακής κατανάλωσης, την εφαρμογή κατάλληλων 

χρονοδιαγραμμάτων λειτουργίας του φωτισμού και του 

κλιματισμού, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας 

και μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση.Επιπλέον, 

εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες 

διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση. 

Ομοίως, γίνεται περισυλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων 

και λιπών από τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος των εμπορικών κέντρων από 

εξουσιοδοτημένες εταιρείες.Η ποιότητα αέρα στους 

υπόγειους χώρους στάθμευσης των εμπορικών κέντρων 

ελέγχεται αδιάλειπτα με ειδική αυτόματη εγκατάσταση 

ώστε ο αέρας να διατηρείται σε σταθερά επιτρεπτά 

επίπεδα. 

• ReTech Innovation Challenge  

H αγορά του retail μετασχηματίζεται, αξιοποιεί την 

τεχνολογία, γίνεται εξωστρεφής και υιοθετεί καινοτόμα 

εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων και την μεγιστοποίηση του shopping 

experience. Ο νέος διαγωνισμός καινοτομίας θα αποτελέσει 

τη «γέφυρα» της Lamda Development με την νεοφυή 

επιχειρηματικότητα, θα συμβάλει στη μετεξέλιξη των malls 

σε σύγχρονα hubs καινοτομίας και τεχνολογίας, θα 
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προσελκύσει νέους stakeholders και θα ενισχύσει τις 

σχέσεις με τους tenants και τους εκατομμύρια επισκέπτες 

των εμπορικών κέντρων της εταιρείας. 
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9.Γενική Συνέλευση 
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Πηγές: 

https://www.lamdadev.com/el/ 

https://www.kathimerini.gr/economy/561425758/o-prasinos-pyrgos-

toposimo-toy-ellinikoy/ 

https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-

company/274 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3554478/stratigiki-sunergasia-

lamda-development-kai-fourlis-gia-tin-anaptuxi-retail-park-entos-tou-

ellinikou 

https://www.investing.com/ 

https://www.naftemporiki.gr/finance/quote/lamda.ath/lamda-

development-ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamdadev.com/el/
https://www.kathimerini.gr/economy/561425758/o-prasinos-pyrgos-toposimo-toy-ellinikoy/
https://www.kathimerini.gr/economy/561425758/o-prasinos-pyrgos-toposimo-toy-ellinikoy/
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/274
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/274
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3554478/stratigiki-sunergasia-lamda-development-kai-fourlis-gia-tin-anaptuxi-retail-park-entos-tou-ellinikou
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3554478/stratigiki-sunergasia-lamda-development-kai-fourlis-gia-tin-anaptuxi-retail-park-entos-tou-ellinikou
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3554478/stratigiki-sunergasia-lamda-development-kai-fourlis-gia-tin-anaptuxi-retail-park-entos-tou-ellinikou
https://www.investing.com/
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote/lamda.ath/lamda-development-ae
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote/lamda.ath/lamda-development-ae
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Μπόζιου Νίκη  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
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Σωτηρίου Φωτεινή   

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών- Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  

                                                   

 

 

 

 

Οικονόμου Ζωή Ουρανία 

Λογιστική και χρηματοοικονομική- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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Μαχαίρας Γιώργος 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών- Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

 

 

Στεφανάτος Θεοχάρης 

Σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Αθηνών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στις πόλεις καθημερινά καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες, 
σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή 
το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Παρ’ όλη όμως τη 
σπουδαία συνεισφορά τους στο σύγχρονο πολιτισμό, ρυπαίνουν 
ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται με γοργούς 
ρυθμούς. 

 Αντιθέτως, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
αναπληρώνονται μέσω των φυσικών κύκλων και θεωρούνται 
πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, 
οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής 
και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας, που η προσφορά 
τους δεν εξαντλείται ποτέ. Εξάλλου, η αξιοποίησή τους για την 
παραγωγή ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 
Κλάδος 

 Ο κλάδος των ΑΠΕ, με το πέρασμα του χρόνου γίνεται ολοένα 
πιο ισχυρός και υποσχόμενος για το μέλλον. Η αναγκαιότητα 
μείωσης της χρησιμοποίησης των συμβατικών πηγών ενέργειας και 
εδραίωσης μιας αξιόπιστης-φιλικής προς το περιβάλλον 
εκμετάλλευσης πόρων , όπως και η προσπάθεια επίτευξης κάθε 
επιμέρους στόχου στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου “Kyoto” είναι 
κάποιοι από τους λόγους επέκτασης του. 
 Τα οφέλη που υπόσχεται φαίνεται πως κινούν συνεχώς το 
ενδιαφέρον τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, υπό 
τον κατάλληλα διαμορφωμένο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο. 
 Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, με την ισχυρή 
παρουσία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
να αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική 
εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με το χαρτοφυλάκιο της να ανέρχεται 
στα 2,000MW. Επιπλέον, θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη 
επιχείρηση με νέες επενδύσεις 2 δις ευρώ στην παραγωγή και 
αποθήκευση καθαρής ενέργειας σε έργα περιβάλλοντος και 
διαχείρισης απορριμμάτων. 
 

 

 
Σκοπός 

 Σκοπός της είναι να προσφέρει μια πραγματική εναλλακτική 
λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, 
συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, 
στην ελάττωση του φαινόμενου του Θερμοκηπίου, στη δημιουργία 
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νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
περιοχών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία 
του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ, τη κεντρική 
και νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων 
συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW. 

 Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου σε 
Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται σε 1.373 MW, ενώ διαθέτει υπό 
κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή, εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα. 

Επίσης, ο όμιλος αναπτύσσει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1200 
MW στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κατασκευή μέσα 
στην επόμενη περίοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου 
των 3.000 MW μέχρι το 2025. 

 

 Οι βασικότερες προτεραιότητες της εταιρείας είναι οι εξής: 

Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, η ενδυνάμωση της ηγετικής 
θέσης στην Ελλάδα και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, η 
δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών, η διατήρηση της 
ηγετικής θέσης στην αιολική ενέργεια και η περαιτέρω επέκταση στα 
υδροηλεκτρικά, τα ηλιακά και τη βιομάζα, καθώς και η αξιοποίηση 
των ικανοτήτων του Ομίλου στην αλυσίδα αξίας των ΑΠΕ με την 
ανάπτυξη εμπειρίας στην κατασκευή υποβρύχιων καλωδίων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας με 
αντλησιοταμίευση και μπαταρίες. 

 

 Σημειώνεται ότι ο όμιλος προωθεί δύο μεγάλα έργα 
αντλησιοταμίευσης, σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων στην Ελλάδα,  λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει αναλάβει και τα 
έργα της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε ότι αφορά την διαχείριση των 
απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, οι αντιδράσεις 
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τόσο από παρατάξεις της αντιπολίτευσης όσο και από τοπικές 
κοινωνίες είναι μεγάλες με ενδεικτική την σθεναρή αντίδραση των 
πολιτών του Δήμου Ευρώτα. Ειδικά στον Δήμο Ευρώτα και στην 
εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου ΧΥΤΥ στη θέση 
Ξηροκάμπια υπάρχει αντίθεση και της πλειοψηφίας των αιρετών 
στο δημοτικό συμβούλιο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πολλές είναι 
και οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαντολλογικών οργανώσεων 
απέναντι στην κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων, 
σύμφωνα με τους οποίους, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 
τη λειτουργία των ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη, ενώ 
η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι πρωτοφανής και 
ανεπανόρθωτη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος. 

 

Ιστορικό 

 Με την δραστηριότητα της από το 2000 έως και σήμερα, η 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατάφερε σταδιακά να αυξήσει  τη 
δυναμικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ η 
οποία αυξήθηκε σημαντικά μέσω της απόκτησης σημαντικού 
αριθμού αδειών παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά 
πάρκα. 
 Το 2004 κατάφερε να επεκταθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
στην Κεντρική Ευρώπη και εν συνεχεία το 2011 και στις ΗΠΑ με τις 
εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων. 

 Ακόμα, η χρονιά 2007 λειτούργησε ως ορόσημο για την εταιρία 
καθώς  αυξήθηκε το μετοχικού κεφαλαίου και πραγματοποιήθηκε 
εισαγωγή των μετόχων της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 Το 2016 τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο αιολικό πάρκο στην 
Ελλάδα με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με αυτά ενός 
υπερατίου αιολικού πάρκου. Κι το 2017 η Εταιρεία προχωρά σε 
υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ηπείρου. 
 Τέλος, παρατηρήθηκε πως σε διάστημα ενός μόνο έτους 
2018-2019, η εταιρεία αύξησε την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ από 
1GW σε 1,5GW σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Καλά τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που 
γεννά η πράσινη μετάβαση και η απολιγνιτοποίηση θεωρεί την 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ η Eurobank Equities σε έκθεσή της. Πιο κάτω 
θα αναλυθούν τα νούμερα τα οποία την τοποθέτησαν στη 
συγκριμένη θέση, κάνοντάς την έτσι πόλο έλξης για τους επενδυτές. 

https://www.notospress.gr/peloponnisos/story/61413/epitropi-agona-katoikon-eyrota-kalesma-gia-anthropini-alysida-ston-xoro-xyty-skalas-video
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 Αρχικά, είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως οι ενοποιημένες 
πωλήσεις ανήλθαν σε 328.091.000€. Άξιο προσοχής είναι, φυσικά, 
το γεγονός ότι τα 200.014.000€ (60% του κύκλου εργασιών) 
αξιοποιήθηκαν στον ελληνικό γεωγραφικό τομέα. Σε περαιτέρω 
ανάλυση του κύκλου εργασιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
παρατηρούνται αυξομειώσεις στα νούμερα των επενδυτικών 
τομέων. Όσο αφορά τις Κατασκευές, το ποσό της επένδυσης 
ανέβηκε στα 5.460.000€  σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο που ήταν 3.404.000€. Βέβαια, το ποσό που αναφέρει η 
εταιρία για το 2020 θεωρείται μικρό με βάση τα ποσά που 
παρουσίασε τα έτη πριν το 2019. Συνεχίζοντας στον Ηλεκτρισμό 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο κλάδος αυτός φανερώνει μια 
σταδιακή αύξηση, αφού γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό από 

τις εταιρίες πως το μέλλον κινείται προς εκείνη την κατεύθυνση. 
Έτσι, η εταιρία επένδυσε ποσά της τάξης των 279.393.000€. 
Έπειτα, ο τομέας του Εμπορίου Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσιάζει 
μια μικρή πτώση συγκριτικά με το 2019. Το ποσό που επενδύθηκε 
το 2020 ήταν 35.949.000€, αριθμός υψηλός για τα δεδομένα της 
εταιρίας. Τέλος, οι παραχωρήσεις, από το το 2017 και έπειτα 
εμφανίζουν μια σταθερή μείωση, φτάνοντας στα επίπεδα του 2016 
με 133.000€ να έχουν τοποθετηθεί σε επενδύσεις.  
    

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί μια εξαίρετη εταιρία με 
σπουδαία τεχνογνωσία και σημαντικό ρόλο στο Ελληνικό 
χρηματιστήριο. Η αξία της μετοχής αυξάνεται συνεχώς όντας 
αποτέλεσμα των εγχώριων αλλά και ξένων κεφαλαίων που 
εισέρχονται στην επιχείρηση. Η ανοδική πορεία της εταιρίας είναι 
αισθητή με μια απλή ματιά στους ισολογισμούς και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσης των προηγούμενων ετών, ενώ αναμένεται 
να συνεχίσει την ίδια σταδιοδρομία, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την 
δυσμενή οικονομική κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία. 
Μάλιστα παρά την ατυχή αποτυχία της  Terna Energy USA να 
δραστηριοποιηθεί στην Αμερική, η Wood & Company υποστηρίζει 
ότι η παρούσα αξία της μετοχής είναι υποτιμημένη και δύναται να 
φτάσει τα 18 ευρώ, καθώς και ο εφοπλιστής Μαρινάκης πιστεύει  στη 
δράση της εταιρίας, επενδύοντας υπέρογκα ποσά. Μέσα σε μια 
περίοδο 5 χρόνων κατάφερε να επιτύχει αύξηση στην τιμή της 
μετοχής της, πάνω από 600%, επαληθεύοντας την ικανότητα της 

επιχείρησης να αξιοποιεί ορθά το διαθέσιμο κεφάλαιό της και να 
προσαρμόζεται στο οικονομικό περιβάλλον των αγορών. Έτσι, το 
εξαιρετικό ιστορικό της εταιρίας και οι ψήφοι εμπιστοσύνης από 



128 
 

διάφορους αναγνωρισμένους επενδυτικούς οίκους και 
επιχειρηματίες δημιουργούν ένα εύλογο επενδυτικό περιβάλλον, το 
οποίο ευελπιστούμε να συνεχιστεί μακροχρόνια. 
 

 
 
 Μια τέτοιου είδους αύξηση στην αξία της επιχείρησης είναι 
αποτέλεσμα της ορθολογικής διακυβέρνησης, η οποία μπορεί να 
γίνει αντιληπτή με την ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων και 
την δημιουργία των απαραίτητων δεικτών. Χρησιμοποιώντας τον 
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
προσδιορίζουμε τους δείκτες που θα μας βοηθήσουν να 
προσδιορίσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα και τις οικονομικές 
τακτικές της επιχείρησης. 
 
 



129 
 

   
 

• Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: Η συνολική κίνηση των 

αριθμοδείκτων φανερώνει ότι η επιχείρηση είναι ικανή να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ακόμη και τα 

έτη 2016 και 2018, στα οποία η επιχείρηση οριακά πλήρωνε 

τις υποχρεώσεις της. Παρά τους σχετικά ικανοποιητικούς 

δείκτες της γενικής και ειδικής ρευστότητας, ο δείκτης 

διαθεσίμων θα μπορούσε να παρουσιάσει σημαντικά 

προβλήματα στην ρευστότητα της εταιρείας τις χρονιές 2016 

και 2018, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει χαλαρή 

πιστωτική πολιτική. 

• Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας: Η υψηλή τιμή του 

αριθμοδείκτη ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

των προμηθευτών είναι αποτέλεσμα της μικρής μέσης 
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διάρκειας παραμονής των υποχρεώσεων στην επιχείρηση και 

κατ’ επέκταση μεγάλη ανάγκη ρευστότητας για την αγορά 

νέων αποθεμάτων. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων είναι εξαιρετικός, δείχνοντας έτσι την 

αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής μονάδας, ενώ ο 

κίνδυνος υπεραποθεματοποίησης είναι μηδαμινός. Πάραυτα 

παρατηρείται μια συνεχής μείωσή του με την πάροδο του 

χρόνου. Η ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων είναι μικρή 

συγκριτικά με το μέγεθος και τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Παρά τον σχετικά χαμηλό δείκτη, παρατηρείται 

μια σταθερή αύξησή του, η οποία σταμάτησε το 2020, 

πιθανώς λόγω της πανδημίας. 

• Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας: Το καθαρό περιθώριο 

κέρδους είναι αξιοθαύμαστο, ενώ έχει μεγάλη αύξηση με τα 

χρόνια. Αντίθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους παρά τις 

μεγάλες διακυμάνσεις δεν είναι σταθερά αυξανόμενο και το 

τελευταίο έτος παρατηρείται μεγάλη μείωση, την οποία θα 

έπρεπε να προσέξει μελλοντικά η επιχείρηση. Οι αποδόσεις 

του ενεργητικού και των ίδιων κεφαλαίων αυξάνονται 

ικανοποιητικά με τα χρόνια κατά κανόνα. Συνεπώς, ο 

βιώσιμος ρυθμός ανάπτυξης αυξάνεται σημαντικά ακριβώς 

όπως και οι προαναφερθέν δείκτες. 

• Αριθμοδείκτης Χρέους: Το ενεργητικό, το οποίο αποκτήθηκε 

με έκδοση χρέους αυξάνεται σταθερά έχοντας φτάσει πλέον 

στο 45%.  Χρησιμοποιώντας τον δείκτη υποχρεώσεων 

συμπεραίνουμε πως το 58% του ενεργητικού αποτελείται από 

κεφάλαιο που προέρχεται από τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης και κατά 42% από τα ίδια κεφάλαια. Με τα χρόνια 

η εταιρία βασίζεται κυρίως στην συλλογή χρηματικών πόρων 

από την έκδοση χρέους, περιορίζοντας τα ίδια κεφάλαια που 

παρέχουν. Το χρέος προς τα ίδια κεφάλαια είναι σχετικά 

μεγάλο, καθώς αυξάνεται αισθητά και αποτελεί ρίσκο για τους 

μετόχους. Το μακροπρόθεσμο χρέος και οι συνολικές 

υποχρεώσεις προς τα ίδια κεφάλαια έχουν επίσης αυξάνοντα 

ρυθμό. Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης είναι χαμηλός, 

προσδίδοντας στους μετόχους ένα αίσθημα φερεγγυότητας 

από μεριάς της εταιρείας, πάραυτα με την πάροδο του χρόνου 

ο δείκτης αυξάνεται και δύναται να επηρεάσει την εταιρεία. Το 

συνολικό Χρέος προς συνολικά κεφάλαια αυξάνεται διαρκώς, 
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όπως και ο πολλαπλασιαστής ίδιων κεφαλαίων. Τέλος, οι 

δείκτες κάλυψης τόκων, μετρητών και τόκων από μετρητά 

κυμαίνονταν σε ικανοποιητικό βαθμό τα πρώτα χρόνια, αλλά 

η διαρκής αύξηση του χρέους οδήγησε σε εξαιρετικά 

επικίνδυνα επίπεδα, υπό του μηδενός. Επιπροσθέτως, ο 

δείκτης κάλυψης χρέους, ο οποίος ανέκαθεν ήταν πολύ 

μικρός, συνέχισε να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου 

δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας. 
 

 Συμπεραίνεται με την βοήθεια των παραπάνω δεικτών ότι η 
εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
έχοντας μια εξαιρετική επεκτατική πολιτική. Οι απαραίτητοι 
οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων λαμβάνονται με τα χρόνια όλο και περισσότερο με την λήψη 
χρέους, με αποτέλεσμα η εταιρία να καθιστάτε όλο και πιο ανίκανη 
να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Όμως το γεγονός αυτό δεν ισούται 
με αποτυχία της επιχείρησης, αντίθετα αυτό είναι το τίμημα για την 
μεγάλη επιτυχία της, το οποίο μπορεί μεν να αποτελεί ρίσκο για τους 
μετόχους, αλλά με την κατάλληλη διακυβέρνηση δύναται να 
αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα χρέους της. 
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Οριζόντια Ανάλυση 

Ξεκινώντας με την οριζόντια ανάλυση του ισολογισμού της ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στο μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό. Αναλυτικότερα φαίνονται μικρές 
αυξομειώσεις και μια σχετική σταθερότητα στα ασώματα πάγια, ενώ 
αντίθετα τα ενσώματα πάγια μειώνονται συστηματικά. Η 
δραστηριότητα της επιχειρήσεως στον λογαριασμό ‘’συμμετοχές σε 
θυγατρικές’’ αναπτύσσεται αξιοθαύμαστα με μεγάλες ποσοστιαίες 
αυξήσεις. Επίσης, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες αυξήθηκαν 
απότομα από το έτος 2019. Έπειτα από την κατά 45% αύξηση των 
μακροπρόθεσμων απαιτήσεων το 2017, η εταιρία καταβάλει 
προσπάθειες να σταθεροποιήσει τον λογαριασμό μειώνοντάς τον. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι σταθερές με 
εξαίρεση το έτος 2018, για το οποίο δεν έχουμε πληροφορίες και το 
έτος 2019, στο οποίο μειώθηκαν  δραστικά. 
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 Περνώντας στο κυκλοφορούν ενεργητικό, τα αποθέματα 
κυμαίνονται σε σταθερές τιμές, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις 
υποχωρούν σημαντικά. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις από συμβάσεις 
έχουν αύξουσα πορεία με έτος ορόσημο το 2018, όπως και ο 
λογαριασμός απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος , ο οποίος όμως 
σταθεροποιήθηκε μετέπειτα σε τιμή αρκετά χαμηλότερη από την 
αξία του 2018. Οι προκαταβολές από λοιπές απαιτήσεις είναι 
σταθερές, με εξαίρεση την αδιαμφισβήτητη μείωσή τους τα έτη 
2018-2019. Όσο αναφορά τα χρηματικά διαθέσιμα, μετά από 
αυξομειώσεις των τιμών τους, σταθεροποιήθηκαν τα 2 τελευταία 
χρόνια σε ικανοποιητικό βαθμό. 
 

 Εν κατακλείδι το ενεργητικό έχει σημαντική αύξηση με τα 
χρόνια, η οποία προέρχεται από μια σταθερά μεγάλη αύξηση των 

μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων με την πάροδο των 
χρόνων και μια αργή (εκτός του έτους 2017) αλλά αποτελεσματική 
αύξηση του κυκλοφορούν ενεργητικού. 
 Προχωρώντας στην ανάλυση του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια 
αυξομειώνονται, διατηρώντας μια σταθερότητα. Αναλυτικότερα, το 
μετοχικό κεφάλαιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη την διάρκεια των 
παραπάνω χρόνων. Στον λογαριασμό διαφορά υπέρ το άρτιο 
υπάρχει μια σταθερότητα, εκτός από την μείωση των τελευταίων δύο 
ετών. Τα αποθεματικά παρουσιάζουν μια συστηματική μείωση, μέχρι 
τον τελευταίο χρόνο, όπου υπήρξε μια εκρηκτική άνοδος. 
Επιπροσθέτως, τα κέρδη εις νέον αυξανόντουσαν σημαντικά, έως 
ότου τον τελευταίο χρόνο, στον οποίο υπήρξε μια αισθητή πτώση. 
 Αντίθετα, τα ξένα κεφάλαια αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, 
όπως είχαμε συμπεράνει και κατά την ανάλυση των δεικτών. 
Ειδικότερα,  στην πορεία αυτών των πέντε ετών τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια τριπλασιάστηκαν, καθώς η εταιρεία βασίζεται όλο και 
περισσότερο στην έκδοση νέου χρέους για την λειτουργία της. 
Αντιστρόφως, οι λογαριασμοί υποχρεώσεις από παράγωγα, λοιπές 
προβλέψεις και επιχορηγήσεις, παρά τις σταδιακές τους 
αυξομειώσεις, κυμαίνονται όλες σε σταθερές τιμές. Οι προβλέψεις 
για αποζημίωση αυξάνονται ικανοποιητικά, συγκριτικά με τα 
προηγούμενα χρόνια, καθώς και οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν σταδιακά, μέχρι όμως το έτος 2020, όπου 
και σχεδόν εκμηδενίστηκαν. Τα παραπάνω αποτελούν το τις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 
 Στην αντίπερα όχθη, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

μειώθηκαν αισθητά, καθώς όλοι οι λογαριασμοί υποχρεώσεων που 
τις αποτελούν δέχτηκαν μεγάλες συνεχείς μειώσεις, είτε αδιάκοπα, 
είτε με μικρές αδιάφορες αυξήσεις στο μεταξύ. Έτσι, 
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αντιλαμβανόμαστε πως η πολιτική της εταιρίας ακολουθεί μια 
τακτική μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αύξησης 
των μακροπρόθεσμων σε βάθος χρόνου. 
Κάθετη Ανάλυση 

 Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε πως το ενεργητικό 
αποτελείται κυρίως κατά 80% από μη κυκλοφορούν 
λογαριασμούς, ενώ μόλις από 20% κατά κύριο λόγο από 
κυκλοφορούν. Η εταιρία φαίνεται πως σταδιακά αυξάνει τους μη 
κυκλοφορούν λογαριασμούς και μειώνει τους κυκλοφορούν, με μόνη 
εξαίρεση το έτος 2017, στο οποίο έγινε το αντίθετο. 
 Αναλυτικότερα, το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται 
κυρίως από συμμετοχές σε θυγατρικές, που περιλαμβάνουν μέχρι 
και το 56% του συνολικού ενεργητικού μετά από χρόνια συνεχούς 
αύξησής τους. Επίσης, άλλοι εξίσου σημαντικοί λογαριασμοί 
καθίστωνται τα ενσώματα πάγια, τα οποία συστηματικά μειώνονται 
και οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 
 Το κυκλοφορούν ενεργητικό αν και συγκριτικά πιο μικρό, έχει 
κάποιους αξιόλογους λογαριασμούς, όπως οι εμπορικές απαιτήσεις, 
οι οποίες αρχικά αποτελούσαν το 10% του ενεργητικού αλλά με τα 
χρόνια το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά. Μάλιστα τα χρηματικά 
διαθέσιμα γνώρισαν μεγάλη αύξηση το έτος 2017, όπου και 
απάρτιζαν το 14% του συνολικού ενεργητικού, γεγονός που άλλαξε 
μετά από κάποιες μειώσεις που επανέφεραν ξανά τον λογαριασμό 
σε χαμηλά επίπεδα. 
 Στο παθητικό της εταιρίας, λαμβάνουμε κάποιες πολύ 
ενδιαφέρον πληροφορίες σχετικά με τα ξένα και τα ίδια κεφάλαια. 
Αρχικά, στην πρώτη χρονιά της ανάλυσής μας τα ίδια κεφάλαια 
ξεπερνούσαν το 50% του συνολικού παθητικού, ενώ πλέον είναι 
μόλις το 42%. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του 
λογαριασμού ‘διαφορά υπερ το άρτιο’. Πάραυτα το μετοχικό 
κεφάλαιο παραμένει σταθερό όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα κέρδη εις 
νέον σταδιακά αυξάνονται. Μάλιστα τα αποθετικά δέχτηκαν 
αυξομειώσεις, με την μεγαλύτερη αύξηση τον τελευταίο χρόνο, που 
δεν ξεπερνά όμως το 3% του συνολικού παθητικού. 
 Στα ξένα κεφάλαια, όπως προειπώθηκε, οι μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν, πιο συγκεκριμένα από 24% σε 49% σε 
μόλις πέντε χρόνια, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μειώθηκαν από 20% στο μόλις 8% του συνολικού παθητικού. 
 Η κύρια πηγή των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι τα 
μακροπρόθεσμα δάνεια. Προσθετικά, παρατηρείται μια μείωση των 
επιχορηγήσεων. 
 Όσο αναφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ο 
λογαριασμός προμηθευτές πέφτει συνεχώς και τα βραχυπρόθεσμα 
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δάνεια έχουν ασήμαντες αυξομειώσεις. Άξιες αναφοράς είναι οι 
δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες αυξήθηκαν ως και 
7,4% του παθητικού το 2018, ενώ πλέον δεν αποτελεί ούτε το 1%. 
 Όσοι λογαριασμοί δεν αναφέρθηκαν σημαίνει ότι ήταν 
αδιάφοροι λόγω του μικρού ποσοστού τους, κάτω της μονάδος. 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Θεματοφύλακας και υπεύθυνος εφαρμογής του κώδικα είναι 
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελείται από 5 έως 11 
μέλη και στον κώδικα εξασφαλίζεται η ελάχιστη εκπροσώπηση σε 
αυτόν κατά το 1/3 από μη-εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 5, είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη εκλέγονται, εφόσον 
πληρούν γραπτά κριτήρια εγκάρσιων, διοικητικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων, αλλά και αυτά της βαθιάς γνώσης των ζητημάτων της 
εταιρείας. Έπειτα από τη Γενική Συνέλευση στις 23/06/2021 το 
Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:  
Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος: Περιστέρης Γεώργιος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος:Μέργος 
Γεώργιος  
Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος:Μαραγκουδάκης 
Εμμανουήλ  
Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος: Σπύρου Γεώργιος 
Εκτελεστικό Μέλος: Σπηλιώτης Αριστοτέλης  
Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γουρζής Μιχαήλ 
Μη Εκτελεστικό Μέλος :Βουτυχτής Νικόλαος  
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος :Σαρκισιάν Μαρίνα  
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος :Ταπραντζής Ανδρέας  
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος :Κουνεκάκη- Εφραίμογλου 
Σοφία  
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος :Καραπαναγιώτη Τατίανα  
Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου όπως παρουσιάζονται 
στον κώδικά συνοψίζονται παρακάτω: 

• Μακροχρόνιος και μεσοπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, 

που περιλαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας 

(συγχωνεύσεις, εξαγορές, επενδύσεις υψηλού 

προϋπολογισμού) καθώς και έγκριση, εποπτεία και 



136 
 

αξιολόγηση υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων δράσης 

και προϋπολογισμών. 

• η διασφάλιση της αξιοπιστίας και πληρότητας των λογιστικών 

- οικονομικών συστημάτων και στοιχείων και των εξ αυτών 

παραγομένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

• η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων για 

τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την αξιολόγηση και 

διαχείριση εξίσου των εσωτερικών (σύγκρουση 

συμφερόντων) και εξωτερικών επιχειρηματικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει. 

• Η επιλογή των μελών του συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου 

του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως και η εισήγηση για των 

προσδιορισμό των αμοιβών αυτών προς έγκριση από τη 

Γενική συνέλευση των μετόχων. 

• Ο σχηματισμός οργανωτικής δομής της διοίκησης της 

εταιρείας η οποία να προσαρμόζεται αναλόγως των 

εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών λειτουργίας της. 

Ξεκινώντας, από τη σύσταση και μέριμνα της καλής 

λειτουργίας επιτροπών, που προβλέπεται από τις αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης και συνεχίζοντας με σύσταση 

συλλογικών οργάνων όταν κρίνεται σκόπιμο για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας. 

• Τέλος, η διατύπωση και μέριμνα διάδοσης και εφαρμογής των 

βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών της εταιρικής διακυβέρνησης, 

στο σύνολο των σχέσεών της με όλα τα συνδεόμενα μέρη. 

 Για τη διεξαγωγή των εργασιών και τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση κριθεί αυτό απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή δύο (2) 
άλλα μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό 
της εταιρείας. 
 

 Αν και εξασφαλίζεται το ελάχιστο της εκπροσώπησης μη-

εκτελεστικών μελών εντός του ΔΣ, εντούτοις απέχει από μια 
ιδανικότερη, εκπροσώπηση πλειοψηφίας αυτών. Το πρόβλημα 
τονίζεται ακόμη περισσότερο λόγω του, σχετικά μικρού σε αριθμό 
μελών, Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένο που αναδεικνύει την 
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υπέρτερη ισχύ των εκτελεστικών μελών έναντι των μη-εκτελεστικών 
στις αποφάσεις που φτάνουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
Η παρούσα αναλογία είναι Σ:9  Μ-ε:4 α:3 

 
Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών αποτελείται από 
τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, και δη στην πλειονότητά τους 
ανεξάρτητα. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό μέλος. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων 
αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις ως προς το μέγεθος και τη σύσταση 
του διοικητικού συμβουλίου, αναδεικνύει υποψηφίους με 
συγκεκριμένο προφίλ ικανοτήτων για την ανάληψη των αντίστοιχων 
ρόλων και αρμοδιοτήτων. 
 Η Επιτροπή αφού εισηγηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποβάλλει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύνθεση του στη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μεριμνώντας το δυνατόν για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και την ομαλή 
λειτουργία έναντι των απαιτήσεων της εταιρείας και του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
 Εξασφαλίζεται η ανάδειξη των υποψηφίων από το σύνολο του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από μη-
εκτελεστικά, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους, μέλη. 
 
Εταιρικός Γραμματέας 

 Χαρακτηριστικός της επικοινωνίας μεταξύ της ανώτατης 
διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των 
Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο ρόλος του 
Εταιρικού Γραμματέα. 
 
Πρόεδρος 

 Ο Πρόεδρος αποτελεί το βασικό μοχλό εφαρμογής των Αρχών 
Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία, έχοντας την ευθύνη, μεταξύ 
άλλων, για την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών αυτού στη 
λήψη και εποπτεία εφαρμογής των επιχειρηματικών αποφάσεων, 
καθώς και για την ομαλή επικοινωνία της εταιρείας με τους μετόχους 
της. 
 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος, το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, ο 
οποίος θα μεριμνά για την ομαλή, απρόσκοπτη, σαφή και αξιόπιστη 
ροή της πληροφόρησης από και προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα 
αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα της εταιρείας. 
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Μέλη του ΔΣ 

 Τα μέλη καλούνται να επιδεικνύουν μια επαγγελματική 
επιμέλεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα και  να αποφεύγουν με τις 
πράξεις του να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της 
εταιρείας. Ο κίνδυνος έναντι στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας 
και η σύγκρουση συμφερόντων, είναι κεντρικά θέματα στον κώδικα 
διακυβέρνησης της εταιρείας, έναντι των οποίων, τα στελέχη 
οφείλουν να γνωστοποιούν τον πρόεδρο εγγράφως όταν 
πιθανολογείται ότι πχ. λόγω συμμετοχή σε ΔΣ εταιρείας με  
συγκρουόμενα συμφέροντα, το στέλεχος μπορεί να έχει ίδιο 
συμφέρον που να συγκρούεται με αυτό της πρώτης. Ακόμη 
υποψήφια μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις 
επαγγελματικές τους δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες 
εταιρείες, πριν από την τοποθέτησή τους στο ΔΣ της εταιρείας. Τέλος 
τα μέλη, καθώς και όποιο στέλεχος της εταιρείας έχει πρόσβαση σε 
ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να δώσουν 
πλεονέκτημα στην αγορά ή πώληση μιας μετοχής, δεσμεύονται από 
εμπιστευτικότητα και απαγορεύεται η χρήση του πλεονεκτήματος 
αυτού προς όφελος δικό τους ή τρίτων. 
 Η ύπαρξη του Γραφείου Εξυπηρέτησης Μετόχων – 
Επενδυτών ενημερώνει τα παραπάνω πρόσωπα συστηματικά, 
ώστε όλοι οι Μέτοχοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να 
λαμβάνουν ταυτόχρονα κάθε πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει 
την απόφασή τους για την πραγματοποίηση οιασδήποτε 
συναλλαγής σε μετοχές της εταιρείας. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται από το ίδιο για την 
αποτελεσματικότητά του, καθώς και για τις επιτροπές που το 
υποστηρίζουν το έργο του. Η αποτελεσματικότητα του Προέδρου 
αξιολογείται από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. υπό την ευθύνη ενός μη 
εκτελεστικού μέλους του ή του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. 
 
Επενδυτική επιτροπή 

 Αρμόδιο όργανο για τη χάραξη και εφαρμογή της επενδυτικής 
πολιτικής είναι το Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο βασίζει τις αποφάσεις 
του στις κατάλληλες εισηγήσεις που δέχεται από την Επενδυτική 
Επιτροπή. 
 Η Επενδυτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι πενταμελής και σε αυτήν 
συμμετέχουν τρία (3) μέλη από τα Διοικητικά Συμβούλια της 
εταιρείας και της μητρικής της και δύο (2) διευθυντικά στελέχη ή 
σύμβουλοι της εταιρείας, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα. Ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής εταιρείας 
δύνανται να είναι μέλη τής Επενδυτικής Επιτροπής. Η Επιτροπή 
Επενδύσεων έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων 
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(κεφαλαιακή επάρκεια, αξιολόγηση επιχειρηματικών κινδύνων) η 
επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η υλοποίησή των προτεινόμενων 
επενδύσεων εντάσσεται στα μέτρα εφαρμογής της εγκεκριμένης 
επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας. 
 Αν και δεν διευκρινίζεται αν τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι 
ανεξάρτητα, η σύσταση της επιτροπής για αυτό το αντικείμενο, 
προσδίδει μια ευελιξία στην έναντί των απαιτήσεων των 
επιδιωκόμενων στόχων της εταιρίας και την υλοποίηση της 
επιχειρηματικής της στρατηγικής. Ακόμη, προσδίδει και μια 
δυναμική, αλλά και ετοιμότητα της εταιρείας έναντι στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Βέβαια, από μια άλλη 
σκοπιά απαραίτητο είναι να σταθμιστεί το επιπλέον κόστος που 
επιβάλλει η ύπαρξη της Επιτροπής. 
 
 
Εσωτερικός έλεγχος 

 H Τέρνα ενεργειακή στοχεύει να παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση προς τους μετόχους αναφορικά με την πραγματική 
κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και τους τρόπους 
αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων. Για αυτή της τη λειτουργία το 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο, εφαρμόζει μέτρα και κανόνες για τον έλεγχο: 

• της  ακρίβειας και αξιοπιστίας των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων 

• της νομιμότητας και ασφάλειας της διαχείρισης των 

συναλλαγών και, 

• της αποδοτικότητας 

των λειτουργικών συστημάτων και των εργασιών. 

 
Η Επιτροπή  Ελέγχου 

 Η Επιτροπή ελέγχου αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μη-
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και μέλη που 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην 
πλειονότητά τους  -όπως αναφέρει ο κώδικας της εταιρείας- και όχι 
αποκλειστικά, τα μέλη είναι ανεξάρτητα, ενώ ένα μέλος τουλάχιστον 
βεβαιώνεται ότι έχει επαρκείς γνώσεις πάνω στην ελεγκτική και τη 
λογιστικής. Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. 
 Επιπρόσθετα στα μέτρα και στους κανόνες που εφαρμόζει στο 
πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πέραν της αξιοπιστίας 
των οικονομικών καταστάσεων και της αντιμετώπισης τυχόν 
επιχειρηματικών κινδύνων, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου 
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διασφαλίζεται και η απαραίτητη απρόσκοπτη πληροφόρηση και 
ανεξαρτησία των ενεργειών της ειδικής υπηρεσιακής μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου. 
 Όπως και παραπάνω (βλ.Επιτροπή Επενδύσεων), έτσι και 
εδώ υπάρχει η σύσταση ενός ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου, 
που δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη οργανωτική ομάδα και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  Η υπηρεσιακή μονάδα 
εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει εκθέσεις που αφορούν τα 
ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και παρατηρήσεις επί των 
οικονομικών καταστάσεων και γενικότερης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, οι οποίες παραλαμβάνονται από την Επιτροπής 
Ελέγχου και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό αξιολογεί 
την επάρκεια και αποδοτικότητα της εν λόγω μονάδας καθώς και τον 
βαθμό αξιοποίησης των αναφορών της, αναφορικά με την διαρκή 
βελτίωση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματική 
διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. 
 
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών 
 Οι καθαρότητα και η αντικειμενικότητα των αμοιβών όλων των 
στελεχών ως τεκμήριο ύπαρξης αξιοκρατίας. Ως θέμα ευαισθησίας 
για τη συνολική λειτουργία της εταιρείας, ανατίθεται στην  Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, η οποία εισηγείται το σύστημα 
προσδιορισμού των αμοιβών και τα κριτήρια αυτού για τα 
διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του ΔΣ. 
 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 Η Επιτροπή αυτή έχει ως αντικείμενο την χάραξη της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου και τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν μπορεί να μην προέρχονται μόνο από το Δ.Σ. αλλά να 
είναι και πρόσωπα που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη του αντικειμένου της Εταιρείας (ενέργεια και περιβάλλον). 
Η Επιτροπή, ανοιχτή και σε ιδέες από όλα τα στελέχη αξιολογεί και 
εισηγείται για έγκριση με τη σειρά της στο Διοικητικό συμβούλιο. 
 
Επικοινωνία με τους μετόχους-επενδυτές 
 Η εταιρεία διαθέτει ειδικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και 
Επενδυτών, το οποίο μεριμνά για την άμεση, υπεύθυνη και 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση, καθώς και τη διευκόλυνση των 
μετόχων να ασκούν τα δικαιώματά τους, ενώ ενθαρρύνοντας την 
συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση, δίνεται η ευκαιρία για άμεση 
επαφή για επικοινωνία, με τη διοίκηση. Στοχεύοντας στην ευρύτερη 
δυνατή παρουσία των μετόχων της (θεσμικών και ιδιωτών) στις Γ.Σ., 
η εταιρεία δημοσιοποιεί εγκαίρως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα 
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θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση 
για τα δικαιώματα ψήφου και τη διαδικασία ψηφοφορίας για την 
ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 Συνοψίζοντας, η σύσταση του κώδικα εταιρικής 
διακυβέρνησης της Τέρνα ενεργειακής, αποτελεί μια αρκετά συνετή 
εφαρμογή του ορισμένου θεσμικού πλαισίου, με τεχνικά 
χαρακτηριστικά που στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα της 
εταιρείας σε βάθος χρόνου και εδραιώνουν το αίσθημα αξιοπιστίας 
μεταξύ των μετόχων και των λοιπών συναλλασσόμενων με  αυτή, 
μερών. Η ύπαρξη της Επιτροπής Επενδύσεων και του του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, εφόσον επιβεβαιώνεται από την 
αποτελεσματικότητα των εργασιών της εταιρίας και δεν απομυζά 
πόρους από τον χρόνο και το κεφάλαιο της, αποδεικνύει ότι 
λαμβάνει σοβαρά υπόψιν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις 
απαιτήσεις του, προτάσσοντας εξειδικευμένα συλλογικά όργανα 
που αξιοποιούν περεταίρω τις γνώσεις και τις ικανότητες των 
ατόμων που τα στελεχώνουν. Παραπέρα,  η διάρθρωση του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με την ως επί των πλείστων 
ανεξάρτητη, Επιτροπή Ελέγχου σε εποπτικό ρόλο της ειδικής 
υπηρεσιακής μονάδας εσωτερικού ελέγχου, παρέχει μια δικλείδα 
ασφαλείας , διευκολύνοντας την ανεξάρτητη και αποδοτική 
λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
 Στον αντίποδα, κάτι που παρατηρείται, είναι η απουσία 
πλειοψηφίας μη-εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο είναι εν τέλει το όργανο που αξιολογεί και εκτιμά τα δεδομένα 
που εισηγούνται προς αυτό, πριν κοινοποιηθούν προς έγκριση από 
την Γενική συνέλευση των Μετόχων. Ωστόσο ρόλος της Επιτροπής 
Υποψηφιοτήτων, - η οποία αποτελείται από μη-εκτελεστικά, κατά 
πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη- είναι μεταξύ άλλων, και ο 
προσδιορισμός των απαιτήσεων της εταιρείας ως προς τη σύνθεση 
και το μέγεθος του ΔΣ, προσδιορίζοντας ακόμη τους διακριτούς 
ρόλους, ικανότητες και αρμοδιότητες, που πρέπει να έχει κάθε 
μέλος.  Έτσι, προκύπτει πως οι ίδιες οι ανάγκες της διοίκησης της 
εταιρείας να ικανοποιούνται από αυτή την συγκεκριμένη οργάνωση. 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Στα πλαίσια των αρχών καλής πρακτικής της εταιρικής 
διακυβέρνησης ενός οργανισμού, επιδιώκεται η εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του προς όφελος των μετόχων και των 
λοιπών, συνδεδεμένων με αυτόν, μερών, μέσα σε ένα πλαίσιο 
δράσεων που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εδραίωση της 
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αξιοπιστίας και διεξάγεται παρουσία των απαραίτητων μηχανισμών 
εντοπισμού και αντιμετώπισης παραγόντων που μπορεί να θέσουν 
σε κίνδυνο τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του. 
   Η «Τέρνα ενεργειακή» στον Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της, 
παρουσιάζει ένα σύστημα με δυναμική διάρθρωση και συνοχή, 
σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές καλής εταιρικής διακυβέρνησης, 
που περιγράφεται ως εξελισσόμενο και προσαρμοστικό στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού, κοινωνικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 

ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αφορά μη υπόχρεες 
ετήσιες δράσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις με σκοπό τη 
βελτίωση των τομέων περιβάλλον, υγεία και άνθρωπος. Ο Όμιλος 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρουσιάζει κάθε χρόνο τις δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες κυρίως αφορούν δράσεις 
ανάπτυξης έργων υποδομής σχολείων, δρόμων, αθλητικών 
εγκαταστάσεων καθώς και κτίρια τα οποία αφορούν τομείς υγείας. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2019 τα χρήματα που διατέθηκαν σε 
κοινωνικές δράσεις  το 2019 ανήλθαν στα 845.500 ευρώ, το 2018 
ανήλθαν στα 544.423 ευρώ και το 2017 στα 502.127 ευρώ. Τα 
χρήματα που διαθέτει η εταιρεία σε αυτές τις δράσεις προκύπτουν 
είτε από εισφορές τις οποίες δημιουργεί η επιχείρηση είτε από 
μείωση στους λογαριασμούς των πολιτών ορισμένων περιοχών. 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Στις 23/06/2021 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση. Η εταιρία διέθεσε θέσεις για τα μέλη και για τους 
φοιτητές του ΣΕΔ καθώς επίσης, πραγματοποιήθηκε και 
αναμετάδοση μέσω του Paltalk. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
ήταν τα εξής: 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, 
και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης 
διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των 
Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020. 
 3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.  
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική 
ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των 
καθηκόντων του για την χρήση 2020.  
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5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 
112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. 
 6. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας 
Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική 
χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 
4449/2017, όπως ισχύει. 
 7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή 
Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για 
τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.  
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 
4449/2017.  
10. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του 
νέου νόμου 4706/2020/Τροποποίηση άρθρου 10. 
 11. Αναθεώρηση/ανανέωση της Πολιτικής Αποδοχών σε 
συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020. 
 12. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 
4706/2020 . 
 13. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων 
γενικού ενδιαφέροντος. 
 Ως φοιτητές του ΣΕΔ και μέλη μίας ομάδας η οποία εργάστηκε στην 
ανάλυση και στην πορεία της εταιρείας καταλήξαμε στα εξής: Η 
ΤΕΡΝΑ ενεργειακή είναι μία εταιρεία σε έναν ανερχόμενο κλάδο 
λόγω τον περιβαλλοντικών επιταγών για στροφή στην καθαρή 
ενέργεια. Παρότι η μετατόπιση από τις βαθιά εδραιωμένες στα 
ορυκτά καύσιμα υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
νέες, ανανεώσιμων πηγών είναι ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα 
που βρίσκεται μόλις στην αρχή του, η θεμελίωση στόχων από τους 
πολιτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο και ο σχεδιασμός μεγάλων 
προγραμμάτων για την υλοποίησή τους, είναι μία σημαντική 
δικλείδα για την επιτυχία του. Η εταιρεία έχει μία σταθερή και 
μακροχρόνια παρουσία με πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των 
ΑΠΕ που διευρύνεται και εκτός Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο αξίζει 
να αναφερθεί η ζημιά λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών τον 
περασμένο Φλεβάρη, του αιολικού πάρκου πού έχει εταιρεία στο 
Texas η οποία σύμφωνα με την εταιρεία εκτιμάται στα 90 εκ. ευρώ. 
Αν και η δραστηριότητα της εμφανίζει μεγάλα πόσα χρέους, η 
διαχείριση τους με σταδιακή μείωση των βραχυπρόθεσμων προς 
όφελος των μακροπρόθεσμων μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική. 
Διατηρώντας έναν σύγχρονο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που 
αποβλέπει στην ορθή διαχείριση και αποτελεσματική υλοποίηση 
των στρατηγικών της εταιρείας, αναμένεται να πορευτεί παράλληλα 
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με την ανάπτυξη του κλάδου καθώς θα μειώνονται ολοένα τα κόστη 
και θα υπάρχει και ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ WEBCASTING: 
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Εταιρεία : Entersoft Α.Ε. 

Μια εργασία από την φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής: Τζελέπη Κωνσταντίνα 1ο έτος  

2021-07-29 
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, 

ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή 

υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην 

αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο 

περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, 

Mobile, WMS, e-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο 

σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για 

εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή 

και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).  

Απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με 

προϊόντα και κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές 

παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική 

δραστηριότητα των πελατών της.  

Επίσης είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει 

θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και τις Ελληνικές εταιρείες Optimum, Retail 

Link και Wedia. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 37 χώρες μέσω 

αντιπροσώπων.  

Tέλος, είναι μια εταιρεία που προσφέρει πολύτιμο υλικό στις 

υπόλοιπες εταιρείες σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον και 

ειδικά τώρα που ο Covid – 19  έχει αυξήσει την εξ αποστάσεως 

εργασία αλλά και τις online αγορές.   

  

https://www.optimum.gr/
https://www.wedia.gr/
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

➢ Η ιστορία  

Η Entersoft  ιδρύθηκε το 2002 από ανθρώπους με εμπειρία 

δεκαετιών στο χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι βασικοί 

της μέτοχοι ήταν βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρείας 

Computer Logic. 

Ενδεικτικά :  

Σε αυτά τα 19 χρόνια της λειτουργίας της η εταιρεία έχει βραβευτεί, 

όπως το 2003 η Microsoft Corporation επιβραβεύει 

την Entersoft και το διευθυντή R&D της για τη διάδοση της 

τεχνολογίας Microsoft® .NET στους έλληνες μηχανικούς 

λογισμικού αλλά και τον Ιούνιο του 2010 απονεμήθηκε στην 

Entersoft το βραβείο «2010 Microsoft Country Partner of the Year 

for Greece», αναγνωρίζοντας την τεχνολογική υπεροχή, καινοτομία 

και άψογη συνεργασία της με την Microsoft Ελλάς. Η εταιρεία 

βραβεύθηκε ανάμεσα σε μία πλειάδα εταιρειών από όλο τον κόσμο 

που αποτελούν κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft, καθώς 

προσφέρει προϊόντα με ηγετικά μερίδια στην ελληνική αγορά, 

βασισμένα στην τεχνολογία της Microsoft. Δημιουργεί νέα 

προϊόντα σε συνεργασία με άλλες εταιρείες όπως το 2005 που σε 

συνεργασία με την εταιρεία HIT η Entersoft αναπτύσσει και 

διαθέτει τα νέα προϊόντα PROT@ERP και Estia.NET για το χώρο 

των ξενοδοχείων. Το 2007 η Entersoft παρουσιάζει το Entersoft 

CRM®, το πρώτο Ελληνικό CRM σύστημα πλήρως ενοποιημένο με 

ERP. Το Entersoft CRM® επιλέγεται από πολλές και σημαντικές 

επιχειρήσεις, με ενδεικτικές τις DIONIC, AMY, EXPO, 

DERMACOM, AXEON, IFI GROUP, SCAN GROUP, SPANOS 

INDUSTRIES και πολλές άλλες. Στη συνέχεια, το 2008 η Entersoft 

εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 

2011 η Entersoft είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία 

επιχειρηματικού λογισμικού που διαθέτει την εφαρμογή της το App 

Store της Apple. Το 2012 η Entersoft κέρδισε δύο βραβεία στη 

δέκατη διοργάνωση του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 

– Γεώργιος Ουζούνης 2012». Το 2ο  Βραβείο Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας 2012 και το 3ο Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας 

Εναλλακτικής Αγοράς 2012. Τον Ιούλιο του 2014 η Entersoft 

ανακοίνωσε το νέο επενδυτικό πλάνο της για την τριετία 2014-

2016 με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 5 εκ. ευρώ. Οι 
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επενδύσεις αφορούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης 

προϊόντων, στην δυναμική επέκταση σε κάθετες αγορές και 

σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές 

του εξωτερικού. Το Μάρτιο του 2017 ολοκληρώνεται η πλήρης 

αξιολόγηση του Entersoft Mobile CRM/Sales Force Automation 

(SFA) από senior αναλυτές των Technology Evaluation Centers 

(TEC), που διεξάγει έρευνες και μελέτες επιλογής λογισμικού για 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας εξαιρετική 

βαθμολογία έναντι γνωστών και παγκοσμίου φήμης προμηθευτών 

και προϊόντων όπως το Microsoft Dynamics CRM, SalesForce 

CRM, Netsuite. Το Νοέμβριο του 2018 η Entersoft διοργανώνει το 

1ο Entersoft Business Conference, φέρνοντας σε επαφή πάνω από 

500 κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, πελάτες και συνεργάτες 

της, που ενημερώθηκαν για την πρακτική πλευρά του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, σηματοδοτώντας τη διαρκή διεύρυνση της 

εμπιστοσύνης και της συμμετοχής στο “οικοσύστημα Entersoft”. 

Τον Απρίλιο του 2019 η Entersoft διοργανώνει με επιτυχία το 

2ο Entersoft Business Conference στη Θεσσαλονίκη, όπου 

συγκεντρώνονται πάνω από 400 υψηλόβαθμα στελέχη του 

επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για ενημέρωση 

πάνω στα πρακτικά ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το 

2020 στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης και έγκαιρης 

ενσωμάτωσης θεσμικών αλλαγών, εντάσσει στα συστήματά της 

την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων (πλατφόρμα myDATA 

της ΑΑΔΕ) παράλληλα με την ολοκληρωμένη λύση e-

Invoicing (eΤιμολόγησή μου) & MDA (myDATA) της θυγατρικής 

της Retail Link, η οποία καλύπτει και τη διασύνδεση με 

οποιοδήποτε ERP τρίτου κατασκευαστή, ενώ αποτελεί 

πιστοποιημένο από την ΑΑΔΕ πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Στο τέλος της χρονιάς ολοκληρώνεται η «ηχηρή» στρατηγική 

εξαγορά της Optimum, ισχυρής εταιρείας στο χώρο των λύσεων 

για την εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας στην Entersoft ηγετική θέση 

στον κλάδο με την πιο ολοκληρωμένη πρόταση προηγμένων 

λύσεων λογισμικού και ένα εντυπωσιακό πελατολόγιο. 

➢ Εξέλιξη εταιρείας  

Η εταιρεία έχει μια εντυπωσιακή εξέλιξη μέσα σε αυτά τα χρόνια. 

Αναπτύσσεται, δημιουργεί, βραβεύεται και ρισκάρει. Σε αυτό το 

κομμάτι θα παρουσιαστεί η πορεία της μετοχής της εταιρείας. 

https://www.entersoft.gr/electronic-invoicing/
https://www.retail-link.gr/
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Σε αυτήν την φωτογραφία απεικονίζεται η τιμή της μετοχής τα 

τελευταία 5 έτη [ 2017 – 2021 ].  

Επίσης ενδεικτική φωτογραφία :  
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➢ Δραστηριότητες εταιρείας  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους κλάδους : 

  
1. Βιομηχανία   
2. Τρόφιμα   
3. Ποτά   
4. FMCG ( καταναλωτικά αγαθά )   
5. Χονδρικό εμπόριο και διανομές   
6. Λιανική και Franchise   
7. Ένδυσης και υπόδησης   
8. Ξενοδοχεία- εστίαση-τουρισμός  
9. Δομικά υλικά - υλικά κατασκευών   
10. Φαρμακευτικά   
11. Τεχνολογικός και επιστημονικός εξοπλισμός   
12. Γεωργικά προϊόντα   
13. Παροχής υπηρεσιών   
14. Εφοδιασμοί και Υπηρεσίες ναυτιλίας   
15. Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά ελαστικά   
16. Προϊόντα & υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών   
17. Εκδόσεις   
18. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης   
19. Τεχνικές κατασκευές   
20. Οργανισμοί - Σύνδεσμοι - Σωματεία   

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

 
• Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Ο Παντελής Νικολόπουλος, εκ των ιδρυτών της εταιρείας 

Computer Logic ΑΕ και βασικός της μέτοχος, διετέλεσε για 

πολλά χρόνια Τεχνικός Διευθυντής της και Γενικός 

Διευθυντής του Κλάδου Μεγάλων Έργων και 

Ολοκληρωμένων Λύσεων.  
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• Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος ήταν ένας εκ των 

ιδρυτών της εταιρείας Computer Logic North που 

αντιπροσώπευε και υποστήριζε τα προϊόντα της 

Computer Logic στη Βόρειο Ελλάδα. 

 

• Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος. 

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης διατελεί σήμερα Διευθύνων 

Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

• Σταύρος Μένεγος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Σταύρος Μένεγος διατελεί σήμερα εκτελεστικό μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

• Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Ο Χαράλαμπος Αβρατόγλου διατελεί σήμερα εκτελεστικό 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

• Κάτια Παπαχριστοπούλου, Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Η Κάτια Παπαχριστοπούλου διατελεί σήμερα εκτελεστικό 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

• Γεώργιος Ξηρογιάννης, Ανεξάρτητο Μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

O Δρ Γεώργιος Ξηρογιάννης είναι σήμερα Αναπληρωτής 

Γενικός Διευθυντής στο ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος 

στη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας που είναι ο 

ερευνητικός βραχίονας του ΣΕΒ. 

 

• Μαρίκα Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Μέλος του ΔΣ της Entersoft από τον Οκτώβριο 2019.  

 

• Κατερίνα Πραματάρη, Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Partner στο Uni.Fund και 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, όπου έχει την επιστημονική ευθύνη της 

θερμοκοιτίδας ACEin και της ερευνητικής ομάδας 

ELTRUN-SCORE.  

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η εταιρεία Entersoft ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. Αρχικά, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για 
τις ελληνικές εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, συνίσταται αφενός στην υιοθέτηση αναγκαστικού δικαίου 
νομικών κανόνων και αφετέρου στην εφαρμογή των αρχών της 
εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και στην υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών και συστάσεων μέσω αυτορρύθμισης. Δεύτερον, θα 
παρουσιαστούν η φύση, ο σκοπός η λειτουργία και το πεδίο 
λειτουργίας του ελληνικού κώδικα ως εξής :   

1. Ο Κώδικας ως κείμενο αυτορρύθμισης υιοθετείται με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιρειών, τη μετοχική τους 
σύνθεση και τα κριτήρια που επιλέγουν, κατά περίπτωση.  
 
2. Ο Κώδικας εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή 
Εξήγηση» (“comply or explain”).  
 
3. Ο Κώδικας δεν επαναλαμβάνει, ως δικές του προβλέψεις, τις 
νομοθετικές διατάξεις, ούτε ερμηνεύει τη νομοθεσία.  
 
4. Κεντρικός στόχος του Κώδικα είναι η δημιουργία 
ενός προσβάσιμου και κατανοητού οδηγού αναφοράς, που θέτει 
με κωδικοποιημένο τρόπο σε ενιαίο κείμενο, υψηλές 
(υψηλότερες των υποχρεωτικών) απαιτήσεις και προδιαγραφές 
εταιρικής διακυβέρνησης.   

Αναλυτικότερα, ο Κώδικας θεσπίζει αρχές πέραν του 
υποχρεωτικού πλαισίου της νομοθεσίας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και πραγματεύεται εκείνα τα θέματα που είτε α) δεν ρυθμίζονται 
νομοθετικά, είτε β) ρυθμίζονται, αλλά το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει 
επιλογή ή παρέκκλιση, είτε γ) ρυθμίζονται κατά το ελάχιστο 
περιεχόμενό τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Κώδικας είτε 
συμπληρώνει τις υποχρεωτικές διατάξεις, είτε εισάγει 
αυστηρότερες αρχές, αντλώντας εμπειρία από τις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα πάντα τα χαρακτηριστικά 
του ελληνικού επιχειρείν και της ελληνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς. Ο κώδικας αποτελείται από μέρη και ενότητες. Σε κάθε 
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Ενότητα αρχικά παρατίθεται αυτούσιος ο σε ισχύ υποχρεωτικός 
κανόνας (και με ευθεία παραπομπή σε αυτόν σε υποσημείωση), 
όπως προκύπτει από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται «Υποχρεωτική Διάταξη» εμφανίζεται 
με κόκκινους χαρακτήρες και φέρει την σήμανση «Ν» (Νόμος). Η 
παράθεση αυτή γίνεται αφενός για λόγους πληρότητας αλλά και 
εύκολης επικαιροποίησης και για διευκόλυνση του χρήστη, 
αφετέρου δε, για να είναι σαφής η νομική βάση κάθε θεματικής. 
Παρατίθενται επίσης, με πορτοκαλί χαρακτήρες οι ρυθμίσεις της 
Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 
Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 
κατευθύνσεις και φέρουν τη σήμανση «Κ». Στη συνέχεια, 
παρατίθενται οι «Ειδικές Πρακτικές» που διέπονται από την αρχή 
«Συμμόρφωση ή Εξήγηση» (“Comply or Explain”) και 
χαρακτηρίζονται ως «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», σύμφωνα με την 
αντίστοιχη αρχή. Οι Ειδικές Πρακτικές εμφανίζονται 
με πράσινους χαρακτήρες και φέρουν τη σήμανση «Σ/Ε».  
Τέλος, οι ενότητες αυτές είναι :  
 
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
• Μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου  
• Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  
• Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου  
• Αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
• Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  
• Εταιρικός Γραμματέας  
• Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / του Διευθύνοντος 
Συμβούλου  
 

ΜΕΡΟΣ Β’  ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ   
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  
5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 

ΜΕΡΟΣ Γ’  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄  ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
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8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
9. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 

ΜΕΡΟΣ Ε’  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 
Τέλος, η εταιρεία αναφέρει πως υπάρχουν ελάχιστες αποκλίσεις 
στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με τις γενικές ή 
ειδικές αρχές που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες, οι 
οποίες οφείλονται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και 
τις υφιστάμενες δομές της Εταιρείας.  
 
➢ Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρική 

Διακυβέρνηση :  Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης - 
Entersoft   

 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

  
 

Η Entersoft είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικής κοινότητας με εταιρική ηθική και υπευθυνότητα. 
Ενσωματώνει την κοινωνική της υπευθυνότητα πολυδιάστατα, 
τόσο στις καθημερινές της λειτουργίες με δομημένο τρόπο και 
συνέπεια απέναντι στο προσωπικό, τους πελάτες και 
τους συνεργάτες της, όσο και μέσα από τις επιλογές της για τη 
στήριξη της κοινωνίας και των ευπαθών ομάδων της, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και 
του περιβάλλοντος, προσφέροντας έμπρακτα την υποστήριξή της 
στο έργο τους, αφιλοκερδώς, προσφέροντας λογισμικό, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία. 
 
➢ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Entersoft  

 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

https://www.entersoft.gr/entersoft/corporategovernance/%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.entersoft.gr/entersoft/corporategovernance/%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.entersoft.gr/entersoft/corporate-social-responsibility/
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Η γενική συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 11:30 πμ. μέσω 
τηλεδιάσκεψης λόγω του Covid-19. 
Τα θέματα της γενικής συνέλευσης ήταν στο σύνολό τους 11 
και ήταν τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά.  
 

➢ Για την πλήρη ανάγνωση των θεμάτων της γενικής 
συνέλευσης ακολουθήστε τον σύνδεσμο : ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-
ΧΡΗΣΗΣ-2020.pdf (entersoft.gr)  
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν αρκετά 
ενδιαφέροντα. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
αναλύθηκαν και έγιναν πλήρως κατανοητά. Αναφέρθηκαν οι 

στόχοι και το όραμα της εταιρείας καθώς και το πώς θέλει 
να κινηθεί στρατηγικά τους επόμενους μήνες, επίσης 
ανέφεραν και σχολίασαν την διαχειριστική χρήση του 2020 
ποιους στόχους πραγματοποίησαν και πως διαχειρίστηκαν 
την πανδημία. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είχε 
παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση και υπήρχε μεγάλη 
προθυμία για να λυθούν τυχόν απορίες. Ήταν ακριβείς στην 
εξήγησή τους και δεν άφησαν καμία ερώτηση αναπάντητη.   
 
 Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν μετά από 
επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. 
 
Μία φωτογραφία από την γενική συνέλευση της εταιρείας :  
 

 

https://www.entersoft.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%A4-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2020.pdf
https://www.entersoft.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%A4-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2020.pdf
https://www.entersoft.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%A4-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2020.pdf
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Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Entersoft Α.Ε. που μας 

έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

 

Βιβλιογραφία 

• Innovative Business solutions ERP-CRM-WMS-RETAIL-

MOBILE-B2B-BI | Entersoft   

• εταιρικη κοινωνικη ευθύνη - Bing images  

• ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑ - Bing images  

• SOFT WARE - Bing images 

• διοικητικο συμβουλιο - Bing images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entersoft.gr/
https://www.entersoft.gr/
https://www.bing.com/images/search?q=%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%20&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%20&sc=0-26&cvid=1905647491A04A24AF1798C3864EA1F7&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xZeXlDjj&id=42264367984D6B824DAF1F6AB6938E7E47E2F662&thid=OIP.xZeXlDjjEScBeSvqgdnY9QHaEo&mediaurl=https%3a%2f%2fxamos.gr%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f04%2f186073-tilergasia-dikaioma-aposyndesis-apo-ton-ypologisti-meta-ti-liksi-tou-orariou.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.c597979438e3112701792bea81d9d8f5%3frik%3dYvbiR36Ok7ZqHw%26pid%3dImgRaw&exph=600&expw=960&q=%ce%a4%ce%97%ce%9b%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%a3%ce%8a%ce%91+&simid=608009700992300810&FORM=IRPRST&ck=AC592501ADADD8C4CAD5AF653430D44E&selectedIndex=22&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XnSEyIyG&id=2414D4D54A0DD5432468AE3BAC382E722577F081&thid=OIP.XnSEyIyG_InxEHBSGpHxPwHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fstileex.xyz%2fwp-content%2fuploads%2f2019%2f03%2ffeatured-backup-vps.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.5e7484c88c86fc89f11070521a91f13f%3frik%3dgfB3JXIuOKw7rg%26pid%3dImgRaw&exph=1080&expw=1920&q=SOFT+WARE+&simid=608004559918932670&FORM=IRPRST&ck=D70E3554393BCB1861902D6E5E3DE0C6&selectedIndex=11&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=y7u3wAa%2b&id=373D35651B881A9FA48A1B097155CCDD248E43C5&thid=OIP.y7u3wAa-zU0o8f1bTq46MgHaCN&mediaurl=https%3a%2f%2folympicovision.com%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f03%2fboard.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.cbbbb7c006becd4d28f1fd5b4eae3a32%3frik%3dxUOOJN3MVXEJGw%26pid%3dImgRaw&exph=572&expw=1920&q=%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf+%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf&simid=608051993533828635&FORM=IRPRST&ck=1DC1EF032EC4395B731F84BCF7E9D13C&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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Η παρακάτω  εργασία έγινε από τις φοιτήτριες του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής : 

➢ Χριστίνα Σουφτά 

➢ Ευμορφία Γαρυφαλλιά Σκρέτη  

       

Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων 
της Ελλάδος Α.Ε       
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρεία «ΟΤΕ» ή αλλιώς «Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων της 

Ελλάδος Α.Ε», είναι μια ανώνυμη εταιρεία, όπως άλλωστε 

αναγράφεται και στην επωνυμία της, η οποία συστάθηκε το 1949 

προκειμένου να διαδεχθεί την «Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνικής 

Εταιρεία(Α.Ε.Τ.Ε)» με κύριο σκοπό την συγχώνευση των δημόσιων 

και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιών. Έως το 1996 κατείχε το κρατικό 

μονοπώλιο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών από όπου και έπειτα 

λόγω της εμφάνισής του ανταγωνισμού άρχισε να περνάει στα 

χέρια των ιδιωτών επενδυτών και έτσι άρχισε να συναλλάσσεται 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της 

τεχνολογίας στην Ελλάδα και μία από τις τρείς πρώτες εισηγμένες 

εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως προς την 

κεφαλαιοποίηση.  

  

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως 

σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές  υπηρεσίες, 

συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. 

Επιπλέον,εμπλέκεται και στους τομείς των δορυφορικών και 

θαλάσσιων επικοινωνιών, των ακινήτων και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

Απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και 

περίπου 18.000 άτομα συνολικά, για τα οποία δημιουργεί ένα 

υγειές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που παρέχει ίσες 
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ευκαιρίες. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 

Ομίλου ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) είναι από τις 

3 Νοεμβρίου του 2010, ο Μιχάλης Τσαμάζ.  

Όσον αφορά την μετοχική της σύνθεση, η Deutsche Telekom 

κατέχει το 46,9% των μετοχών της εταιρείας και το Ελληνικό 

Δημόσιο κατέχει το 5,6%.  

 

 

*Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4,54% που 

κατέχει μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

Στο εξωτερικό, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά 

τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, κατέχοντας το 54% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Telekom Romania. 

Οι μεγαλύτερες θυγατρικές της είναι η Cosmote Α.Ε., ΟΤΕGlobe 

OTE Sat Maritel, Cosmo One, OTE Academy, ΟΤΕ Ασφάλιση και 

OTE Estate. 

Ο συνεχής στόχος τους είναι να παραμείνουν ηγέτης της αγοράς 

και πρωτοπόρος, μια σύγχρονη, υψηλής απόδοσης εταιρεία, που 

προσφέρει την καλύτερη εμπειρία πελατών με βάση την 

τεχνολογική υπεροχή της. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της 

είναι: 

➢ Τεχνολογική Υπεροχή  

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
5.60%

ΘΕΣΜΙΚΟΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

41.60%

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
0.20%

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ*
5.60%

DEUTSCHE TELEKOM
46.90%

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%95
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➢ Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών  

➢ Μετασχηματισμό Εσόδων  

➢ Ηγέτης στον Τομέα των Επιχειρήσεων  

➢ Βελτίωση και απλοποίηση των ψηφιακών μέσων και 

αποτελεσματικότερα προγράμματα κόστους  

➢ Ανάπτυξη της τεχνολογικής και της εργασιακής κουλτούρας  

 

 

 

   Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς οι 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνονται στη 

λειτουργία του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του 

περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, 

καθώς και η ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες 

ψηφιακές δυνατότητες. 

  Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία έχει πετύχει το στόχο της  όσον 

αφορά την βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα. Αυτό 

εξάλλου αποδεικνύουν οι αξιολογήσεις της από την 

FTSE4Good όπου μάλιστα το 2020 βαθμολογήθηκε με 4.2/5 

στην ESG.  

  Ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην χώρα μας 

που καταγράφει τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του 

εφαρμόζοντας τις αρχές «G3» του «GRI» (Global Reporting 

Initiative ‘G3’ Sustainability Reporting Guidelines). Το 2010 

εφαρμόσαμε και πάλι τις «G3» του «GRI», 

συμπεριλαμβανομένων και των αρχών GRI «G3.1» για την 

διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους 

δείκτες που συμπεριλαμβάνουμε στον απολογισμό μας 
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Εξωτερική Πιστοποίηση 
 

Το 2010, ο ΟΤΕ ήταν από τις πρώτες εταιρίες που προέβη σε 
ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, σύμφωνα με τις αρχές του 
ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard, επιτυγχάνοντας την 
πιστοποίηση του “Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009” 
με “B+” σύμφωνα με τις αρχές “G3” του GRI. 

 

 

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής  

 

Διάστημα Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Μεταβολή 
% 

Συνολικός 
Όγκος 

Πράξεις Τζίρος 

7 Ημερών 14,250 14,750 0,17 1.878.882 9.042 27.184.700 
30 Ημερών 14,150 15,550 -3,36 8.488.964 33.699 125.033.916 
3 Μηνών 13,575 15,550 3,24 30.881.955 109.272 448.310.965 
6 Μηνών 11,900 15,550 12,60 68.489.853 246.489 935.868.223 

12 Μηνών 11,040 15,550 19,67 147.750.827 508.199 1.966.495.047 
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Πορεία Μετοχής  

                    Πίνακας 1. Ιστορική Πορεία Μετοχής για 5 έτη 

 
 

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει την ιστορική πορεία 

της μετοχής για 5 έτη, από το οποίο συνεπάγεται ότι 

διαχρονικά η μετοχή της ΟΤΕ δίνει σταθερές και υψηλές 

αποδόσεις, με μικρές αυξομειώσεις στην τιμή της μετοχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης πτώσης της τιμής της 

μετοχής είναι στην περίοδο της πανδημίας ( φαίνεται και στο 

διάγραμμα κοντά στον Απρίλιο του ‘20), όπου βέβαια 

κλονίστηκε οικονομικά ολόκληρη η αγορά και δεν θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και αυτή την εταιρεία. 

Ωστόσο, παρατηρούμε μικρά βήματα ανόδου, που φαίνεται 

να επουλώνουν τις «πληγές» που άφησε πίσω του αυτό το 

τρανταχτό γεγονός, πράγμα που δηλώνει αποτελεσματική 

στρατηγική, καθώς και την ικανότητα της διοίκησης του ΟΤΕ 

να διαχειρίζεται τέτοιες δύσκολες και απρόσμενες 

καταστάσεις. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς εξάλλου 

παρακολουθώντας την γενική συνέλευση της εταιρείας. 
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Οικονομικές Καταστάσεις 

 

(Εκατ. €) Ά 
Τρίμηνο 

2021 

Ά 
Τρίμηνο 

2020 

+/- % 

Κύκλος Εργασιών 787,9 797,3 -1,2% 

Προσαρμοσμένο 
EBITDA μετά από 
μισθώσεις (AL) 

301,2 296,5 +1,6% 

Περιθώριο (%) 38,2% 37,2% +1μον 

Λειτουργικά Κέρδη 
προ 
Χρηματοοικονομικών 
και Επενδυτικών 
Δραστηριοτήτων  

158,8 152,9 +3,9% 

Κέρδη 
Κατανεμημένα στους 
μετόχους της 
εταιρείας  

101,4 96,6 +5,0% 

Προσαρμοσμένα 
Καθαρά Κέρδη σε 
μετόχους της 
εταιρείας  

101,4 96,9 +4,6% 

Βασικά Κέρδη ανά 
Μετοχή (€) 

0,2211 0,2050 +7,6% 

Προσαρμοσμένες 
Επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία  

99,9 151,2 -33,9% 

Προσαρμοσμένες 
ελεύθερες ταμειακές 
ροές μετά από 
μισθώσεις (AL) 

162,8 107,7 +51,2% 

Ελεύθερες ταμειακές 
ροές μετά από 
μισθώσεις(ΑL) 

116,5 106,5 +9,4% 

Ελεύθερες 
Ταμειακές Ροές από 
διακοπείσες 

9,1 23,9 -61,9% 
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δραστηριότητες μετά 
από μισθώσεις (AL) 
Ταμειακά Διαθέσιμα και 
Λοιπά Χρηματοοικονομικά 
Περιουσιακά Στοιχεία  

608,4 1109,3 -45,2% 

Προσαρμοσμένος 
Καθαρός Δανεισμός 
(Εξαιρ.Μισθώσεων) 

578,4 540,8 +7,0% 

Προσαρμοσμένος 
Καθαρός Δανεισμός 

925,3 930,0 -0,5% 

 

➢ Δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα:  

• Ισχυρά έσοδα, υψηλότερα κατά 1,4% από τα επίπεδα 

προ πανδημίας του Α’ τριμήνου 2020 

• Σε θετική τροχιά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής - 

αύξηση 1% εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη 

τερματισμού και της περιαγωγής 

• Ρεκόρ στις προσθήκες συνδέσεων οπτικών ινών που 

τροφοδότησαν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών 

• Ισχυρή κερδοφορία, με το προσαρμοσμένο EBITDA 

(AL) αυξημένο κατά 3,5% 

➢ Αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 1,6%, 

λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα  

➢ Διατήρηση του στόχου για τις Αμοιβές των Μετόχων για το 

2021 στα €480 εκατ., €0,68 ανά μετοχή πληρωτέο μέρισμα 

τον Ιούλιο 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση  

 

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής 
διακυβέρνησης είναι οι εξής: 

• Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου 

στην άσκηση της διοίκησης. 

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders) και τη Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. 

• Διασφάλιση της αποδοτικότητας της Εταιρείας. 
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Ο Όμιλος ΟΤΕ συμμορφώνεται με όλες τις νομικές 

απαιτήσεις που διέπουν τη διοίκηση και τον έλεγχο της 

εταιρείας, ενώ παράλληλα σέβεται και τηρεί τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα καλής και υπεύθυνης εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

 

Το πλαίσιο Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 

απεικονίζεται διαγραμματικά στο ακόλουθο σχήμα: 
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ηε

 
 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

➢ Μιχάλης Τσαμάζ 

o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

➢ Eelco Blok 

o Αντιπρόεδρος  ̶  Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 

του Δ.Σ. 

 

➢ Robert Hauber 

o Μη εκτελεστικό μέλος 

➢ Kyra Orth 

o Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του 

Δ.Σ. 

  

➢ Dominique Leroy 

o Μη εκτελεστικό μέλος 

➢ Michael  Wilkens 

o Μη εκτελεστικό μέλος 

➢ Χαράλαμπος Μαζαράκης 



169 
 

o Εκτελεστικό μέλος 

➢ Δημήτριος Γεωργούτσος 

o Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

➢ Γρηγόριος Ζαριφόπουλος 

o Μη εκτελεστικό μέλος 

➢ Catherine de Dorlodot  

o Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος 

της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος της Επιτροπής 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. 
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Γενική Συνέλευση 

 

 

 

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στης 9/06/2021 μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γ.Σ ήταν τα εξής: 

➢ Η αποκοπή μερίσματος που ανήλθε στα 0,68 € /μετοχή 

➢ Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, 

της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των 

Ελεγκτών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 

παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. 

➢ Το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας 

‶ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ″ για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και 

Ενοποιημένων) της ΟΤΕΟΤΕ +0,21% Α.Ε. της χρήσης 2021, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

➢ Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους 

στις εργασίες αυτού και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 

2020, τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους 

στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 καθώς και την καταβολή 

αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022. 

➢  Την έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. 

➢  Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το 

άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 

➢ Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 

παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη 

συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2021 έως 

31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών 

Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως  

αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 

➢ Την έγκριση της ακύρωσης 3.469.500 ιδίων 

μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, που 

έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την 

ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά το ποσό €9.818.685,00 και σχετική 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του 

Καταστατικού της Εταιρείας. 

https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=298
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➢ Την έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και 
την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

➢ Την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του 
Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν 
σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του 
Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς. 

➢ Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία των 

οποίων θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

➢ Επίσης, λόγω λήξης της θητείας του 
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε νέο 
δεκαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. 
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Από την αρχή της Γενικής Συνέλευσης καθίσταται σαφές το κύρος 

και η οργάνωση της εταιρείας κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την 

συμμετοχή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

δείχνοντας συνέπεια και σοβαρότητα ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. Ήταν πλήρως κατανοητά και αναλυτικά όσα αναφέρθηκαν, 

ενώ δε το Δ.Σ ήταν πολύ πρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε 

ερώτηση όλων των μετόχων και μη, όπως τα μέλη του ΣΕΔ.  
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https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_Corporate_Presentation_Q1_21.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_Corporate_Presentation_Q1_21.pdf
https://www.cosmote.gr/cr2010/cr2010_el/deiktes-pistopoiiseis-ey.html
https://www.cosmote.gr/cr2010/cr2010_el/deiktes-pistopoiiseis-ey.html
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INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL 

Α.Ε.Ε.Α.Π. 

 

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος Παρακολούθησης Γενικών 

Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

Την παρακάτω εργασία επιμελήθηκαν οι ακόλουθοι φοιτητές: 

 

 Νικόλαος Τάραμας, φοιτητής του τμήματος Οικονομικών 
Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 

Δήμητρα Νικολάου, φοιτήτρια του τμήματος Οικονομικών 

Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 Ελισσάβετ Παλαιολόγου, φοιτήτρια του τμήματος Οικονομικών 
Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 Ελευθέριος Αναστασίου, φοιτητής του τμήματος Οικονομικών 
Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 Βασίλειος Τατσίδης, φοιτητής του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εταιρεία («ICI») είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επωφελούμενη από τα σημαντικά 

φορολογικά – και όχι μόνο – πλεονεκτήματα που το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ (Οι 

Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία  είναι εταιρείες με ειδική 

φορολογική μεταχείριση, όπως τα REITS στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες 

χώρες. Eπενδύουν σε ακίνητα και τυπικά διανέμουν μεγάλο ποσοστό των 

καθαρών κερδών ως μέρισμα. Οι ΑΕΕΑΠ είναι υποχρεωμένες να εισαχθούν στο 

Χρηματιστήριο εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από τη σύστασή 

τους.  Επομένως ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε ακίνητη 

περιουσία με ένα πολύ ευέλικτο τρόπο καθώς η εμπορευσιμότητα μιας μετοχής 

είναι πολύ υψηλότερη από αυτή ενός ακινήτου.), σκοπεύει σε επενδύσεις 

ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και στην ενεργή διαχείρισή τους. Διοικείται 

από στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη ικανότητα 

δημιουργίας κερδοφορίας. Διατηρεί χαμηλά κόστη λειτουργίας και μακροχρόνιες 

μισθώσεις με αξιόπιστους μισθωτές. Το χαρτοφυλάκιό της αποδείχθηκε 

ανθεκτικό στις αναταράξεις της οικονομίας, επειδή ακριβώς «οικοδομήθηκε» εν 

μέσω οικονομικής κρίσης και περιλαμβάνει 36 ακίνητα, η πλειοψηφία των 

οποίων βρίσκονται στην Αττική. 

Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία μεσομακροπρόθεσμης 
προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της 
στρατηγικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Για την ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου της η Εταιρεία προσβλέπει σε περαιτέρω επενδύσεις κυρίως 
στην ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων. 

Κύρια μέριμνα της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών υψηλής 
απόδοσης, που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, όπως τα 
μακροχρόνια μισθωμένα ακίνητα σε αξιόπιστους μισθωτές ή ακίνητα για τα 
οποία έχουν προσδιορισθεί αξιόπιστοι μισθωτές. Στην δεύτερη περίπτωση η 
Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει και σε πρόγραμμα ανακαινίσεων ή 
αναβαθμίσεων του κάθε ακινήτου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι ένα σώμα από εκλεγμένα ή διορισμένα 
μέλη που επιβλέπουν από κοινού τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή ενός 
οργανισμού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ένα μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό ή μία κυβερνητική υπηρεσία ή εταιρεία. Τα πεπραγμένα του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί ή ανατίθενται από μια ανεξάρτητη αρχή. 
Τα θέματα αυτά συνήθως αναφέρονται λεπτομερώς στο καταστατικό και στον 
εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού. Τα έγγραφα αυτά συνήθως καθορίζουν 
τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία εκλογής του 
και τη συχνότητα των συνεδριάσεών του. Ωστόσο, το καταστατικό σπάνια 
προβλέπει τις αρμοδιότητες ενός διοικητικού συμβουλίου όταν βρίσκεται 
αντιμέτωπο με μια εταιρική αναδιάρθρωση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
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όπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ενεργούν ως παράγοντες 
αλλαγής εν αντιθέσει με τις παραδοσιακές καταπιστευματικές ευθύνες τους.[1] 

Σε έναν οργανισμό μελών με δικαίωμα ψήφου, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί 
για λογαριασμό του και είναι υποδεέστερo της ολομέλειας της οργάνωσης, η 
οποία συνήθως επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε μια μετοχική 
εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τους μετόχους και είναι η 
ανώτατη αρχή στη διαχείριση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και καθορίζει τη συνολική στρατηγική 
κατεύθυνση. Σε μια μη μετοχική εταιρεία χωρίς γενική ψηφοφορία μελών, το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ιδρύματος,[2] τα 
μέλη του οποίου μερικές φορές επιλέγονται από το ίδιο το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 7/4/2017 όπου και εκλέχθηκε νέο 
διοικητικό συμβούλιο και που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 4/7/2017 
πρακτικό του, αυτό παραμένει ως έχει έκτοτε, και συγκεκριμένα αποτελείται 
από οκτώ μέλη ως ακολούθως: 

1. Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Πρόεδρος - Εκτελεστικό 
Μέλος, 

2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Αντιπρόεδρος - 
Εκτελεστικό Μέλος, 

3. Μάριος Αποστολίνας του Αποστόλου και της Βαρβάρας, Διευθύνων 
Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 

4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής, Μη εκτελεστικό Μέλος, 

5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

6. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Φλώρας, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος, 

7. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας, Ανεξάρτητο Μη 
εκτελεστικό Μέλος, 

8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07-04-2022, 
προτεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
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συγκληθεί εντός του πρώτου εννεάμηνου του έτους 2022, και όχι πέραν της 
εξαετίας. 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC 

Προοίμιο - Εισαγωγή 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης στο εξής ο κώδικας διακυβέρνησης της 
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC στο εξής εταιρεία, περιγράφει 
τους κανόνες που αυτοβούλως και κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας περί 
ΑΕΕΑΠ, Εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του Κανονισμού 231/2013 ΕΕ, 
εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρείας με σκοπό την προαγωγή της ορθής, 
σύγχρονης και βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης για την ισότιμη προστασία 
των δικαιωμάτων των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία και την 
λειτουργία της (stakeholders). 

Ο κώδικας συντάχθηκε με βάση το σχέδια κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που 
κατάρτισε ο σύνδεσμος επιχειρήσεων & βιομηχανιών, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και σε αυτόν περιλαμβάνονται τόσο οι 
κανόνες, πρακτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία για την 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (εταιρικό δίκαιο & υποχρεώσεις 
εισηγμένων εταιριών), όσο και οι κανόνες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται 
από την εταιρεία πέραν των προαναφερόμενων. 

Έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 
διοικούνται και ελέγχονται και περιλαμβάνει ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα 
στη διοίκηση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), μέσω των οποίων προσεγγίζονται 
και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή 
αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των 
εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και 
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της διοίκησης κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το 
διοικητικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του Μαΐου 2016, καθώς και το 
πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης που σύμφωνα με το νόμο 3873/2010 αποτελεί πλέον ειδικό 
τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. 
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Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει 
αναφορά στον συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει 
η εταιρεία και σε περίπτωση απόκλισης από ορισμένες διατάξεις αυτού, 
αιτιολόγηση των λόγων της απόκλισης. (αρχή comply or explain) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΕ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ) 

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων 
που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι 
οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της 
εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να 
σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας 
(τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή 
ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

• Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.771.398 (οικονομικό έτος 2019: €7.177.087) 

• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €6.644.408 (οικονομικό έτος 2019: 
€6.183.483) 

• Γενική Ρευστότητα: 4,46 (οικονομικό έτος 2019: 3,76). 

• Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,42 (οικονομικό έτος 2019: €7,27) 

• Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,51 (οικονομικό έτος 2019: €0,66) 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, η πορεία της μετοχής είναι 
ανοδική καθώς η τιμή από 28 Δεκεμβρίου 2020 έχει αυξηθεί κατά 30 λεπτά. 
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Σήμερα η τιμή της είναι 6.85.Ακόμα,η εταιρεία έχει ένα καλό PE ratio(13.45) το 
οποίο μας δείχνει την συνεχή ανάπτυξη της. Τέλος η εταιρεία διαθέτει στους 
μετόχους της ικανοποιητικά μερίσματα. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική συνέλευση της Intercontinental International έγινε την Δευτέρα 7 

Ιουνίου μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων μέτρων με την κατάσταση 

του κορονοϊού. Παρευρέθηκαν, εκτός των άλλων ο Investement Director, ο 

εσωτερικός ελεγκτής, ο διευθύνων σύμβουλος, ο νομικός σύμβουλος και ο 

οικονομικός διευθυντηής.  

Στη γενική συνέλευση, εκτός των άλλων αναφέρθηκαν τα highlights  της 

εταιρείας για την χρονιά 2020/2021. Επιλεκτικά, αναφέρθηκε ότι:  

1) 4/6/2021 πραγματοποιήθηκε κεφαλοποίηση 74,5% 

2) Αυξήθηκε του πορτφολίου  

3) Είχε λειτουργική κερδοφορία 6,644 εκατομμύρια. 

4) Μικτό έσοδο από μισθώματα 113% σε σχέση με το 2013 

Έγινε επίσης αναφορά, για το έτος 2021: 

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε ένα ομολογιακό δάνειο 40 εκατομμυρίων 

με την Eurobank με γενικότερη αύξηση οικονομικών μεγεθών της 

εταιρείας. Επίσης, μία σημαντική περίπτωση για το 2021 ήταν η εξαγορά 

μεγάλου φαρμακευτικού κτιρίου με μίσθωση από την Ιντέρκο, για 9 χρόνια 

με περίπου 107,5 εκατομμύρια αξία χαρτοφυλακίου.  

Υπήρξαν 3 δυνατά σημεία για τη χρονιά του 2021  

1) Δυνατότητα πληρωμής μερίσματος στους μετόχους (3,87 εκατ.) 

2) Κέρδισε discount 4,3% με διαπραγματεύσεις  

3) Η τιμή της μετοχής κέρδισε 11% 

 Η εταιρεία στοχεύει στην πώληση των 2ακινήτων της με κέρδος 28%-30%. 

Marketing Highligts and Microeconomics: 

1) Έχουν πληγεί κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες 

2) Ενοικίαση/ αγορά εμπορικού χώρων εστίασης 

3) Εμπορικά καταστήματα μέσω online αγορών (πτωτικά σε επίπεδο 

ενοικίασης και ζήτησης) 

4) Μείωση στη ζήτηση για γραφεία  

Η εισπραξιμότητα των εσόδων της παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με: 

1) 35 μισθωτές  

2) Εστίαση σε μισθωτές που δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία 

(απρόσκοπτη πορεία) 
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3) Ασφάλεια υπαλλήλων/ συνεργατών/ μισθωτών πχ μέσω αναβάθμιση 

πληροφοριακών συστημάτων  

 

Δανειακή Διάρθρωση Εταιρείας  

31/12/2020 → 26,5 LTV (learn to value) 

40 εκατομμύρια από Eurobank → χρησιμοποιεί μη ενεχυρισμένα/ μη 

υποθηκευμένα ακίνητα  

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  

Κινείται πλέον στη γενικότερη πορεία χρηματιστηρίου 11% υπεραξία. Από 

το 2017 στο 2021 πληρώνει μέρισμα 32% περισσότερο από το 2017.  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΔ: 

https://sed.gr/wp-content/uploads/2021/06/video-1623085360.mp4 
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Γκιόκα Σοφία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

   Κολώνα Ιωάννα, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 Κολώνας Γεώργιος, Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
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Περιεχόμενα 

1. Ιστορική Αναδρομή. 

2. Εισαγωγή. 

3. Κεντρικό θέμα. 

4. Συνέλευση. 

 

 

 

1. Ιστορική Αναδρομή 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για περισσότερα από 2.300 χρόνια, 

από την ίδρυσή του έως και σήμερα, αποτελεί το σημαντικότερο 

λιμάνι της Μακεδονίας, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λόγω της πλεονεκτικής 

γεωγραφικής του θέσης και των εξαιρετικών οδικών και 

σιδηροδρομικών συνδέσεών του, είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα 

λιμάνια εμπορίου της χώρας και εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

κατοίκων της διεθνούς ενδοχώρας του. Βρίσκεται στο εσώτατο 

σημείου του Θερμαϊκού κόλπου, στο βόρειο τμήμα της ανατολικής 

Μεσογείου και στα δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν έξι προβλήτες 

μήκους 6200, με βύθισμα της θάλασσας έως 12 μέτρα. Ακόμα, 

περιλαμβάνει κλειστούς και ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους 

συνολικής επιφάνειας 600.000 τ.μ , κατάλληλές για την 

εξυπηρέτηση όλων των ειδών των φορτίων και την εξυπηρέτηση 

της επιβατικής κίνησης. Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας διεθνούς 

ενδιαφέροντος στο λιμενικό σύστημα της χώρας και ένας από τους 

πέντε ελληνικούς λιμένες που ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των 

Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς. 
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ 

ΑΕ) ιδρύθηκε το 1999 (νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/1-3-99) με 

σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος της 

Θεσσαλονίκης. Στις 27 Ιουνίου 2001, παραχωρείται, για περίοδο 

40 ετών, από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΘ ΑΕ, το αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και 

εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, (τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό 

Δημόσιο). Το 2009 (ΦΕΚ 1643Β'/7-8-2009) η περίοδος 

παραχώρησης επεκτάθηκε για επιπλέον 10 έτη λήγουσα την 

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Οι μετοχές της εταιρείας 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 27 

Αυγούστου 2001, ημερομηνία εισαγωγής τους. Η ΟΛΘ ΑΕ, κυρίως 

με δικά της μέσα και προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού 

των πλοίων, διακίνησης όλων των ειδών των φορτίων και 

εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή 

νέων και τη βελτίωση και συντήρηση των υφισταμένων 

εγκαταστάσεων υποδομής και ανωδομής του λιμένος, καθώς 

επίσης και την αγορά ή συντήρηση του απαραίτητου 

ηλεκτρομηχανολογικού και τηλεπληροφορικού εξοπλισμού. Ο ΟΛΘ 

εφαρμόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και έχει 

πλήρως συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS 

(International Ship and Port Facility Security Code) για την 

ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένος της 

Θεσσαλονίκης. Το προσωπικό του Οργανισμού είναι εκπαιδευμένο 

σύμφωνα με το PortDevelopmentProgram του Διεθνούς Γραφείου 

Εργασίας (ILO), www.ilo.org και παρακολουθεί διαρκώς 

στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Η ΟΛΘ ΑΕ είναι 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων, κατά ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση 

Στερεών Φορτίων Χύδην εξαιρουμένων των σιτηρών, 

Εξυπηρέτησης Επιβατικών Πλοίων και Πλοίων Κρουαζιέρας, κατά 

ISO 9001:2008 για τις Φορτοεκφορτωτικές, Κομιστικές και 

Καβοδετικές Υπηρεσίες και κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 για τον 
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Σχεδιασμό, Ωρίμανση και Υλοποίηση Δημόσιων Τεχνικών Έργων 

και Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Στο λιμάνι επίσης λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ΟΛΘ οι 

ακόλουθες υπηρεσίες: • Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 

 • Τελωνείο 

 • Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου  

• Γενικό Χημείο του Κράτους 

 • Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος 

 • Πυροσβεστική Υπηρεσία με Πυροσβεστικό Σταθμό 

 • Πλοηγική Υπηρεσία  

• Εταιρίες Ρυμουλκών 

• Εταιρίες Lashing/Unlashing 

Τα δυνατά σημεία για τον ΟΛΘ είναι τα ακόλουθα : 

 • Ύπαρξη κρηπιδωμάτων για εξυπηρέτηση χύδην ξηρών φορτίων 

με βύθισμα 12 μ. • Εξειδίκευση στην διαχείριση χύδην φορτίων • 

Σύνδεση όλων των κρηπιδωμάτων με το σιδηροδρομικό δίκτυο • 

Πιστοποιημένο λιμάνι ως Ecoport. Προσήλωση στην προστασία 

του περιβάλλοντος • Πιστοποίηση κατά ISO των λειτουργιών 

φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων και των εμπορευματοκιβωτίων • 

Γεωγραφική θέση • Λειτουργία Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων • 

Σταθερή σχέση με τους βασικούς χρήστες του λιμένα • Μικρή 

απόσταση από την αγορά των Σκοπίων, του Κοσσόβου και της 

Νότιας Βουλγαρίας κατά πρώτο λόγο. • Δυνατότητα επέκτασης του 

λιμένα προς Δυσμάς • Ύπαρξη Ελεύθερης Ζώνης • Μεγάλη 

επιφάνεια για την αποθήκευση φορτίων. • Επαρκές βύθισμα στο 

Σ.ΕΜΠΟ. που επιτρέπει την εξυπηρέτηση πλοίων μέχρι 4.500 

TEUs. 
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3.Οικονομική Δραστηριότητα της επιχείρησης 

 

Οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1 - 31/12/2020 και 

τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε. 

 Εκτύπωση  Email Απρ 22, 2021Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 

22 Απριλίου 2021 10:57 

Στις 21 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) ενέκρινε την Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 αναφορικά με τα οικονομικά 

μεγέθη και την δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε., τα οποία επέφεραν 

αύξηση εσόδων και κερδών, όπως προκύπτει από τον παρακάτω 

πίνακα: 

 

(€ '000) 2019 2020 Μεταβολή 
(%) 

Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 

      

Κύκλος Εργασιών: 68.981 71.724 4,0% 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 44.681 49.730 11,3% 

Συμβατικό Λιμάνι 22.286 20.221 -9,3% 

Εκμετάλλευση Χώρων 1.871 1.582 -15,4% 

Επιβατική Κίνηση 143 191 33,6% 

        

Μικτό Κέρδος 32.204 33.906 5,3% 

Ως ( %) επί των Πωλήσεων 46,7% 47,3%   

        

EBITDA 29.748 30.922 3,9% 

Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 43,1%   

        

Καθαρά Κέρδη 16.453 20.084 22,1% 

Ως (%) επί των Πωλήσεων 23,9% 28,0%   

 

 

 

Οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1 - 31/12/2020 και 
τελευταίεςεξελίξεις σχετικά με τη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε. 
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Απρ 22, 2021 
Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 10:57 

Στις 21 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) ενέκρινε την Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 αναφορικά με τα οικονομικά 
μεγέθη και την δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε., τα οποία επέφεραν 
αύξηση εσόδων και κερδών, όπως προκύπτει από τον παρακάτω 
πίνακα: 

(€ '000) 201
9 

202
0 

Μεταβ
ολή 
(%) 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων       

Κύκλος Εργασιών: 68.9

81 

71.7

24 

4,0% 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 44.6
81 

49.7
30 

11,3% 

Συμβατικό Λιμάνι 22.2
86 

20.2
21 

-9,3% 

Εκμετάλλευση Χώρων 1.87
1 

1.58
2 

-
15,4% 

Επιβατική Κίνηση 143 191 33,6% 

        

Μικτό Κέρδος 32.2
04 

33.9
06 

5,3% 

Ως ( %) επί των Πωλήσεων 46,7
% 

47,3
% 

  

        

EBITDA 29.7
48 

30.9
22 

3,9% 

Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1
% 

43,1
% 
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  2019 2020 Μεταβ
ολή 
(%) 

Διακίνηση 
φορτίων 

      

Σταθμός 
Εμπορευματο
κιβωτίων (χιλ. 
TEU’s) 

449 461 2,7% 

Συμβατικός 
Σταθμός (χιλ. 
τόνοι) 

4.469 3.741 -
16,3% 

        

Πλοία που 
Κατέπλευσαν: 

1347 1286 -4,5% 

Σταθμός 
Εμπορευματο
κιβωτίων 

463 489 5,6% 

Συμβατικό 
Λιμάνι 

832 721 -
13,3% 

Επιβατικό 

Λιμάνι 

  52    

       

    76 

      

46,2% 

      

Καθαρά Κέρδη 16.4
53 

20.0
84 

22,1% 

Ως (%) επί των Πωλήσεων 23,9
% 

28,0
% 

  

Κατά το 2020, η διακίνηση φορτίων αυξήθηκε στον Σταθμό 
Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε στον Σταθμό Συμβατικού 
Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019: 

Πιο συγκεκριμένα, η διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 449 
χιλ. TEUs το 2019 σε 461 χιλ. TEUs το 2020, αποτέλεσμα που 
προέρχεται κυρίως από: 
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• την διακίνηση εισαγωγών / εξαγωγών, από 379 χιλ. TEUs 
το 2019 σε 389 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση 2,6%, 

• την διακίνηση διαμετακόμισης (transit), από 69 χιλ. TEUs 
το 2019 σε 71 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση 3,4%. 

Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε 
σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020. Κύριοι μοχλοί 
για την αύξηση των εσόδων - παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της 
πανδημίας - παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών 
διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των 
πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, 
οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του 
λιμένα. 

Όσον αφορά τον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, οι επιπτώσεις της 
πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 
3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ 
Α.Ε. κατά 9,3%, από € 22,3 εκατ.  το 2019 σε € 20,2 εκατ. το 2020. 

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης 
σημαντικά από την πανδημία, σημειώνοντας μείωση κατά 15,4%, 

από € 1,87 εκατ. το 2019 σε € 1,58 εκατ. το 2020, ενώ τα έσοδα από 
την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο 
ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. 

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. 
το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης 
περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 
και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που 
πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων 
μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω 
χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ., σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 
16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το 
καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Τα 
καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς 
παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες 
αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά € 0,88 εκατ. και την 
αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό 
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αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-
2011. 

Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 
2021, επιφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Αναφορικά με το 2021, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια 
αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ 
η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020. 

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική 
διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους 
διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας 
αρχίσουν να υποχωρούν. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε 
ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, 
περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται 
να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική 
απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της. 

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος 
επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην 
ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία 
του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του 

Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις 
υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης». 
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Ανάλυση μετοχής της ΟΛΘ από το 2019 έως και σήμερα 
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Διοικητικό Συμβούλιο 

Αθανάσιος Λιάγκος 
Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος 

LaurentMartens 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 

FrancoNicolaCupolo 
Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, 

εκτελεστικό μέλος 

ArturDavidian 
Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικό μέλος 

FU Βaiqiao (Leon) 
Μη εκτελεστικό μέλος 

Άγγελος Βλάχος 
Μη εκτελεστικό μέλος 

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αγγελική Σαμαρά 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
Ειρήνη Χάδιαρη 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
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Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης  
 
Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας  

Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα η ΟΛΘ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας με τις 

οποίες διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες . Ο Ηθικής 

και Δεοντολογίας υποδηλώνει στον καθέναν από εμάς ότι ο τρόπος 

με τον οποίο επιτυγχάνονται τα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα 

είναι εξ ίσου σημαντικός με την ίδια την υλοποίηση τους. 

Ο κώδικας Ηθικής και δεοντολογίας της εταιρείας περιλαμβάνει τις 

θεμελιώδεις αρχές , κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το 

πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την 

καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική . το σύνολο αυτό των 

κανόνων και αρχών περιγράφει την συμπεριφορά που αναμένουμε 

από τους ανθρώπους μας , καθώς επίσης και τον τρόπο με τον 

οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους 

πελάτες , τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας . 

Πεδίο εφαρμογής  

Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας και οι σχετικές με αυτόν 

διαδικασίες και μέτρα , ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους 

υπαλλήλους στελέχη και ανώτατη διοίκηση . Επίσης , 

ενθαρρύνουμε τους αναδόχους , προμηθευτές , συνεργάτες , 

συμβούλους , χρήστες και άλλους επαγγελματικούς εταίρους μας , 

να σέβονται τις αρχές του παρόντος κώδικα . 

Οι αρχές μας  

Ακεραιότητα  

Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας , 

καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής  

υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

δεοντολογίας . Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να 

λειτουργούμε με ακεραιότητα και διαφάνεια και να υποστηρίζουμε 

την τοπική κοινωνία , στην οποία δραστηριοποιούμαστε . 

Επενδύουμε και συμβάλλουμε ενεργά στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής για όλους εντός και εκτός της εταιρείας . Η ΟΛΘ 

Α.Ε ούτε εμπλέκεται ούτε επιτρέπει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή 

συναλλαγή , η οποία ενδεχομένως θα έπληττε την αξιοπιστία και 

την ακεραιότητα της . 
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Τεχνολογία πρωτοπορία και καινοτομία  

Στην ΟΛΘ Α.Ε διαθέτουμε την τεχνική κατάρτιση και τη 

χρησιμοποιούμε για τη διάκριση της εταιρίας . Εργαζόμαστε με 

μέθοδο και ενδιαφέρον , τηρώντας τους κανονισμούς της . 

Εστιάζουμε στην τεχνολογική εξειδίκευση με σκοπό την συνεχή 

επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων 

προστιθέμενης αξίας . Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς 

μάθησης και επενδύουμε στις τεχνολογίες , στον σύγχρονο  

εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία , με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων ιδεών , αναζητώντας συνεχώς βελτίωση των 

διαδικασιών και των συστημάτων .  

 

 

Δραστηριότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Υγιεινή και ασφάλεια  

Περιβάλλον  

Εκπαιδευτικές δράσεις  

Πολιτική ποιότητας  

Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας  

Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών  

 

(Παραπομπή για το σύνολο εταιρικής διακυβέρνησης και της ΕΚΕ) 

https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/corporate-code 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/corporate-code
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4.Γενική Συνέλευση 

 

Η ετήσια γενική συνέλευση της εισηγμένης εταιρείας Όμιλος 

Λυμένος Θεσσαλονίκης διεξήχθη στις 23 Ιουνίου 2021 με 

τηλεδιάσκεψη και είχε ως κεντρικά θέματα την οικονομική θέση της 

εταιρείας μεταξύ των ετών 2016 έως και 2020 , την διανομή 

μερισμάτων καθώς και την στρατηγική και τους στόχους της 

εταιρείας . 

 

 

 

 

Snapshotsαπό την γενική συνέλευση  

 



202 
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Εν κατακλείδι, η γενική συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και κατανοητή . Φάνηκε 

να υπάρχει όραμα όπως έδωσαν να κατανοήσουμε όλα τα μέλη 

του ΔΣ και πιο συγκεκριμένα : ο πρόεδρος , ο διευθύνων 

σύμβουλος , τα λοιπά και τα μη εκτελεστικά μέλη . Το ΔΣ ήταν 

πάντα πρόθυμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των μετόχων , 

ενώ δεν έγιναν ερωτήσεις των μελών του ΣΕΔ . Συμπερασματικά 

ήταν μία ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

HELLENIC INVESTORS ASSOCIATION (SED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

HELLENIC INVESTORS ASSOCIATION (SED) 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη: ΞΕΝΙΑ ΣΕΓΚΟΥ 
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Πλαίσιο Computers A.E.B.E. 



207 
 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

❖ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σελίδα 5. 

❖ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σελίδα 7. 

❖ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σελίδα 9. 

❖ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σελίδα 12. 

❖ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ σελίδα 13. 

❖ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ σελίδα 20. 

❖ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σελίδα 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Την  εταιρεία PLAISIO COMPUTERS JSC δραστηριοποιείται στην 

εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών γραφείου και 

εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. 

Η επιχείρηση Πλαίσιο ξεκίνησε από ένα κατάστημα που πουλούσε 

είδη σχεδίου και χαρτοπωλείου το 1969, ο ιδιοκτήτης της Γιώργος 

Γεράρδος βλέποντας την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, το 
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1985  δημιουργεί την ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ, η οποία  μπαίνει δυναμικά στον 

χώρο της πληροφορικής και δημιουργεί Computer Shop. 

Επενδύει σε εξειδικευμένους πόρους, και στη δημιουργία 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών, την γνωστή 

σειρά Turbo-X, με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο για την συναρμολόγηση κάθε 

υπολογιστή σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Η εξειδίκευση των 

πόρων εδώ λειτουργεί καταλυτικά ως στρατηγικό πλεονέκτημα της 

εταιρείας, αφού διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και 

διαφοροποιεί την επιχείρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 

Συγχρόνως, όμως εσωτερικεύει μια σειρά από συναλλαγές που 

θα ήταν υποχρεωμένη να συνάψει με εξωτερικούς προμηθευτές και 

σύμφωνα με τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, κερδίζει τον 

χρόνο και το κεφάλαιο που θα έπρεπε να διαθέσει για τις συμφωνίες 

μαζί τους, την διαπραγμάτευση των τιμών, την σύναψη συμβολαίων 

και τον έλεγχο για την τήρησή τους. 

  Στην συνέχεια, το 1995 η εταιρεία αποκτά κέντρο αποθήκευσης και 

διανομής 4.000 τμ, και δημιουργεί πλεόν, καθετοποιώντας προς τα 

εμπρός, τον δικό της στόλο για την διανομή των προϊόντων 

της,  κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος διανομής, ενώ 

συγχρόνως διατηρεί τον έλεγχο των παραδόσεων στους 

καταναλωτές σε 24 ώρες από την παραγγελία τους διασφαλίζοντας 

την ποιότητα των υπηρεσιών της επιχείρησης. 

Εδώ, βέβαια μιλάμε για μία μεγάλη επένδυση που εξυπηρετεί την 

εφοδιαστική αλυσίδα των 24 καταστημάτων και των 120 χιλιάδων 

καθημερινών επισκεπτών του e-shop της επιχείρησης.    
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Το 1996 εκδίδει καταλόγους μέσω των οποίων γίνεται η διαφήμιση 

και αγορά των προϊόντων, κίνηση που αποτελεί κάθετη 

ολοκλήρωση, αφού εσωτερικεύεται η διαδικασία παραγωγής του 

καταλόγου και με αυτόν τον τρόπο εσωτερικεύονται μια σειρά από 

συναλλαγές, πάλι σύμφωνα με τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, 

κερδίζει τον χρόνο και το κεφάλαιο που θα έπρεπε να διαθέσει για 

έρευνα τιμών και χαρακτηριστικά προμηθευτών,  για τις συμφωνίες 

μαζί τους, την διαπραγμάτευση των τιμών, την σύναψη συμβολαίων 

και τον έλεγχο για την τήρησή τους. 

 

 

 

Επιπλέον, έχοντας εσωτερικά τμήμα marketing για την επικοινωνία 

και διαφήμιση της επιχείρησης και των προϊόντων της μειώνει, 

αντίστοιχα  το κόστος διαφήμισης που θα είχε σε περίπτωση που 

συνεργαζόταν με εξωτερική εταιρία επικοινωνίας (Διαφημιστική), 

διότι θα έπρεπε να δαπανήσει κεφάλαιο και χρόνο σε έρευνα για την 

εύρεση του κατάλληλου να διαθέσει για τις συμφωνίες μαζί τους, την 

διαπραγμάτευση των τιμών, την σύναψη συμβολαίων και τον έλεγχο 

για την τήρησή τους. 
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 Συνοψίζοντας, ο όμιλος επιχειρήσεων Πλαίσιο, που κυριαρχεί στην 

Ελληνική αγορά στο κλάδο πώλησης προϊόντων τεχνολογίας και 

γραφικής ύλης, μέσω κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω με την 

συναρμολόγηση των υπολογιστών εσωτερικά, αλλά και προς τα 

εμπρός με την δημιουργία καταστημάτων, εφοδιαστικής αλυσίδας, 

δικτύου διανομής και τμήματος μάρκετινγκ για την επικοινωνία της, 

έχει καταφέρει να μειώσει τα κόστη της και να έχει πλήρη έλεγχο της 

ποιότητας των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή. 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Γεράρδος Γεώργιος 

Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο. 

Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κ. 

Γεράρδος είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας. 

Γεράρδος 

Κωνσταντίνος 

Αντιπρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και είναι 

απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών. Έχει 

Bachelor σε International Business από το 

Eckerd College των Η.Π.Α. Εργάζεται στην 

Εταιρεία από το 1995. 

Λιάσκας Γεώργιος 

Εκτελεστικό μέλος 

Γεννήθηκε το 1949 στην Άρτα. Είναι 

πτυχιούχος Εργοδηγός Δομικών Έργων και 

εργαζόταν στην Εταιρεία ως Διευθυντής 

Ανάπτυξης Καταστημάτων από το 1989 έως 

το 2007, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 

Αντιόπη-Αννα Μαύρου 

Μη εκτελεστικό μέλος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και είναι 

απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1969, με 

μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S) στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Παρισίων 
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(Σορβόννης ΙΙ) το έτος 1972. Είναι 

συνταξιούχος δικηγόρος. 

Καραγκούνης 

Φίλιππος 

Ανεξάρτητο – μη 

εκτελεστικό μέλος 

Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1953 στα 

Ιωάννινα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη 

Λογιστική το έτος 1978. Εργαζόταν στην 

Εταιρεία και συγκεκριμένα στο Λογιστήριο 

από το 1983. Από το 2002 διετέλεσε ως 

Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας μέχρι 

το 2012 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 

Κλη Ηλίας 

Ανεξάρτητο–  

μη εκτελεστικό μέλο 

Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1946 στην 

Αθήνα. Το 1965 αποφοίτησε από το Κολλέγιο 

Αθηνών και συνέχισε σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών αποκτώντας Πτυχίο 

Νομικής. Έπειτα από μια λαμπρή 

σταδιοδρομία στις διπλωματικές υπηρεσίες 

του Υπουργείου Εξωτερικών, απεχώρησε 

της Διπλωματικής Υπηρεσίας τον Οκτώβριο 

του 2008 ως έχων συμπληρώσει 

τριακονταπενταετή δημόσια σταδιοδρομία, 

διατηρώντας επί τιμή τον βαθμό του 

Πρέσβεως. Είναι Α΄Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ο όρος "εταιρική διακυβέρνηση" αφορά τον τρόπο διοίκησης και 

ελέγχου των εταιρειών. Πρόκειται για ένα σύστημα επικοινωνίας 

μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των μετόχων τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Αποτελούν, 

μία δομή μέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρείας και 

παρακολουθούνται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι 

δραστηριότητές της προκειμένου να εξαλειφθούν. 
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Στην Ελλάδα, ο θεσμός της εταιρικής δικυβέρνησης στηρίζεται στον 

Ν. 3016/2002, ο οποίος απαιτεί τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και 

ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια και 

επιβάλλει την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου και κανονισμού 

λειτουργίας. Στο ελληνικό δίκαιο έχουν ενταχθεί, επίσης, ο Ν. 

4449/2017 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου, ο Ν. 

3884/2010 που αφορά τα δικαιώματα των μετόχων και σημαντικές 

εταιρικές υποχρεώσεις κατά το στάδιο προετοιμασίας μιας Γενικής 

Συνέλευσης και ο Ν. 3873/2010 ο οποίος αποτελεί θεμέλιο λίθο του 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Το ΠΛΑΙΣΙΟ ακολουθεί τον νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

του 2013, ο οποίος γράφτηκε με πρωτοβουλία του Σύνδεσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και 

έπειτα τροποποιήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις 

των παραπάνω νόμων. Παράλληλα, βεβαιώνει ότι εφαρμόζει πιστά 

τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορίκα με την εταιρική 

διακυβέρνηση (Ν.4548/2018, Ν.3016/2002 και Ν.4449/2017) που 

διαμορφώνουν τον οποιοδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Το Πλαίσιο είναι μια εταιρία λιανικής πώλησης υπολογιστών, 

προϊόντων τεχνολογίας, ειδών γραφείου και οικιακών συσκευών. 

Ιδρύθηκε το 1969 με έδρα την Αθήνα.  

Σε κάθε εταιρία υπάρχουν κανόνες , ο όρος εταιρική διακυβέρνηση 

είναι ένα σύνολο κανόνων που σκοπό έχουν να ρυθμίσουν την 

διαχείριση του. 
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Διοικητικού Συμβουλίου , σε σχέση με τους μετόχους της ανώνυμης 

εταιρίας. Η Εταιρική Διακυβέρνηση απευθύνεται στις εταιρίες που 

είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών , αυτό καθιερώθηκε 

στην Ελλάδα από το 2002 με βάση τον νόμο 3016 και 3091/2002.    

Πού συνεισφέρει δηλαδή η Εταιρική Διακυβέρνηση; Με την Εταιρική 

Διακυβέρνηση αναπτύσσεται η οργάνωση , η λειτουργεία, η 

διοίκηση και ο έλεγχος μιας ανώνυμης εταιρίας και έχει ως στόχο την 

προστασία και την ισότητα των μετοχών μειοψηφίας έναντι των 

μεγαλομετόχων. Δηλαδή όσα περισσότερα φυσικά πρόσωπα να 

παίρνουν αποφάσεις και να υπερισχύει δημοκρατική λειτουργεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρίας. Κάποιοι από τους κανόνες 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής: 

1.Ορισμένος αριθμός των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι 

"ανεξάρτητα", που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν επαγγελματική 

σχέση με την εταιρεία, ή συγγενική σχέση με κάποιον από τους 

μεγαλομετόχους. 

2.Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα "Εσωτερικού Ελέγχου" το οποίο 

πρέπει να αποτελείται από όσο το δυνατόν περισσότερα ανεξάρτητα 

μέλη και έχει σαν σκοπό του τον έλεγχο των πεπραγμένων του ΔΣ 

και των μεγαλομετόχων, που πρέπει να γίνονται με γνώμονα το 

συμφέρον της εταιρείας και όχι το προσωπικό τους συμφέρον. 

3.Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις του Προέδρου και του 

διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας 

4.Λειτουργία εταιρικής ιστοσελίδας, η οποία έχει κύριο σκοπό να 

ενημερώνει τους μετόχους για τα δρώμενα της επιχείρησης. 

5.Λειτουργία "επιτροπής ελέγχου" στην εταιρεία, η οποία "ελέγχει 

τους ελεγκτές" 
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6.Λειτουργία επιτροπής αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών 

στελεχών 

 

 

Ο κώδικας που ακολουθεί το Πλαίσιο είναι ο νέος Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του 2013. Ο συγκεκριμένος κώδικας , συντάχτηκε 

από μια επιτροπή του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών ( 

ΣΕΒ) και στην συνέχεια τροποποιήθηκε από  το Ελληνικό Συμβούλιο 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) στις 28 Ιουνίου 2013 . Η 

συγκεκριμένη εταιρία τηρεί πιστά τον συγκεκριμένο κώδικα, 

ανταποκρίνεται στις επιταγές , ακολουθεί όλους τους παραπάνω 

κανόνες που αναφέραμε  και στις ρυθμίσεις των Νόμων. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι διαπιστωμένο ότι εφαρμόζει τις διατάξεις της  

Ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την Εταιρική 

Διακυβέρνηση, δηλαδή τους νόμους Ν.4548/2018 ,Ν.3016/2002 και 

Ν.444/2017.         

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Το ΠΛΑΙΣΙΟ  COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. χαρακτηρίζεται για την έντονη 

δραστηριότητά του και για το έμπρακτο ενδιαφέρον του για ποικίλα 

ζητήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας αλλά και γενικότερα την 

ανθρωπότητα.  
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Τα Χριστούγεννα του 2016 η εταιρία στήριξε το έργο πολλών 

ανέργων μικροπωλητών του περιοδικού ΣΧΕΔΙΑ προσκαλώντας 

τους να προωθήσουν το εν λόγω περιοδικό στα καταστήματα στην 

Αθήνα αλλά και στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι 

από 50 πωλητές κατόρθωσαν να πουλήσουν αρκετά από τα 

περιοδικά που είχαν στην κατοχή τους, εκμεταλλευόμενοι τη 

χρηματική αμοιβή (1 ευρώ) που έδινε το ΠΛΑΙΣΙΟ για κάθε 

περιοδικό που πουλούσαν.  

 Το 2017 «μοίρασε» χαμόγελα σε εκατοντάδες παιδιά φτωχών και 

εμπερίστατων οικογενειών, αγοράζοντας και παραδίδοντας τους 

δώρα, σε συνεργασία με το Make a Wish, αποδεικνύοντας πως στη 

φιλοσοφία της εταιρίας συνδέεται άρρηκτα η συνεισφορά στον 

συνάνθρωπο.  

Την ίδια χρονιά η ομάδα #plai_sou συμμετείχε στο 9ο Greece Race 

for the Cure όπου εκατοντάδες εθελοντές έτρεξαν, περπάτησαν 

αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλες όσες «παλεύουν» ενάντια στον 

καρκίνο του μαστού. 

  Την ίδια ευαισθησία έδειξε στη συνδιοργανωμένη Αποστολή 

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΝΑΥΤΙΛΟΣ. Η ομάδα #plai_sou συμμετείχε στην 21η 

αποστολή «Σταγόνα Αγάπης», προσφέροντας γραφική ύλη και 

τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία, ιατρεία και λιμενικούς σταθμούς 

των νησιών Αρκιοί & Αγαθονήσι του Αιγίου.  

Τέλος, η εθελοντική ομάδας #plai_sou σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο PROLEPSIS μοίρασε 7.000 σχολικές τσάντες σε μαθητές 

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων όλης της χώρας καθώς και 

σε μαθητές των ειδικών σχολείων. 
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Το Πλαίσιο Computers A.E.B.E. δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει την 

κοινωνική ευαισθησία που διέπει την κουλτούρα του. Όλες αυτές οι 

δράσεις συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάδειξη της εταιρίας σε έναν 

οργανισμό όπου η συνεισφορά στον συνάνθρωπο και την κοινωνία 

αποτελεί ίσως τον υψηλότερο στόχο. Η αναγνωσιμότητά του 

αυξάνεται δραματικά, ενώ δίνεται η (αληθής) εντύπωση πως 

πρόκειται για μια εταιρία ανθρωποκεντρική απ’ όλες τις απόψεις. Η 

εθελοντική ομάδα #plai_sou συνεισφέρει με τη σειρά της σε αυτό 

ακριβώς το σκοπό, στη εξύψωση του ανθρώπου ως εργαζόμενου 

και ως κοινωνικού όντος. Σήμα κατατεθέν του ΠΛΑΙΣΙΟ αποτελεί η 

συλλογικότητα μέσω της οποίας γίνεται εφικτή η κατάργηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και οποιονδήποτε κοινωνικών 

προβλημάτων. 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

 

Η εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS JSC από την ίδρυσή της 

διαγράφει μια διόλου ευκαταφρόνητη πορεία κάτι που 

αντικατοπτρίζεται και στους ετήσιους ισολογισμούς που αναρτώνται 

υπό καθεστώς διαφάνειας στην εταιρική της ιστοσελίδας.  

 Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τους ισολογισμούς των 

ετών 2016 έως και 2020. Ο κάθε ισολογισμός θα αντιπαραβάλλεται 

με αυτόν του αμέσως προηγούμενου έτους καθώς και θα 

σχολιάζεται κριτικά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω ισολογισμοί 

παρατίθενται προς ενδελεχή ανάγνωση όλων των ενδιαφερομένων 

στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 
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 Το έτος 2015 η εταιρία κατόρθωσε να αποκομίσει κέρδη ύψους 2,5 

~ εκ. ευρώ. Ήδη από τα προηγούμενα έτη υπήρχε μια σταθερά 

ανοδική πορεία για την εταιρία και αυτό επαληθεύτηκε και από την 

κερδοφορία του έτους 2016 όπου ξεπέρασε τα 3 εκ. ευρώ. Είναι 

πολύ σημαντικό για μια εταιρία να κατορθώσει εν μέσω πολιτικής και 

οικονομικής αστάθειας (ήδη από το 2011,2012) να κερδοφορεί 

σταθερά.   

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και το έτος 2017 όπου τα κέρδη της 

κοστολογούνται σε 3.143.077,64 ευρώ.  

 Παρόλο που το 2018 η εταιρία είχε κερδοφορία ισάξια με αυτή του 

προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη άνοδος συντελέστηκε το έτος 

2019, όπου τα κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν (σε σχέση με το 2018) 

φτάνοντας τα 5.222.476,86 ευρώ. Οι κόποι αλλά και η αξιοπιστία της 

εταιρίας όλα αυτά τα χρόνια ανταμείφθηκαν κάτι που φαίνεται πλέον 

ξεκάθαρα από τα ίδια τα νούμερα. Πλέον μια μεγάλη πελατειακή 

μερίδα στρέφεται δίχως δεύτερη σκέψη προς το Πλαίσιο για να 

καλύψει τις ανάγκες του. Αξίζει να σημειωθεί πως το έτος 2019 η 

εταιρία διεύρυνε το πεδίο δραστηριοποίησής της, καθώς πέραν των 

προϊόντων τεχνολογίας ξεκίνησε την προσφορά λευκών (οικιακών) 

συσκευών. 

 Το 2020, έτος με μεγάλες δυσκολίες λόγω της εξάπλωσης του ιού 

SARS-CoV-2, αποτέλεσε ένα στοίχημα για την εταιρία. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο διαδόθηκε ευρέως με αποτέλεσμα, λόγω των 

κατ’ οίκον περιορισμών, η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών να 

στρέφεται και να αγοράζει προϊόντα από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Πλαίσιο. Όπως είναι λογικό ο όγκος των εργασιών 

ήταν σημαντικά αυξημένος και αυτό οφείλεται κυρίως στον 

επαγγελματισμό και την άρτια οργάνωση των εργαζομένων της 
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εταιρίας. Τη στιγμή που τα δέματα καθυστερούσαν λόγω του όγκο 

των προς μεταφορά δεμάτων, το Πλαίσιο κατόρθωσε να επιδείξει 

συνέπεια και εκεί ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αναμονής και 

εκμηδενίζοντας τα λάθη. Έτσι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων της χώρας μας πάσχιζε να κρατηθεί ζωντανή, το 

Πλαίσιο κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη του, αγγίζοντας τα 6 εκ. 

ευρώ!  

 Η εταιρία σταθερά από το 2016 είχε ανοδική πορεία. Η αξιοπιστία 

που έχτισε με τα χρόνια και αντικατοπτρίζεται στους ισολογισμούς 

της, την έχει αναδείξει σε μία εταιρία  ορόσημο στην αγορά της 

τεχνολογίας στη χώρα μας. Απέδειξε πως εν μέσω παγκόσμιας 

κρίσης (Covid19)  μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα 

επαγγελματισμού της υψηλά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που πλέον 

δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε «Μα που αλλού, στο Πλαίσιο…». 
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ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2016 : Ετήσια πορεία μετοχής 

 

 

Στις 17 Μαΐου του 2016 εγκρίθηκε μέρισμα αξίας 1.766.164 ευρώ 

για το έτος 2015, δηλαδή 0,08 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 2,33%. 

Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου επί των 

μερισμάτων 15% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 

μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,068 ευρώ, βάσει του άρθρου 

64 του νόμου 4172/2013. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκίνησε στις 

10 Ιουνίου του 2016 μέσω της τράπεζας Eurobank.  
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Η εταιρεία Plaisio Computers στις 26 Ιανουαρίου 2016 προέβη σε 

αγορά 200 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 826 ευρώ με μέση τιμή 

κτήσης 4,13 ευρώ ανά μετοχή. Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 έγινε 

αγορά 300 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 1.200 ευρώ με μέση τιμή 

κτήσης 4 ευρώ ανά μετοχή. Στις 7 Μαρτίου του 2016 

πραγματοποιήθηκε αγορά 350 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 1.393 

ευρώ με μέση τιμή κτήσης 3,98 ευρώ ανά μετοχή. Στις 14 Ιουνίου 

2016 η εταιρεία αγόρασε 400 ιδίες μετοχές συνολικής αξίας 1.604 

ευρώ με μέση τιμή κτήσης 4,01 ευρώ ανά μετοχή. Στις 12 Οκτωβρίου 

του 2016 έγινε αγορά 285 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 1.085 

ευρώ. Τέλος, στις 23 Νοεμβρίου του 2016, μέσω του μέλους του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX ΑΕΠΕΥ, έγινε αγορά 400 ιδίων 

μετοχών συνολικής αξίας 1.544 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 3,86 

ευρώ ανά μετοχή. 

Κατά το έτος 2016 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 11.040 ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού και με αντίστοιχη αύξηση 

της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό 

των 0,50 ευρώ, ήτοι από 0,33 ευρώ σε 0,83 ευρώ. Ακόμα, έγινε 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό 

ποσό των 11.040 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας 

εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,50 ευρώ, ήτοι από 0,83 ευρώ 

σε 0,33 ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση 

και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με 

αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Plaisio Computers ανέρχεται στο 

ποσό των 7.286 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και 

διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 0,33 ευρώ εκάστης. 

 

 

 

 

 

2017 : Ετήσια πορεία μετοχής 
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Στις 30 Μαΐου του 2017 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος αξίας 

1.103.783,25 ευρώ, δηλαδή 0,05 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 

1,15%. Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου 

επί των μερισμάτων 15% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 

μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,0425 ευρώ, βάσει του άρθρου 

40 παράγραφος 1 του νόμου 4172/2013. Η πληρωμή του 

μερίσματος ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου του 2017 μέσω της τράπεζας 

Eurobank.  

Στις 23 Μαΐου 2017 αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.430,55 ευρώ 

με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 22.080.000 σε 

22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.335 
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ιδίων μετοχών. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 7.285 ευρώ και διαιρείται 

σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 

ευρώ η κάθε μία. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές έπαυσαν να 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 14 Ιουνίου του 

2017. 

 

2018: Ετήσια πορεία μετοχής 

 

 

Στις 29 Μαΐου του 2018 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος αξίας 

1.545.296,55 ευρώ, δηλαδή 0,07 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 

1,64%. Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου 

επί των μερισμάτων 15% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 
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μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,0595 ευρώ, βάσει του άρθρου 

40 παράγραφος 1 του νόμου 4172/2013. Η πληρωμή του 

μερίσματος ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου του 2018 μέσω της τράπεζας 

Eurobank. 

 

2019 : Ετήσια πορεία μετοχής 

 

 

Στις 20 Μαΐου του 2019 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος αξίας 

1.545.296,55 ευρώ, δηλαδή 0,07 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 

2,36%. Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου 

επί των μερισμάτων 10% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 

μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,063 ευρώ, βάσει του άρθρου 
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40 παράγραφος 1 και του άρθρου 64 παράγραφος 1 του νόμου 

4172/2013. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου του 

2019 μέσω της τράπεζας Eurobank. 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των 7.285 ευρώ και διαιρείται σε 22.075.665 

κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ ανά 

μετοχή.  

 2020 : Ετήσια πορεία μετοχής

 

 

Στις 2 Ιουλίου του 2020 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος αξίας 

441.513,30 ευρώ, δηλαδή 0,02 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 

1,70%. Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου 

επί των μερισμάτων 5% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 
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μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,019 ευρώ, βάσει του άρθρου 

40 παράγραφος 1 και του άρθρου 64 παράγραφος 1 του νόμου 

4172/2013. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκίνησε στις 9 Ιουλίου του 

2020 μέσω της τράπεζας Eurobank. 

 

2021 : Ετήσια πορεία μετοχής 

 

 

Στις 22 Ιουνίου του 2021 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος αξίας 

1.103.783,25 ευρώ, δηλαδή 0,05 ευρώ ανά μετοχή με απόδοση 

1,75%. Από αυτό το ποσό έγινε παρακράτηση του σχετικού φόρου 

επί των μερισμάτων 5% και συνεπώς το συνολικό πληρωτέο ποσό 

μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε στα 0,0475 ευρώ, βάσει του άρθρου 
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40 παράγραφος 1 και του άρθρου 64 παράγραφος 1 του νόμου 

4172/2013. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 

2021 μέσω της τράπεζας Eurobank. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ξεκινώντας από το 2016 το μέρισμα των μετοχών ήταν υψηλό με 

0,08 ευρώ ανά μετοχή. Το 2017 παρατηρήθηκε μείωση του 

μερίσματος στα 0,05 ευρώ ανά μετοχή ενώ το 2018 και το 2019 

υπήρξε αύξηση στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Έπειτα, το 2020 

σημειώθηκε απότομη πτώση του μερίσματος στα 0,02 ευρώ ανά 

μετοχή ενώ το 2021 ανήλθε στα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Διεξοδική ανάλυση και περιγραφή της γενικής συνέλευσης του 

πλαισίου. 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας << ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> διεξήγαγε την ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό με 

συμμετέχοντες από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

τηλεδιάσκεψης την 8η Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :  

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 

Εταιρείας και του Ομίλου της 32ης εταιρικής χρήσης 2020 

(01.01.2020-31.12.2020) μετά των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( εταιρικών και 

ενοποιημένων ) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2020-

31.12.2020), και των σχετικών ετήσιων εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και η 
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Έκθεση υποβολής Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 

για την εν λόγω χρήση.  

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 

(01.01.2020-31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής 

(καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.  

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των 

Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 32ης 

εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς 

και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν 

λόγω χρήσης. 

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για 

τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της 

τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021(01.01.2021-

31.12.2021) και καθορισμός αμοιβής αυτής.  

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και 

αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου 

για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την 

κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) 

και καθορισμός- προέγκριση νέων αμοιβών  και μισθών 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 

2020(01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 

του ν.4548/2018.  

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού.  

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, 

όπως ισχύει σήμερα.  

9. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 

ν.4706/2020.  

10. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας 

για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους 

σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε 

εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή 
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παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 

του ν.4548/2018.  

11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της 

Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα 

με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει και παροχή 

σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

12. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της 

Εταιρείας.  

13. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

 

Ομιλητές της Γενικής Συνέλευσης ήταν ο κύριος Γιώργος 

Γεράρδος(Πρόεδρος), ο κύριος Κώστας Γεράρδος ( Διευθύνον 

Σύμβουλος) και η κυρία Κατερίνα Βασιλάκη (Οικονομική 

διευθύντρια). Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Απόστολος 

Καμβακάκης. Προσωρινή γραμματέας ήταν η κυρία Κατερίνα 

Βασιλάκη.  

  

Στην εισαγωγή της εισήγησής του ο κύριος Γεράρδος, 

ευχαρίστησε τα μέλη της γενικής συνέλευσης για τις μακροχρόνιες 

υπηρεσίες τους. Τον Γιώργο Λιάσκα μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο 31 χρόνια, την Άννα Αρναούτη- Μαύρου 19 χρόνια 

μέλος και τον Φοίβο Καραγκούνη 3 χρόνια μέλος.  

  

Νέα προτεινόμενα μέλη είναι ο Απόστολος Καμβακάκης,ο Κώστας 

Μητρόπουλος, ο Αλέξης Πιλάδιος και η Κατερίνα Βασιλάκη. Τα νέα 

προτεινόμενα μέλη συμβάλλουν στην ανάπτυξη των νέων 

επιχειρηματικών σχεδίων και την ενίσχυση των δομών εταιρικής 

διακυβέρνησης, όπως ανέφερε ο κύριος Γιώργος Γεράρδος.  
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Βασιλάκη, και γνωστοποίησε 

ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση του πλαισίου γίνεται από 

απόσταση, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και 

διαπραγματεύονται στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

εισέρχεται νόμιμα και γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό 

χρόνο και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι και 

αντιπρόσωποι αυτών που έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της 

πλειοψηφίας και δύναται να ασκούν αποτελεσματικά τα 

δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αυτό 

σημαίνει ότι: οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν 

με ηλεκτρονικά μέσα , να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνουν 

τον λόγο στην Γενική Συνέλευση, να ψηφίζουν σε πραγματικό 

χρόνο και να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της 

ψήφου τους.  

Η πρόσκληση αναρτήθηκε νόμιμα στον διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.64548 στην Γενική Συνέλευση 

δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και 

αποδέχεται την ιδιότητα αυτή κατά τη μέρα της Γενικής 

Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής μιας 

ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να 

συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που λεχιυν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 5ης μέρας 

πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει δικαίωμα ψήφου ο 

εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία << 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιημένος βάσει της σχετικής 

ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.  

Από την ημέρα πρόσκλησης, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής 

αναρτήθηκαν κάποιες νέες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

πλαισίου όπως: η πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός μετοχών και 

δικαιωμάτων ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν 

στην Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα, τα 

έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του 
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δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση και τέλος 

ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως ανέφερε η κυρία Βασιλάκη.  

  

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά στοιχεία και ταυτοποίησης μετοχών 

που καταγράφηκαν 03/06/2021, εκπροσωπούν 19.625.176 

μετοχές, δείχνει ποσοστό 88,9% του αρχικού κεφαλαίου. Στον 

πίνακα των μετοχών διαπιστώνεται ότι συμμετέχουν 19.625.176 

μετοχές και ψήφοι από το σύνολο 22.075.665 μετοχών και ψήφων 

με ποσοστό 88,9%. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπόρεσε να 

συνεδριάσει έγκαιρα για να συζητηθούν θέματα που αφορούν την 

εταιρεία. Παράλληλα, παρίστανται εξ αποστάσεως χωρίς 

δικαίωμα ψήφου: τα μέλη του απερχόμενου και νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο Εσωτερικός ελεγκτής, οι Ορκωτοί ελεγκτές, οι 

Νομικοί σύμβουλοι, οι συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και 

φοιτητές που συμμετέχουν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ΣΕΔ.  
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Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος Κώστας Γεράρδος και 

ανέλυσε τη Στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία. Στα Desktops 

κέρδισε η εταιρεία μερίδιο στο 40-45%,όπως επίσης κέρδισε 

μερίδιο και στα laptops, στις τηλεοράσεις, στην τηλεφωνία και στις 

οικιακές συσκευές ( που μετά από 1.5 χρόνο είναι ένα εγχείρημα 

που πουλάει στο 80%).  

  

Κατά τη περίοδο του lockdown, το πλαίσιο είχε 350000 νέους 

πελάτες. Η εταιρεία είχε ένα δυνατό όπλο, τα logistics καθώς και 

τις υποδομές για να παραδίδονται γρήγορα και αξιόπιστα στους 

πελάτες οι παραγγελίες τους. Επιπλέον, το γρήγορο website έχει 

πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και το call center που απαντούσε στις 

κλήσεις και τις ερωτήσεις των πελατών. Λόγω του Customer-

service  που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες, πολλοί είναι 

εκείνοι που επιλέγουν το πλαίσιο από τον ανταγωνισμό. Αυτό 

έδωσε στην εταιρεία 1) Αύξηση πελατών 2) Αύξηση πωλήσεων 3) 

Μεγάλη αξιοπιστία 4) Brand Ethic.  

 

 

 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ενώ στην αρχή της νέας 

συνθήκης με τον covid-19 κυριαρχούσε ο φόβος για το αύριο, οι 

πελάτες επιλέγουν εταιρείες που έχουν τις υποδομές για να 



236 
 

κάνουν άμεσες παραδόσεις. Έτσι, το πλαίσιο χτίζει την έννοια των 

logistics, επενδύοντας στην Μαγούλα ημιαυτόματο σύστημα, 

επένδυση του 2019 που αγγίζει τα 8.000.000. Άλλο ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα είναι το κομμάτι του e-commerce ( από το 1999). 

Τελευταία μεγάλη επένδυση το 2019 είναι 1.800.000 ήταν σχετικά 

με τα development, την αγορά μιας πλατφόρμας 

προσωποποίησης, που μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ μεγάλο όγκο 

επισκεπτών με πολύ γρήγορη ανταπόκριση. Στο call center, 

υπήρχαν 180 συνεργάτες και πλέον είναι 360 και πάνω από το 

50% των συνεργατών δουλεύουν από το σπίτι. Παράλληλα, πολύ 

σημαντική είναι η κουλτούρα του πλαισίου, που υπάρχει η 

προσαρμοστικότητα και ο μηχανισμός εκπαίδευσης, που είτε σε 

αναστολή είτε ενεργοί συνεργάτες αφιέρωσαν 46836 ώρες 

εκπαίδευσης εν μέσω lockdown. Αυτή τη χρονιά απαντήθηκαν 

6.500.000 κλήσεις, υποδέχτηκαν στην ιστοσελίδα πάνω από 

52.000.000 επισκέπτες.  

 

 

 

 

 

 

Οι χώροι  αποθήκευσης είναι πολύ μεγάλοι, 40000 τ.μ., 74 

στρέμματα, και υπάρχει αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 11.8%, 
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αυξημένα αποθέματα κατά 14,8%, ταμείο μεγαλύτερο από ποτέ 

58.500.000 και μείωση ταμειακών ροών 15,2%.Επιπλέον, έγινε 

επένδυση σε κτίριο 6000 τ.μ. και οικόπεδο στον Ρέντη για τις 

οικιακές συσκευές με κεφάλαιο 2.900.000. Η ζήτηση είναι σχεδόν 

ίδια με την προηγούμενη χρονιά 

  

Με βάση τις αλλαγές που έφερε η πανδημία  

18.8% των πωλήσεων -> τηλεφωνία 

28.9% των πωλήσεων -> είδη γραφείου  

45.4% των πωλήσεων -> υπολογιστές και ψηφιακές εφαρμογές, 

με αύξηση στους υπολογιστές, λόγω συγκυριών  

80% αύξηση των πωλήσεων στις λευκές συσκευές το τελευταίο 

εξάμηνο του 2020, όπως επίσης το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατά 

την επανεκκίνηση και το άνοιγμα των καταστημάτων πάει πολύ 

καλά.   
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Οι φιλανθρωπικές πράξεις της εταιρείας  επίσης είναι κάτι που 

αναφέρθηκε στην Γενική Συνέλευση. Για παράδειγμα, δωρεάν 

tablets σε 87 σχολεία, στήριξη στο «Μαζί για το παιδί», και στο 

«make a wish». Επίσης δημιουργήθηκε ομάδα ρομποτικής που 

ονομάστηκε plaisiobots. Έπειτα από ένα χρόνο προπόνησης, 

έγινε πρωταθλήτρια ρομποτικής με την συμμετοχή στην διεθνή 

ολυμπιάδα ρομποτικής στην Ν.Κορέα αφού κέρδισαν χρυσό 

μετάλλιο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μπαστούνι.  

  

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο: Πιλάδιος, Καμβακάκης, Βασιλάκου, 

Κώστας Γεράρδος και Γιώργος Γεράρδος.    
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Ανακεφαλαιώνοντας, η αναμετάδοση της Γενικής Συνέλευσης είχε 

καλό ήχο σε γενικές γραμμές, με σπάνιες μικρές διακοπές λόγω 

σήματος. Οι ομιλητές της Γενικής Συνέλευσης ήταν αρκετά 

αναλυτικοί και κατατοπιστικοί με τις επεξηγήσεις και τα σχόλια που 

μας παρέθεσαν. Ο λόγος τους ήταν αρκετά κατανοητός και σαφής. 

Αναλύθηκαν και τα 13 θέματα που ήταν αναρτημένα στην 
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πρόσκληση. Είχαμε απαρτία, δηλαδή παρευρέθησαν όλοι. 

Επιπλέον, η πρόσβαση για την παρακολούθηση της Γενικής 

Συνέλευσης ήταν αρκετά εύκολη, καθώς όσοι παρακολούθησαν 

μέσω του ΣΕΔ, μπήκαν στην εφαρμογή του Paltalk. 

 

 

 

Ευχαριστούμε,  

Με εκτίμηση.  

  Η ομάδα. 
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QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέρα-Αικατερίνη Μαυρίκη-Νέτου 

Πρωτοετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή 

Η επιχείρηση 

Οικονομικές καταστάσεις 2020 

Δείκτες 

Η πορεία μέχρι εδώ 

Το μέλλον 

Πλεονεκτήματα κ Μειονεκτήματα 

Περισσότερα για τον όμιλο 

Βιβλιογραφία 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 6/8/21 

Τιμή μετοχής: 14,82 €  

Κεφαλαιοποίηση: 529.680.079 €        

Αρ. Μετοχών: 35.740.896 € 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία αφορά την παρουσίαση της, εισηγμένης στο 

χρηματιστήριο, εταιρίας πληροφορικής Quest.  

Αρχικά, αναφέρονται μερικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο και 

την πορεία της εν λόγω εταιρείας, ο αξιακός της κώδικας, καθώς και 

οι στόχοι της. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί παρουσίαση οικονομικών στοιχείων που 

αιτιολογούν την πορεία της έως τώρα, όπως οι οικονομικές 

καταστάσεις του 2020 και άλλοι δείκτες. 

Έπειτα, μια αναδρομή από την ίδρυση της εταιρείας αλλά και 

βλέψεις της για την πορεία της στο μέλλον και παράθεση 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της. 

Τέλος, ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και 

τις δραστηριότητες του ομίλου. 
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Η Quest συμμετοχών Α.Ε. αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους, 

δυναμικά αναπτυσσόμενους σε στέρεη οικονομική βάση  

Ελληνικούς Ομίλους, τον Όμιλο Quest, με πολυσχιδή 

δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πρωτοπορεί στον 

τομέα τα τεχνολογίας. Το έτος ίδρυσής της είναι το 1981, με όνομα 

Info-Quest Ε.Π.Ε, ενώ η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

σημειώνεται το 1998. 

Η Quest Συμμετοχών AE, μητρική εταιρεία του Ομίλου, εισηγμένη 

στο Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες 

εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, όπως επίσης 

και ειδικό Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η λειτουργία της Info Quest Technologies, είναι σύμφωνη με την 
ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο 
κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις 
θυγατρικές του. 

Ασχολείται κυρίως με την αγορά της πληροφορικής, δηλαδή με 

προϊόντα και υπηρεσίες της, καθώς και με την ένταξη νέων 

τεχνολογιών στον ελλαδικό χώρο, με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τις χρηματοοικονομικές- ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

τις ταχυμεταφορές ταχυδρομικών υπηρεσιών και της πράσινης 

ενέργειας. 

Η εταιρεία φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην καινοτόμο ανάπτυξη 

αξίας και να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές που 

δραστηριοποιείται με γνώμονα τέσσερα  βασικά κριτήρια.  Την 
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επιχειρηματική αριστεία, την βιώσιμη ανάπτυξη, τους ανθρώπους 

και τα ιδανικά της. 

Χαρακτηριστικές αξίες της με βάση τις οποίες και καθορίζει  την 

λειτουργεία της αποτελούν η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, η 

συνεργασία, η υποστήριξη του υπεύθυνου επιχειρείν, ο υψηλός 

κώδικας ηθικής δεοντολογίας, οι νέες καινοτόμες ιδέες, η ατέρμονη 

εξέλιξη και βελτίωση, η διεύρυνση των γνώσεων και η αξιολόγηση, 

καθώς και η τεκμηρίωση, των αποτελεσμάτων της. 

Ο Όμιλος Quest διοικείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές 
και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, 
πολιτικές και διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με 
συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των 
συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών. 
 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα σημαντικά στοιχεία από τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2020 
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Παρατηρούμε ότι τα δάνεια που έχει πάρει η επιχείρηση έχουν 

αυξηθεί σε σχέση με αυτά του 2019, κάτι που γίνεται αντιληπτό, 

αφού τα κεφάλαια που δανείστηκε η επιχείρηση ξεπερνούν τα 

κεφάλαια που «έβαλε» η ίδια. 

Παράλληλα βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από 

τους πελάτες, κάτι που ενδέχεται να οφείλεται σε αλλαγές στην 

πιστοτική πολιτική της εταιρείας. 
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Τέλος, αν εστιάσουμε στην τελευταία δεκαετία παρατηρούμε  

αυξομειώσεις στην τιμή της μετοχής. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η 

σχεδόν κατακόρυφη αύξηση της, από το 2016 και έπειτα, πιθανών 

λόγω  των νέων πολιτικών που εφαρμόζει για την βιώσιμη 

ανάπτυξη καθώς και, πιο πρόσφατα, των συνθηκών που επέφερε 

ο covid, από το 2016 και έπειτα.  

 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
P/E (τιμή μετοχής/κέρδη ανά μετοχή): 23,56 

P/BV (τιμή/λογιστική αξία): 4,25 

Net Debt/ EBITDA (καθαρός δανεισμός/κέρδη προ αποσβέσεων, 

τόκων και φόρων): 2,27  
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Με βάση τους παραπάνω δείκτη P/BV συμπεραίνουμε ότι η μετοχή 

είναι υπερτιμημένη, καθώς το κλάσμα είναι μεγαλύτερο της 

μονάδας. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ 
 

Η Info Quest technologies, μέλος του ομίλου Quest, κατέχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο για 40 χρόνια στην Ελληνική αγορά 

πληροφορικής συντελώντας στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό επιχειρήσεων και καταναλωτών. Το 1981, το 

ξεκίνημα της, συμπίπτει με την εμφάνιση των πρώτων 

προσωπικών υπολογιστών, συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη η  

σύνδεση, σε μεγάλο βαθμό, της πορείας της με την εξέλιξη και την 

διαμόρφωση της εγχώριας αγοράς, αποτελώντας  έτσι την βασική 

πύλη εισόδου και γνωστοποίησης νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδίως τα τελευταία χρόνια, έχει 

επιφέρει αλλαγές σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας από το 

ατομικό μέχρι το επιχειρηματικό επίπεδο. Σε αυτό το διάστημα η 

εταιρεία εξελίσσεται δυναμικά, επιδιώκοντας να συμβάλλει στην 

επιτάχυνση της πορείας της ελληνικής κοινωνίας προς τον νέο 

ψηφιακό κόσμο. 

Η Info Quest Technologies ΜΑΕΒΕ, ιδρύθηκε ως Info- Quest  το 

1981. Τον Φεβρουάριο του 2011 μετά την απόφαση του Ομίλου της 

Info Quest αποσχίστηκε ο κλάδος «Διανομής και Τεχνικής 

υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» από 

την Info-Quest AEBE και εισήχθη στην 100% θυγατρική της «INFO 

QUEST TECHNOLOGIES Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική 

Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών».   

Με τον μετασχηματισμό αυτό η μητρική πλέον Info-Quest AEBE 
μετατράπηκε σε εταιρεία συμμετοχών - QUEST Συμμετοχών Α.Ε.- 
ενώ η Info Quest Technologies AEBE συνέχισε στο σύνολό της τις 
εμπορικές δραστηριότητες της Info-Quest AEBE, με την ίδια 
δυναμική, αξίες και φιλοσοφία και προσήλωση στην καλύτερη 
δυνατή υποστήριξη του πελάτη. 
 
Επιπρόσθετα ο Όμιλος Quest κατά το 2020: 



249 
 

 • Επέστρεψε στους μετόχους του € 0,45/μετοχή (€16 εκατ. σε 
μετρητά) 200% υψηλότερα από το 2019. 

 • Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις σχετιζόμενες κυρίως με την 

ανάπτυξη των εργασιών της ACS και της Quest Energy ύψους 
περίπου € 26 εκατ..  

• Πέτυχε όλες οι θυγατρικές εταιρείες του να είναι κερδοφόρες, 

όλοι οι τομείς δραστηριότητας να έχουν σημαντική συνεισφορά 
στην κερδοφορία ΕΒΤ κι έξι εκ των θυγατρικών να παρουσιάσουν 
ΕΒΤ πάνω από €3 εκατ. 

 • Συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις του σχετικά με την 
εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών του 
παράλληλα με την αποτελεσματική στοχοθεσία τους. 
 

 

 

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Όντας 100% θυγατρική της Quest Συμμετοχών ΑΕ, η Info Quest 
Technologies συμβάλλει έμπρακτα στην ψηφιακή μετάβαση της 
κοινωνίας μας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους 
συνεργάτες, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους 
και τους μετόχους της. 

• Συνεχίζει την εξελικτική της πορεία και την ανάπτυξη σε 
όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της, παρουσιάζοντας + 
166% αύξηση στον κύκλο εργασιών σε 5 χρόνια 

• Διατηρεί την ηγετική της θέση στη διάθεση προϊόντων ICT, 
συνεργαζόμενη με περισσότερους από 200 διεθνείς 
κατασκευαστές πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας 
προϊόντα και λύσεις, τόσο για την καταναλωτική, όσο και για 
την επιχειρηματική αγορά 

• Διευρύνει τη δραστηριότητά της σε νέους τομείς και αγορές, 
όπως ο κλιματισμός και οι ηλεκτρικές συσκευές 

• Επενδύει δυναμικά στο Cloud. Συγκαταλέγεται στους 
μεγαλύτερους συνεργάτες της Microsoft στην παροχή 
λύσεων Modern Workplace, Process Automation, Workflow 
Management & Secure Infrastructure (Μ365 & Azure) 

• Επενδύει στο e-commerce   
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• Διαμορφώνει το νέο περιβάλλον των διασυνδεδεμένων 
συσκευών μέσω της συνεργασίας μας με τη Xiaomi και 
άλλους πρωτοπόρους κατασκευαστές. 

• Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Εξουσιοδοτημένα Service 
Centers των διεθνών κατασκευαστών, μεταξύ των οποίων 
της Apple, HP & Xiaomi 

• Υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Όσον αφορά το μέλλον, επιδίωξη της εταιρείας είναι να συνεχίσει 

να διαμορφώνει, με επιχειρηματική ηθική και σεβασμό στις 

ανάγκες του κάθε πελάτη, καινοτόμες δραστηριότητές την αγορά 

και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία. 

Συνάμα, στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2021 
πλέον έχοντας υπόψη και την επίδραση της πανδημίας (Covid 19) 
είναι: 

• Η συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
και η ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του  
• Η διασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας και η 
διατήρηση θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. 
 • Η συνέχιση των σχεδιασμένων επενδύσεων για την 
υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του σε 
περιοχές που θα έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον 
όπως το e-commerce 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
Συνοπτικά ακολουθούν θετικά στοιχεία αλλά και ορισμένα αρνητικά 
της εταιρείας αυτής. 

 

• Πλεονεκτήματα 
➢ Διαθέτει ικανό διοικητικό προσωπικό με όραμα και 

υψηλό αξιακό κώδικα 
➢ Επιδιώκει την διαρκή εξελιξη και ακολουθεί τις 

σύγχρονες τάσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 

➢ Μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων σε πληθώρα τομέων 
➢ Σταθερά κερδοφόρα εταιρεία 
➢ Πληθώρα διακρίσεων και πιστοποιήσεων 
 
 

 
 

• Μειονεκτήματα 

➢ Υπερτιμημένη μετοχή 
➢ Μεγάλη αύξηση των δανείων συγκριτικά με το 2019 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. 

Ο όμιλος της Quest πέρα από το μεγάλο όνομα που «κρατάει» 

στην αγορά της πληροφορικής-γενικά- σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε και την δραστηριοποίησή της σε πληθώρα τομέων. 

Αναλυτικότερα : 

1.Ηλεκτρονικών συναλλαγών, που ανήκει η εταιρεία cardlink 

2.Πράσινης ενέργειας, που ανήκει η εταιρεία quest ενεργειακή 

3.Ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την εταιρεία 

ACS 

4.Προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που 

υπάγονται οι εταιρείες Info Quest Technologies, iSquare, quest 

online-you.gr, iStorm 
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5.Και εννοείται παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής, μέσω της 

uni.systems 

Βασική επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η σύνδεση της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης με το μοντέλο  Δημιουργίας Αξίας και την κατανομή της 

παραγόμενης αξίας ως προς τα οφέλη στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Πιο συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι η εμπορική λειτουργία των 

εταιρειών επιβαρύνει στο μικρότερο δυνατό βαθμό το φυσικό 

περιβάλλον και είναι σύμφωνη με την ελληνική περιβαλλοντική 

νομοθεσία. Οι περιβαλλοντικές αρχές που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος 

και οι εταιρείες του, είναι βασισμένες στη Συμφωνία των Παρισίων 

για την Κλιματική Αλλαγή  

Χαρακτηριστική είναι η  συστηματική παρακολούθηση και ανάληψη 

δράσης για την συνολική βελτίωση του περιβαλλοντικού του 

αποτυπώματος, δίνοντας  ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τη συστηματική 

ανακύκλωση υλικών και τη μείωση των ρύπων από τις μεταφορές 

για την ACS. 

Παράλληλα με την μέριμνα της εταιρείας για το περιβάλλον, η 

εταιρεία φροντίζει και το ανθρώπινο δυναμικό της. Υλοποιούνται 

πλήθος δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

ευημερίας των εργαζομένων της. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται 

αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στους εργασιακούς χώρους, 

κοινωνικές και αθλητικές δράσεις για την ευεξία όπως και την 

ανάδειξη της σημασίας στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και 

επαγγελματικής ζωής, καθώς και δράσεις εθελοντισμού. 

Εξίσου σημαντική είναι η άμεση ανταπόκριση του ομίλου στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

Συγκεκριμένα, ο ενεργός του ρόλος αποτυπώνεται  στις €700 χιλ. 

σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατέθηκαν κυρίως στον τομέα της 

εκπαίδευσης, στη διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού σε κρίσιμους 

φορείς, ενώ η ACS, συνέβαλε στην υποστήριξη των ευπαθών 

ομάδων. 
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Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest 

Συμμετοχών : 

https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-

06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE

%B5%CE%B9%CF%82%20QH%2018062021_fin_18.6_0.pdf 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE

%A5%CE%95%CE%A3 

https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-

04/Quest%20Holdings%20Fin%20Stmts%2031%2012%202

020%20GR_Fin.pdf 

https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=219 

https://finance.yahoo.com/quote/QUEST.AT/key-

statistics?p=QUEST.AT 

https://www.quest.gr/el/the-group/the-group-at-a-glance 

https://www.quest.gr/el/corporate-social-

responsibility/societyΩ 

 

 

https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20QH%2018062021_fin_18.6_0.pdf
https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20QH%2018062021_fin_18.6_0.pdf
https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20QH%2018062021_fin_18.6_0.pdf
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A3
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A3
https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-04/Quest%20Holdings%20Fin%20Stmts%2031%2012%202020%20GR_Fin.pdf
https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-04/Quest%20Holdings%20Fin%20Stmts%2031%2012%202020%20GR_Fin.pdf
https://www.quest.gr/sites/default/files/2021-04/Quest%20Holdings%20Fin%20Stmts%2031%2012%202020%20GR_Fin.pdf
https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=219
https://finance.yahoo.com/quote/QUEST.AT/key-statistics?p=QUEST.AT
https://finance.yahoo.com/quote/QUEST.AT/key-statistics?p=QUEST.AT
https://www.quest.gr/el/the-group/the-group-at-a-glance
https://www.quest.gr/el/corporate-social-responsibility/societyΩ
https://www.quest.gr/el/corporate-social-responsibility/societyΩ
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ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η Motor Oil είναι μία από τις ηγετικές εταιρίες στον τομέα της 

διύλισης πετρελαίου, θεωρείται πυλώνας της εθνικής οικονομίας και 

πρωταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Είναι το πιο εμβληματικό ελληνικό συγκρότημα 

επιχειρήσεων, διαχρονικά αποτελεί έναν από τους πλέον κινητικούς 

και πολυσχιδείς ομίλους στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται με διεθνή 

αξιοπιστία και αναγνώριση. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της διύλισης και εμπορίας 

αργού πετρελαίου καθώς και στον τομέα του φυσικού αερίου και της 

ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται  στους εξής τομείς: 

 

• Τομέας πετρελαίου 

• Τομέας φυσικού αερίου 

• Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά τη χρήση του 2020 σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2019 κινήθηκαν ως εξής: 
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Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας κατά τη χρήση του 

2020 σε σύγκριση με τη χρήση του 2019, κινήθηκαν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2020, ο EBITDA της εταιρείας και 

του ομίλου απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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EBITDA 

ΟΜΙΛΟΥ 

EBITDA 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
   

2007 296380 286316 

2008 191037 177517 

2009 212116 197128 

2010 237661 215023 

2011 339736 299183 

2012 271656 246215 

2013 184974 151100 

2014 51484 13011 

2015 492054 430795 

2016 603495 522854 

2017 620544 551536 

2018 495112 411083 

2019 473952 359607 

2020 86386 3115 
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Ακολουθεί διάγραμμα που αποτυπώνει τον EBITDA του ομίλου και 

της εταιρείας για το διάστημα 2007-2020. 
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1. Τομέας πετρελαίου  

 

Η Motor Oil παράγει και διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα και 

λιπαντικά που πληρούν τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές και διεθνείς 

προδιαγραφές. Η εταιρεία αξιοποιώντας τα σύγχρονα διυλιστήρια 

Κορίνθου, δυναμικότητας 186.000 βαρελιών ανά ημέρα, παράγει 

ευρύ φάσμα προϊόντων, από υγραέρια, βενζίνες και μεσαία 

κλάσματα έως μαζούτ, άσφαλτο, παραφίνη, θειάφι και λιπαντικά, και 

διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για να παράγει ειδικά προϊόντα 

(specialties) σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών. 

 

 

 

 

 

 

Η Motor Oil εδώ και 49 χρόνια κυριαρχεί στον τομέα της διύλισης 

πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ 

φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Το Διυλιστήριο μαζί με 

Οι εγκαταστάσεις πετρελαίου στους 

Αγ. Θεοδώρους Κορίνθου 
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τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης 

καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό 

συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα 

διυλιστήρια της Ευρώπης. Η Avin Oil είναι η σημαντικότερη 

θυγατρική του Ομίλου. 

  

Γεωγραφικός Τομέας και 

Δραστηριότητα Πωλήσεων Motor Oil 
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2. Τομέας φυσικού αερίου 

 

H Motor Oil ήδη από το 2008 δραστηριοποιείται στην αγορά φυσικού 

αερίου ώστε να καλύψει τις ανάγκες απαιτήσεων σε πρώτη ύλη για 

το φυσικό αέριο που καταναλώνει το Διυλιστήριο της Κορίνθου 

δυναμικότητας άνω των 10.000MWh ανά ημέρα, ενώ από το 2010 

ηγείται των εξελίξεων σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας εισάγοντας φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG. 

Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Motor Oil, έχει πρόσβαση στις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι 

καθαρό αλλά φιλικό προς το περιβάλλον και χάρη στο άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό της, κερδίζει ακόμα και τους πιο 

απαιτητικούς πελάτες. Η Coral A.E. συγκαταλέγεται στις 

εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στην Κόρινθο.  

 

 

 

 

  

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 

στην Κόρινθο 
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3. Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Η Motor Oil συμμετέχει με 35% ποσοστό στην Korinthos Power A.E., 

η οποία λειτουργεί μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο 

φυσικό αέριο ισχύος 436,6 MW, η οποία είναι εγκατεστημένη σε 

εγκαταστάσεις δίπλα στο διυλιστήριο της εταιρείας στους Αγίους 

Θεοδώρους, Κορινθίας. Τον Οκτώβριο του 2019, η Motor Oil 

απέκτησε το 85% ενός αιολικού έργου με εγκατεστημένη ισχύ 

9,4MW και το Φεβρουάριο του 2020 ένα χαρτοφυλάκιο 

φωτοβολταϊκών έργων τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική 

και Βόρεια Ελλάδα, με συνολική ισχύ 47MW.  

H δυναμική πορεία της ενέργειας είναι εντυπωσιακή και ραγδαία 

ανοδική τα τελευταία χρόνια κι αυτό αποτυπώνεται στην ανάπτυξη 

του κύκλου εργασιών της. 

 

 

 

 

  

 

Οι εγκαταστάσεις ενέργειας στην 

Κόρινθο 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας και 

των τριών προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. 

 

 

 

Η Πορεία της Μετοχής 

 

Η μετοχή της Motor Oil (Moh) είναι από τις πιο ισχυρές του 

Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποτελώντας μία ασφαλή επιλογή για 

επενδυτές που δεν επιθυμούν πολλές αλλαγές θέσης. Στο 

παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε πώς κινήθηκε η μετοχή από 

20/07/2020 έως 19/07/2021. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται  η σχέση πορείας 

μετοχής Motor Oil και Γενικού Δείκτη 

 

 

Η πορεία της μετοχής βρίσκεται χαμηλότερα από την απόδοση του 

Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς καταγράφει 

Πηγή: naftemporiki.gr 

-ΜΟΗ 

-ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

Πηγή: naftemporiki.gr 
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κέρδη 3% έναντι 41% του Γ.Δ.Τ. λόγω της πανδημίας και των 

επιπτώσεων στα αποτελέσματά της.  

 

Οικονομικές Καταστάσεις Motor Oil 

Ορισμένα από τα κυριότερα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας είναι 

τα εξής: 
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Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου της Motor Oil ήταν 

καλύτερα των αναμενομένων τόσο σε λειτουργικό όσο και επίπεδο 

καθαρής κερδοφορίας. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA και 

τα καθαρά κέρδη (προσαρμοσμένα) υποχώρησαν 14% και 15% 

αντίστοιχα. Συνεχίστηκε η αργή βελτίωση στα περιθώρια διύλισης 

από τις αρχές του 2021 παραμένοντας, ωστόσο, σε σημαντικά 

χαμηλότερα σε σχέση με τα πανδημίας επίπεδα.   

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι η εξής: 
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Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου συνέχισε την ανοδική 

του πορεία καθώς διαμορφώθηκε στο 1,04 δισ. ευρώ έναντι 921 

εκατ. ευρώ στις 31/12/2020. O δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται 

στις 6,2 (2021Ε) έναντι 4,4 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA του 

2019 με τις αντίστοιχες ομοειδείς εισηγμένες σε χρηματιστήρια του 

εξωτερικού (εκτός ΗΠΑ) να διαπραγματεύονται σε παρόμοια 

επίπεδα.  

 

Η διοίκηση της εταιρείας, για δεύτερη μόλις φορά μετά την εισαγωγή 

της Motor Oil στο Χ.Α. (2001), θα προτείνει στην ετήσια Γ.Σ. των 

μετόχων (23 Ιουνίου) τη μη διανομή μερίσματος λόγω των 

ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2020. Η 

πρώτη φορά μη διανομής μερίσματος αφορούσε την επίσης 

ζημιογόνο χρήση 2014. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μέση 

μερισματική απόδοση της εταιρείας από το 2001 μέχρι και το 2019 

προσεγγίζει το 6,8% αποτελώντας μία από τις υψηλότερες 

μερισματικές αποδόσεις ανάμεσα στις μετοχές του FTSE Large 

Cap. 

Η βιομηχανία διύλισης λειτουργεί διεθνώς με βάση το δολάριο, ενώ 

τα λειτουργικά έξοδα εκφράζονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα η ενδυνάμωση του δολαρίου σε σχέση με το 

ευρώ να επιδρά θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα των εγχώριων 
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διυλιστηρίων ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση υποτίμησής του (όπως 

τώρα), τόσο τα αποτελέσματα αλλά και στοιχεία του ισολογισμού 

τους να υποτιμούνται. Ταυτόχρονα η εταιρεία διεισδύει στις ΑΠΕ με 

γοργούς ρυθμούς ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε 

τη δημιουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 877 MW 

σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα συνολικής επένδυσης 375 εκατ. 

ευρώ. 

 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και του ομίλου αποτυπώνονται 

ως ακολούθως: 

 

Ενώ τα έσοδα στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

Πορεία εσόδων 2007-2020 

Πηγή 

bullmarketsexhange.com 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου και της Εταιρίας 

έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση της Motor Oil δεν πραγματοποιήθηκε εξ 

αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης όπως η πλειοψηφία των 

εταιρειών λόγω πανδημίας αλλά δια ζώσης, όπου ήταν αδύνατον να 

παραστούν μη μέτοχοι, συνεπώς οι πληροφορίες περί Γ.Σ. έχουν 

αντληθεί από το site της εταιρείας και από το διαδίκτυο. 

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης ανέφερε 

ως στρατηγική της ως άνω εταιρείας την επίτευξη τριών στόχων: i) 

να παραμείνει η Motor Oil ηγέτιδα εταιρεία στον ενεργειακό κλάδο 

συνεχίζοντας να στηρίζει την ελληνική οικονομία με εξαγωγές και 

συνεχείς  επενδύσεις καλύπτοντας παράλληλα σημαντικό μέρος των 

ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας, ii) να οδηγήσει τη μετάβαση σε 

νέες μορφές ενέργειας, iii) να πετύχει τα παραπάνω με βιώσιμο και 

υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας να επιδεικνύει την περιβαλλοντική 
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και κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο από την 

αρχή της ύπαρξής του. 

Επίσης, δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Ομίλου επικεντρώνονται 

σε τέσσερις πυλώνες: i) Συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας του 

διυλιστηρίου και του εύρους των προϊόντων που παράγονται σε 

αυτό, ii) κινητικότητα, σχεδιασμός του πρατηρίου του μέλλοντος, 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, iii) επενδύσεις σε ηλεκτρισμό, 

φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και iv) ανανεώσιμα 

και εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα, ανάπτυξη υδρογόνου, 

κυκλική οικονομία). 

Όσον αφορά τις αποφάσεις τις Γ.Σ., εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Επιγραμματικά εγκρίθηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις χρήσης 2020, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση 

της Εταιρείας για τη χρήση 2020, εξελέγη νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη 

για τη χρήση 2021 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Τηλέμαχος 

Γεωργόπουλος, εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη 

χρήση 2020, εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του 

Δ.Σ., εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική 

Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, εγκρίθηκε η διανομή 

ποσού μέχρι 5.500.000 € από κέρδη προηγούμενων χρήσεων σε 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και σε ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη και τέλος εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών 

Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2020. 

Τέλος, αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η πολιτική της Motor Oil στηρίζεται στις βασικές αρχές, αλλά και την 

πολιτική του ιστορικού της ηγέτη, Βαρδή Βαρδινογιάννη. Έχουν 

συμπληρωθεί 20 χρόνια, από τότε που η Motor Oil μπήκε στο 

χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αυτά τα 20 χρόνια, η εταιρεία έχει 

παράξει καθαρά κέρδη πάνω από 2,31 δις ευρώ (περί τα 2,5 δις σε 

επίπεδο ομίλου) ενώ έχει πληρώσει φόρους που αθροιστικά 

φτάνουν στα 970,86 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα οι χρηματικές 

διανομές προς τους μετόχους ( μερίσματα και επιστροφές 

κεφαλαίου ) ανέρχονται στα 1,554 δις ευρώ. 

Είναι ολοφάνερο ότι οι υποσχέσεις του ιδρυτή Βαρδή, έχουν που 

τηρηθεί στο ακέραιο. 

Κατά μέσο όρο, τα ετήσια, καθαρά, χρηματικά έσοδα για το 

συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αντιστοιχούν σε 687,9 ευρώ. Δηλαδή 

σαν να έχει τοκίσει κάποιος τα 10.300 ευρώ ( που κόστισε η αγορά 

των μετοχών) και να παίρνει σταθερά, κάθε χρόνο, ένα επιτόκιο της 

τάξεως του 6,68%. 

Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξαιρετικά ελκυστική, μερισματική 

απόδοση. Η οποία έρχεται να πιστοποιήσει ότι τηρήθηκαν στο 

ακέραιο τα όσα είχε υποσχεθεί  εξ αρχής στους επενδυτές ο Βαρδής 

Βαρδινογιάννης:  «Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε. Η Motor Oil θα είναι 

πάντα κοντά στους μετόχους και ποτέ δεν θα παραλείψει να τους 

δίνει μερίσματα. Όσοι μείνουν μαζί μας θα το καταλάβουν 

καλύτερα». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πλην μίας ετήσιας χρήσης που η εταιρεία 

παρουσίασε ζημίες  (το 2014 ) και αυτής που διανύουμε, όλες οι 

άλλες ήταν κερδοφόρες. 
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Εκ των πραγμάτων, η φετινή χρονιά που κυλάει εν μέσω των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της σοβαρής υποχώρησης των 

τιμών του πετρελαίου, συνιστά μια επιχειρηματική δοκιμασία για την 

εταιρεία. Όμως η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό, κεφαλαιακό 

οπλοστάσιο, που είναι ικανό να αντιμετωπίσεις τις παρενέργειες της 

κρίσης. 

Οι 1.289 εργαζόμενοι στην μητρική εταιρεία συγκαταλέγονται στο 

μισθοδοτικό top, ανάμεσα σε όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις. Συμπλέοντας με τις αποδοχές που έχουν και οι 

εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. 

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς το προσωπικό της Motor Oil που 

κατά βάση προσφέρει τις υπηρεσίες στο διυλιστήριο της Κορίνθου, 

έλαβε αύξηση αποδοχών 2%. Με βάση την ακολουθούμενη πολιτική 

των αμοιβών, υπάρχουν μισθολογικές ωριμάνσεις ανά τριετία. 

Επίσης με την συμπλήρωση 5 ετών στην Motor Oil, οι εργαζόμενοι 

λαμβάνουν 14,5 μισθούς ετησίως,  οι οποίοι γίνονται 15 μετά από 

δεκαετή απασχόληση. 
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Πλεονεκτήματα 

➢ Καλό εργασιακό περιβάλλον 

➢ Εργασιακή σταθερότητα 

➢ Επαγγελματική εξέλιξη 

➢ Καλές αποδοχές 

➢ Νοσοκομειακή και ασφαλιστική κάλυψη  

➢ Δώρα, επιδόματα, bonus 

➢ Το αντικείμενο σπουδών συμπίπτει με τον τομέα της εργασίας 

 

Μειονεκτήματα 

➢ Υψηλή επικινδυνότητα 

➢ Γρήγοροι ρυθμοί δουλειάς λόγω αυξημένων απαιτήσεων 

➢ Δυσοσμία 

➢ Ρύπανση της περιοχής 
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Μέλλον 

 

H Motor Oil ως ένας σημαντικός ενεργειακός παράγοντας έχει 

σημαίνοντα ρόλο και στην ενεργειακή μετάβαση. Το υδρογόνο 

αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο ενεργειακό 

περιβάλλον. 

Ο ρόλος του υδρογόνου ως εναλλακτική μορφή ενέργειας και τα 

οφέλη για το περιβάλλον, τις θέσεις εργασίας και την πραγματική 

οικονομία θα απασχολήσουν στο προσεχές μέλλον την ελληνική 

οικονομία. 

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνονται σημαντικές κινήσεις, το 

υδρογόνο στηρίζεται σαν καύσιμο και αναμένεται να γίνουν και οι 

απαραίτητες επενδύσεις και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα από 

την κυβέρνηση, ούτως ώστε να εφαρμοστεί το υδρογόνο σαν 

καύσιμο άμεσα. Αναμένεται μέχρι το 2025 να υπάρχουν ήδη οι 

πρώτες εφαρμογές υδρογόνου στη χώρα μας, έστω και πιλοτικές 

εφαρμογές και αναμένεται μέχρι το 2030 να έχουν ωριμάσει οι 

συνθήκες ούτως ώστε να μιλάμε για ένα καθαρό ενεργειακό καύσιμο 

που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες, θα εξυπηρετεί τις μεταφορές, 

και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στο ενεργειακό μείγμα της 

χώρας μας. 

Σίγουρα ακόμα είναι πρώιμο, αλλά η Motor Oil μαζί με την 

κατάλληλη υποστήριξη, αναμένεται να κάνει τις απαραίτητες 

επενδύσεις και κινήσεις ούτως ώστε να καταστεί εφικτό, το 

υδρογόνο να μπορεί να πάρει μέρος στις καθημερινές μας 

δραστηριότητες και να συμβάλει ως ένα καθαρό καύσιμο στην 

απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. https://www.moh.gr/ 

2. https://www.capital.gr/analusi/3554255/plithorismos-o-pio-

banausos-foros 

3. https://www.mononews.gr/business/motor-oil-i-politiki-

vardinogianni-ta-chrisa-merismata-ke-i-top-apodoches-ton-

ergazomenon 

4. https://www.star.gr/eidiseis/oikonomia/549875/axiopoihsh-

ydrogonoy-apo-thn-motor-oil 
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https://www.star.gr/eidiseis/oikonomia/549875/axiopoihsh-ydrogonoy-apo-thn-motor-oil
https://www.star.gr/eidiseis/oikonomia/549875/axiopoihsh-ydrogonoy-apo-thn-motor-oil
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Γεώργιος Τζιαφέττας-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών–

Ιωάννα Μαρία Σταυρίδη-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών –

Χαρίλαος Κροκίδας- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  – 

Θεοδώρα Τσιώλη-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  -

Βασιλική Χρονοπούλου –Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνώ 
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Σχετικά με την Εταιρεία 

H Space Hellas είναι ένας 

κορυφαίος System Integrator και 

Value Added Solutions Provider στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, 

εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις 

πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001:2015. Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά 

ISO 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της 

εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα 

εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους 

εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα. 

Στο πελατολόγιο της εταιρίας, συγκαταλέγονται οι 

μεγαλύτερες τράπεζες και ιδιωτικές εταιρίες, βιομηχανίες, αλυσίδες 

καταστημάτων, παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

υπουργεία και οργανισμοί του Δημοσίου, καθώς και οι Ένοπλες 

Δυνάμεις. Από το Σεπτέμβριο του 2000, η μετοχή της εταιρίας τελεί 

υπό διαπραγμάτευση στo Χ.Α.Α. 

Η Space Hellas αναπτύσσεται διαρκώς και στις κύριες 

δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η σχεδίαση και υλοποίηση 

ενσύρματων και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, η σχεδίαση και 

υλοποίηση λύσεων Πληροφορικής, η ανάπτυξη λύσεων 

τηλεφωνίας, η ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ασφάλειας 

πληροφορικής και συστημάτων ασφάλειας, η παροχή λύσεων 

audio & video conference, OSS-BSS και τηλεματικής, καθώς και 

έργα δομημένης καλωδίωσης, computer rooms και υποδομών. 

Επίσης, προσφέρει υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, 

υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και συνδέσεις 

Internet. 
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Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ 

διατηρούνται υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το 

Ηράκλειο της Κρήτης, τα Ιωάννινα και τα Φάρσαλα. Επίσης, η 

Space Hellas έχει παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, 

τη Μάλτα και την Ιορδανία. 

 

 

 

 

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Η Space Hellas από την ίδρυσή της, με συνεχείς επενδύσεις σε 

εκπαίδευση και τεχνολογικό εξοπλισμό, έχει πραγματοποιήσει μία 

σειρά από σημαντικά έργα στην Ελλάδα και έχει εδραιώσει 

αξιόλογες στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του 

εξωτερικού. Κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της εταιρίας είναι: 

 

1985: Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος ιδρύει τη Space Hellas 

1986-1995: Η Space Hellas υλοποιεί online δίκτυα για τις 

περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς στην 

Ελλάδα. 

1996-1999: Στρατηγική συνεργασία με την British Telecom και 

εκπρόσωπευση του διεθνούς δικτύου Concert, παρέχοντας διεθνή 

επικοινωνία σε πλήθος πολυεθνικών εταιρειών. 

2000-2006: Στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο Alpha Bank και την 

Delta Singular, με συμμετοχή 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Space Hellas. Στρατηγική συνεργασία με τη Cisco Systems. 

2007-2015: Η Space Hellas επεκτείνει τις δραστηριότητές της 

πρώτα στην Κύπρο και μετά στη Σερβία και τη Μάλτα. 

2016-2019: Η Space Hellas υλοποιεί έργα ICT μεγάλης κλίμακας 

όπως το Syzefxis, το NBG MPLS, κ.λπ. Επεκτείνει επίσης τη 

συνεργασία της με τη Microsoft, την Oracle, την Amazon, την 

Google ως SCP. 
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2020-ΣΗΜΕΡΑ: Η Space Hellas επενδύει στην ολλανδική εταιρεία 

Web -IQ. Επίσης επενδύει στην ελληνική εταιρεία AgroApps και 

Singular Logic. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Μερικοί από τους Συνεργάτες της Space Hellas  

                  

 

             
 

 

 

Μετοχική Σύνθεση της Space Hellas 

Η SPACE HELLAS A.E. είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στην 

αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 29 Σεπτεμβρίου 2000.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια 

εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και 

σαράντα λεπτά (€6.973.052,40) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια 

τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) 

κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,08 
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ευρώ η μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.   

Σύμβολο μετοχής στο χρηματιστήριο: ΣΠΕΙΣ  

Μονάδα διαπραγμάτευσης: Τίτλος 1 μετοχής 

 

 

 

 

Διοικητικά Στελέχη της Space Hellas 

 

Σπυρίδων Μανωλόπουλος 

Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Παναγιώτης Μπέλλος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

Ιωάννης Μερτζάνης 

CEO 

Ιωάννης Δουλαβέρης 

Οικονομικός Διευθυντής 

Αναστασία Παπαρίζου 
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Διοικητικό Στέλεχος 

Θεόδωρος Χατζησταματίου 

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μάνος Χατήρας 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θεόδωρος Γάκης 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Άννα Καλλιάνη 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Υποχρεώσεις, Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου – Τρόπος 

Λειτουργίας: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και χαράσσει 

την πολιτική ανάπτυξης αυτής, διαφυλάσσει την περιουσία της 

εταιρείας, ασκεί τον έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της 

εταιρείας και εποπτεύει τα στελέχη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους 

αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της, τους 

εσωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας και τη γενικότερη πολιτική των 

αμοιβών της. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας, και την υφιστάμενη 

νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 

ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση ή με τηλεομοιοτύπημα ή με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποιείται στα μέλη 

του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που 
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έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, ή στις οποίες η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα, 

για την έγκριση των οποίων ο ν. 4548/2018 προβλέπει τη λήψη 

απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Σύμφωνα με το καταστατικό της 

εταιρείας η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που 

αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται κατ’ 

εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει 

να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι 

τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στα μέλη του Διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνονται : Εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 

Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου, Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

στελεχώνεται από τον εσωτερικό ελεγκτή - επικεφαλής της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου, πρόσωπο πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης που είναι ανεξάρτητο, δεν υπάγεται 

ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και 

συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

υποβοηθώντας το στην άσκηση των καθηκόντων του με σκοπό τη 

διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων. 

Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία 

(3) τουλάχιστον μέλη και είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή 

μία ξεχωριστή επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, 

είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που 

αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη 

γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σκοπός της 

Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της διαδικασίας της 
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χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εξωτερικού 

ελέγχου, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η εφαρμογή της διαδικασίας 

επιλογής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών 

που διορίζονται για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας (τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές ν. 4548/2018), η 

επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών της Εταιρείας. 

Πολιτική αμοιβών: Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών 

χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και 

επαγγελματισμό και είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις 

συμφερόντων. 

Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο 

της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας 

σύμφωνα με το καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους 

μετόχους και αυτούς που είναι απόντες και αυτούς που διαφωνούν. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση: Στη γενική 

συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει 

και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της 

γενικής συνέλευσης.Έτσι , λαμβάνοντας χώρα με την συγκεκριμένη 

απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για κάθε ένα θέμα 

ξεχωριστά παίρνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις . 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με την Γενική Συνέλευση της εταιρείας : 

Η 35η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης 

εταιρίας με την επωνυμία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" συνήλθε στις 17 Ιουνίου 

2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., από απόσταση σε 

πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Στην Τακτική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' 

αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 75,87% επί 
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συνόλου 6.434.805 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του 

Ν. 4548/2018, οι 21.725 ίδιες μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 

6.456.530 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της 

απαρτίας και της ψηφοφορίας. 

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 

ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του 

διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. Στο πρώτο (1ο) 

θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 

6.434.805 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 

του έτους 2020. το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 

μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν 

ομόφωνα (100%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής 

χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) 

συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος. 

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση. Στο τρίτο (3ο) 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 

6.434.805 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), τη συνολική 

διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την 

εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), κατά το 

άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την 

ως άνω εταιρική χρήση. 

έμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον 

έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στο τέταρτο (4ο) θέμα της 
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ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 

6.434.805 μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων 

"υπέρ" 4.881.514 και ποσοστό 99,99% - αριθμός ψήφων "κατά" 571 

και ποσοστό 0,01%) την ελεγκτική εταιρεία  για τον έλεγχο των 

ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής 

ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 

2020 . Στο πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες 

και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της 

εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά 

πλειοψηφία (αριθμός ψήφων "υπέρ" 4.881.514 και ποσοστό 

99,99% - αριθμός ψήφων "κατά" 571 και ποσοστό 0,01%) την 

έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στο έκτο (6ο) θέμα της 

ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 

6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων 

"υπέρ" 4.881.514 και ποσοστό 99,99% - αριθμός ψήφων "κατά" 571 

και ποσοστό 0,01%) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 

έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και την καταβολή των 

αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

για την εταιρική χρήση του έτους 2021. 

Θέμα 7ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της 
επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του 
έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020). 

Στο έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της 
επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάντες μετόχους 
εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 
6.434.805 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της 
επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 
(1/1/2020 έως 31/12/2020) και ενημέρωσε την τακτική γενική 
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συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της 
επιτροπής ελέγχου. 

έμα 8ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση 
παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη 
απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη 
εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος 
που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Στο όγδοο (8ο) θέμα της 
ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη 
εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας.  Επίσης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, 
εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 
6.434.805 μετοχών, έλαβαν απόφαση κατά πλειοψηφία (αριθμός 
ψήφων "υπέρ" 4.881.514 και ποσοστό 99,99% - αριθμός ψήφων 
"κατά" 571 και ποσοστό 0,01%) για την απόδοση της ιδιότητας του 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο 
κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιβεβαίωσαν τον αριθμό των 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας. 

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου . 
Στο ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με 
ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου 

Θέμα 10ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου . Στο δέκατο (10ο) θέμα της ημερησίας 
διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 
4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, 
ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων "υπέρ" 4.881.514 και 
ποσοστό 99,99% - αριθμός ψήφων "κατά" 571 και ποσοστό 
0,01%) την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 
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του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της 
επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της 
εταιρείας (σκοπός). 

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και 
ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της 
εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά 
πλειοψηφία (αριθμός ψήφων "υπέρ" 4.881.514 και ποσοστό 
99,99% - αριθμός ψήφων "κατά" 571 και ποσοστό 0,01%) την 
τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας 
(σκοπός). 

Θέμα 12ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 
του ν. 4548/2018. 

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες 
και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της 
εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα 
(100%) άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους 
διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 
4548/2018. 

Θέμα 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες 
ανακοινώσεις. 
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Στο σημέιο αυτό θα παραθέσουμε ενδεικτικά τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας στο 2020. 

Ξεκινάμε με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

Σημειωτέα είναι επίσης η άποψη του ελεγκτή κατά την οποία 
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αναφέρει :  Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας SPACE 
HELLAS AE (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική 
και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μας, οι 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της εταιρίας SPACE HELLAS AE και των θυγατρικών αυτής 
(ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική 
τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ως βάση για την άποψη αυτή αναφέρει: Διενεργήσαμε τον έλεγχό 
μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, 
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της 
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας. 
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Επιπροσθέτως,  θα παρουσιάσουμε τον ισολογισμό της εταιρείας 
για το έτος 2020. 
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Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τα έτη 
2010-2020 έχουμε:  

 

 



296 
 

 

Η οικονομική παρουσία της εταιρείας μπορεί να χαρακτηριστεί 

αρκετά καλή δεδομένου ότι από το 2016 παρατηρείται αύξηση του 

κύκλου εργασιών η οποία συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό μέχρι 

και το 2020. Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις, οι 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις φαίνονται να αυξάνονται μετά το 2019 

ενώ οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις φαίνεται να διατηρούνται  σε ένα 

σταθερό επίπεδο.  
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Ακόμα τα έσοδα της εταιρείας για τα έτη 2011-2020 κυμαίνονται 
ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

Επίσης , αφού είπαμε κάποια σημαντικά πράγματα σχετικά με την 

εταιρεία θα προχωρήσουμε σε ανάλυση των τελευταίων 5 ετών 

σχετικά με ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της . 

Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε στην καθαρή θέση της εταιρίας, τα 

κέρδη ανά μετοχή και τα κέρδη μετά φόρων της. 

 

 Καθαρή Θέση Κέρδη ανά 
μετοχή 

Κέρδη μετά 
από φόρους 

2016 13.401 χιλ. € 0,12 € 791 χιλ. € 

2017 14.189 χιλ. € 0,15 € 1.006 χιλ. € 

2018 14.416 χιλ. € 0,15 € 984 χιλ. € 

2019 15.391 χιλ. € 0,19 € 1.233 χιλ. € 

2020 17.022 χιλ.  € 0,26 € 1.705 χιλ. € 
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Παρατηρούμε συνεχή αύξηση στην καθαρή θέση της επιχείρησης 

και στα ετήσια κέρδη μετά φόρων της, πέρασαν του έτους 2018 

όπου σημειώθηκε μια πτώση στα ΚΜΦ. Τέλος, παρατηρούμε μια 

ανοδική κατά βάση πορεία στα κέρδη ανά μετοχή. 

 

 

 

 

 

Έπειτα θα παρουσιάσουμε διαγραμματικά πώς κινούνται στον 

χρόνο τα ΚΜΦ, η   ονομαστική τιμή της μετοχής καθώς και ο 

δείκτης P/E.  
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Κλείνοντας , θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πώς 

πρόκειται για μια αξιόλογη εταιρεία που συνεχώς αυξάνει τις 

αποδόσεις της στο πέρασμα του χρόνου. Βλέπουμε μια καθαρή 

αυξητική τάση στα κέρδη μετά φόρων , καθώς και έναν 

συνεχόμενο μικρότερο δείκτη P/E , γεγονός που δηλώνει ότι τα 

κέρδη της μετοχής προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο την τιμή 

της .  
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Λουκήδη Ειρήνη  

Φοιτήτρια του τμήματος λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 

 

Γάσπαρη Ειρήνη  

Φοιτήτρια του τμήματος λογιστικής και 

 χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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Τσιρίκος Αλέξανδρος  

Φοιτητής του τμήματος λογιστικής και  

χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσιάμης Βασίλης 

Φοιτητής του τμήματος λογιστικής και  

χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ομάδας Σωτηρίου Φωτεινή 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

 

    Ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους της Ελλάδας είναι ο 

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με 70 χρόνια εμπειρίας και δραστηριότητες σε 

30 χώρες. Εστιάζει της τομείς της κατασκευής, των 

παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει 

ζωή σε έργα που συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

     Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί προϊόν συγχώνευσης τριών 

μεγάλων και ιστορικών ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, της 

Τεχνικής Εταιρείας Βόλου (ΤΕΒ) που ιδρύθηκε το 1949, της 

Ελληνικής Τεχνοδομικής που ιδρύθηκε το 1955 και της ΑΚΤΩΡ που 

ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Η διαδικασία συγκρότησης του 

Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διάρκεσε 3 χρόνια (1999-2002). Με την 

απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.» από την 

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και την συγχώνευση των «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.» δημιουργήθηκε η μητρική 

εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» η οποία το 2008 

ονομάστηκε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

προκειμένου να προκύψουν ισχυρότεροι Όμιλοι Υποδομών, ικανοί 

να ανταποκριθούν οικονομικά και τεχνικά της απαιτήσεις  

δημιουργίας νέων υποδομών , εντάχθηκαν σταδιακά μέσω 

συγχωνεύσεων ή και εξαγορών διάφορες κατασκευαστικές 

εταιρίες, με κυριότερες της «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Της σε 

τομείς της η ανάπτυξη ακινήτων, οι παραχωρήσεις, η διαχείριση 

απορριμμάτων και τα αιολικά πάρκα, δημιουργήθηκαν με την 

ίδρυση, την εξαγορά ή την απορρόφηση αντίστοιχων εταιρειών 

(ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., REDS Α.Ε. και 

ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.).   
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                                                                               Βασίλης Τσιάμης 

Πορεία της μετοχής 

Παρακάτω φαίνεται η πορεία της μετοχής τα τελευταία 5 έτη  

 

 

Εδώ επίσης παρατηρούνται κάποιοι βασικοί δείκτες των μετοχών 
της 

 

ΓΔ 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 901,6 6,66 0,74 

Γενικός Δείκτης 

 

FTSE 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 2.188,07 19,28 0,89 

FTSE/Χ.Α. Large Cap 

 

FTSEM 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 1.416,69 12,67 0,90 

FTSE/Χ.Α. Mid Cap 

τιμές  με 15λεπτη 

καθυστέρηση  

https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/17
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/17
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/17
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/17
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/62
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/62
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/62
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/62
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/80
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/80
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/80
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/80
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Ο Γενικός Δείκτης Χ.A. ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 

31 Δεκεμβρίου 1980 με τιμή εκκίνησης τις 100 

μονάδες και αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο 

καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των 

μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην 

Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ο Δείκτης FTSE/X.A. 20 ξεκίνησε να υπολογίζεται 

στις 23 Σεπτέμβριου 1997 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 

μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE 

International Limited. Σκοπός του δείκτη είναι η 

καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των 

τιμών των μετοχών των είκοσι (20) μεγαλύτερων σε 
κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ο Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap ξεκίνησε να 

υπολογίζεται στις 8 Δεκεμβρίου 1999 με τιμή 

εκκίνησης τις 1.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο 

FTSE International Limited και σκοπός του δείκτη 

είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων 

των τιμών των μετοχών των σαράντα (40) 
μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων 

εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που 

ακολουθούν σε κατάταξη τις μετοχές που συνθέτουν 

τον υφιστάμενο δείκτη FTSE/X.A. 20. 

 

FTSEA 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 538,9 4,34 0,81 

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 
Ο FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς ξεκίνησε να 

υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002 με τιμή 

εκκίνησης τις 2.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο 

FTSE International Limited και καταγράφει, σε 

πραγματικό χρόνο, τη δραστηριότητα όλων των 

μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. 

 

FTSEGTI 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 2.503,45 17,03 0,68 

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηρ. 

Plus 
Ο Δείκτης FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 

έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καταγραφή της 

χρηματιστηριακής συμπεριφοράς 30 εταιρειών που 

παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα είτε μέσω 

εξαγωγών είτε μέσω της παραγωγής από το εξωτερικό. 

Πρόκειται για δείκτη σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης 

με βάση την ευρεία διασπορά (free float) των μετοχών 

της σύνθεσης του, με εφαρμογή ανώτατου ορίου 

συμμετοχής (capping process) ο υπολογισμός του 

οποίου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012.                                                                                      

 

FTSEMSFW 

 
 
 Τιμή Διαφορά % 

 

17:20:04 3.630,98 13,94 0,39 

FTSE/Χ.Α. Θεμελιωδών 

Μεγεθών 
Ο Δείκτης FTSE/Athex Mid & Small Cap Θεμελιωδών 

Μεγεθών ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 29 

Οκτωβρίου 2012 με τιμή εκκίνησης τις 

 

   Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στο να υπολογιστεί το μέγεθος κάθε 

μετοχής.  

 

   Παρατηρείτε πως από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου μια 

σχετικά αύξουσα πορεία της μετοχής. Όμως κατά την αρχή της 

πανδημίας παρουσιάζετε μια κατακόρυφη πτώση της μετοχής. Η 

πανδημία επηρέασε αρνητικά όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

όπως και την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με τις οικονομικές επιπτώσεις να είναι 

καταστροφικές. Από τις 3 μέχρι τις 16 Απριλίου παρουσιάζει μια 

μικρή και άμεση άνοδο και από εκεί και έπειτα μια σταδιακή άνοδο 

και αποκατάσταση της μετοχής. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία με 

μεγάλη προϊστορία και στέκεται επάξια στις κορυφαίες εταιρίες της 

Ελλάδας. 

https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/101
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/101
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/101
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/101
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/525
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/525
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/525
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/525
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/524
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/524
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/524
https://www.athexgroup.gr/index-profile/-/select-index/524
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή % Συνολικός Όγκος Πράξεις Τζίρος 

7 ημερών 1,366 1,558 11,48 9.445.518 2.310 13.717.372 

30 ημερών 1,277 1,558 19,54 42.499.845 9.754 56.602.224 

3 μηνών 1,175 1,677 -2,88 67.066.036 34.943 91.949.259 

6 μηνών 1,175 1,770 7,17 107.360.488 73.701 151.563.953 

12 μηνών 0,820 1,770 47,16 213.284.622 190.113 289.703.323 

 

Τα στοιχεία αυτά των τελευταίων 12 μηνών φανερώνουν πως ο 

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μια συνεχόμενη ανοδική πορεία στην 

μετοχή της, καθώς αντιμετώπισε επάξια τις δύσκολες ημέρες της 

πανδημίας και της κρίσης.  

 

 

 

                                                                         Αλέξανδρος Τσιρίκος 

 

Κύκλος εργασιών της επιχείρησης  

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 (από 01/01/2020 έως 

31/12/2020) 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €30εκ. το 

2020, έναντι €81εκ. το 2019 

-Μείωση κατά 63%, ή αλλιώς €51εκ. κυρίως λόγω: 

- Κατασκευή -€32εκ. (-€155εκ. έναντι €123 αντίστοιχα),  
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- Διαθήκες -€33εκ. (€120εκ. έναντι €152εκ. αντίστοιχα) λόγω 

αποκλεισμού  

Μέτρα στην οικονομία,  

- Περιβάλλον -€3εκ. (€4εκ. έναντι €7εκ. αντίστοιχα) 

- Λοιπά-7εκ. (-€15εκ. έναντι €8εκ. αντίστοιχα) 

είναι μερική από την καλύτερη απόδοση του 

- ΑΠΕ +€23εκ. (€73εκ. έναντι €50εκ. αντίστοιχα) 

- Ακίνητα +€1εκ. (€4εκ. έναντι €3εκ. αντίστοιχα) 

Τα λειτουργικά κέρδη προς κέρδη (EBITDA) μη 

επαναλαμβανόμενο κόστος μετατροπής της κατασκευής 

αρνητική επίπτωση €41,3εκ. (€6,4 εκ. από το κόστος των δασμών, 

€12,8εκ.  λόγω 

ζημίες απομείωσης από πώληση ακινήτων και €22.2εκ. από την 

διακοπή απώλειας που κάνει τα φωτοβολταΪκά προγράμματα. 

 Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα -€81εκ. το 4ο τρίμηνο του 

2020 έναντι €71εκ. το 4ο τρίμηνο του 2019. Τα κατασκευαστικά 

έργα επανεκτιμήθηκαν και πραγματοποιήθηκε άσκηση ταμειακών 

ροών. 

 Ως αποτέλεσμα, το 4ο τρίμηνο του 2020 οι κατασκευές 

κατέγραψαν ζημίες ύψους -€112 εκ. , κυρίως στη Ρουμανία -€37 

εκ. , 

στην Ελλάδα -€23 εκ. , καθώς και από την ολοκλήρωση 

διευθέτησης έργου στη Μέση 

Ανατολικά -€20εκ. 

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ρευστά διαθέσιμα ανήλθαν σε 

€406εκ. στο τέλος του Δεκεμβρίου’20 έναντι €400 εκ. στο τέλος του 

Ιουνίου’20 

και €463εκ. στο τέλος Δεκεμβρίου'19. 

Καθαρό Χρέος (εξαιρουμένου του μη-προσφυγικού δανείου της 

Moreas ύψους €443 εκ. και μετρητών €30 εκ. ) 

στις 31.12.2020 ανήλθαν σε €725 εκ.  έναντι €608εκ. στο τέλος 

Δεκεμβρίου’19. 
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Κώδικας  Εταιρικής  Διακυβέρνησης: 

 

    

     Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κυρίως  πραγματεύει τους κύριους 

κανόνες λειτουργίας , που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα 

απ΄τους νόμους και τους κανονισμούς ,από υπεύθυνες ομάδες 

όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κώδικας του συγκεκριμένου 

ομίλου έχει διαμορφωθεί ώστε να αναλύει τις γενικές αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και από ποια μέρη πλαισιώνεται.  

  Πιο αναλυτικά, η εταιρική διακυβέρνηση είναι η αρχή για την 

οργάνωση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για 

την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας. Ο συγκεκριμένος κώδικας 

δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. όπου αναφέρει 

τον τρόπο διοίκησης όσο και τον τρόπο ελέγχου της εταιρείας. 

Βάση του αποτελεί ο πρόσφατος Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (Ιανουάριος 2011). 

Ο κώδικας της Εταιρείας δομείται ως εξής: κατ’ αρχήν 

παρουσιάζονται οι γενικές αρχές, οι οποίες αποτελούν το γενικό 

πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις κατευθυντήριες γραμμές. Στη 

συνέχεια αυτές εξειδικεύονται σε ειδικές πρακτικές, σε διατάξεις 

«συμμόρφωσης ή εξήγησης», που αποτελούν τη βάση για την 

σύνταξη της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

Α.Ε. βάσει του προαναφερθέντος ν. 3873/2010. Ο κώδικας και, 

κατά συνέπεια το περιεχόμενο της δήλωσης εταιρικής 

διακυβέρνησης, θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση και θα 

τροποποιείται αναλόγως. 
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Διοικητικό Συμβουλίου  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 

 

    • Γεώργιος Μυλωνογιάννης : Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

    • Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

    • Ευθύμιος Μπουλούτας : Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας  

    • Κωνσταντίνος Τούμπουρος : Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

    • Αθηνά Χατζηπέτρου : Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

 

   1. Ο ρόλος και το καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει  και να χρησιμοποιεί 

ηγετικό ρόλο και να εκτελεί περιπτώσεις για όφελος της εταιρείας 

και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί 

την εταιρική στρατηγική. Πρέπει ακόμα να διασφαλίσει την δίκαιη 

και ισότιμη διαχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας και των ξένων μετόχων. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τα μέρη των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με 

εκείνα της εταιρείας, δηλαδή ως η σύνδεση μεταξύ διευθυντών, 

μετόχων, εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών τόσο με την 

επιχείρηση όσο και μεταξύ τους για το μεγαλύτερο και καλύτερο 

εταιρικό συμφέρον. 

 

 

  2.Η δημιουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
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 Η σύνθεση του ΔΣ θα πρέπει να απαιτείτε κατά την 

αποτελεσματική χρήση των αρμοδιοτήτων του και την  διατύπωση 

του χρόνου, της δυνατότητας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

διαδικασίας. Το ΔΣ θα πρέπει να προάγει ακεραιότητα και να 

προωθεί διάφορες διαφορετικές πληροφορίες, προσόντων και 

εμπειρίας, που να διακρίνονται  απ’ τις εταιρικές λειτουργίες. 

 

 

3.Ο ρόλος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο., καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, 

β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και 

επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της 

Εταιρείας. 

2. Επίσης ευθύνη του προέδρου θα πρέπει να είναι η έγκυρη και 

σωστή ενημέρωση των υπολοίπων μελών του ΔΣ ,καθώς και η 

ισότιμη και δίκαιη διασφάλιση συμφερόντων όλων των μετόχων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, ορίζει 

ως αναπληρωτή του Προέδρου ελλείποντος, απόντος ή 

κωλυομένου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 4. Καθήκοντα του του Διοικητικού Συμβουλίου 

   1. Το κυρίως καθήκον των μελών του ΔΣ κάθε εμπλεκόμενης σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή επένδυση εταιρίας είναι η συνεχής  

επιδίωξη της ανάπτυξης της Πολύχρονης οικονομικής αξίας της 

εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. 

2. Τα Μέλη του  και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του απαγορεύεται να ζητούν  ίδια 

συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. 

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο 

έχουν ανατεθεί υποχρεώσεις  του οφείλουν άμεσα  να βγουν στην 

επιφάνεια στα υπόλοιπα Μέλη  τα ίδια συμφέροντά τους, που 

μπορεί να προκύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που 

εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς θα υπάρξει σύγκρουση ή 

σύνδεση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας  όπως 
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αναγράφεται στο άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

5. Λειτουργεία του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ θα πρέπει να διασφαλίζεται 

αξιοκρατικά και με αντικειμενικά στοιχεία. Σκοπός των μελών του 

ΔΣ όσο και των ανωτάτων διοικητικών στελεχών θα πρέπει να είναι 

η επιτυχία της εταιρείας.  

Το ΔΣ θα πρέπει να συνδυάζει με την εφαρμογή κάθε φύσης, ώστε 

να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά.  

 

 

6. Αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Το ΔΣ θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του στο 

εκπλήρωση των εργασιών του σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.  

 

 

 

7. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

Το ΔΣ θα πρέπει να έχει πρόσβαση με διαφορετικό αλλά και κοινό 

κατά τη χρήση της χαρακτήρα θέσης, καθώς  και να διασφαλίζει 

την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Το ΔΣ θα πρέπει να 

δημιουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού χρήστη, με 

την προφύλαξη εμφανίσεων και δια περιουσιακών χρημάτων της 

εταιρείας, δια και τον εντοπισμό και την εμφάνιση των ιδιαίτερων 

κίνδυνων.  

Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τα κύρια προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η εταιρεία και το κατά πόσο αποτελεσματικό είναι το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιούν. Η ανασκόπηση 

θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους 

των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. 
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8. Διάρθρωση των αμοιβών  

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν 

στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του ΔΣ, τόσο των 

στελεχών όσο και των εργαζομένων. Η κάθε αμοιβή θα πρέπει να 

είναι αντάξια των προσόντων και της προσφοράς που δίνεται στην 

εταιρεία. Το ΔΣ θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον 

οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της και την κεντρική 

προσέγγιση που εμφανίζει για την αποτελεσματική διοίκηση της 

επιχείρησης.  

 

9. Κώδικα Δεοντολογίας- Επικοινωνία με Μέτοχους  

Η εταιρεία έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση 

της υπηρεσίας µε σκοπό την εφαρμογή των προτύπων που η 

σύγχρονη διακυβέρνηση εταιρειών και ο αποτελεσματικός 

Εσωτερικός Έλεγχος επιβάλλουν.  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Εταιρειών του Ομίλου, στους Γενικούς 

Διευθυντές, στα Ανώτερα Στελέχη και στο Προσωπικό του Ομίλου. 

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας  έχουν ως απώτερο σκοπό τη 

µμακροπρόθεσμή δημιουργία αξίας για τους Μετόχους και για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που διέπονται από αρχές που επιτάσσουν η 

ηθική και ο νόμος, όπως: 

- ακεραιότητα και ειλικρίνεια, 

- αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, 

- διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα, 

- πειθαρχημένη και ορθολογική ανάληψη κινδύνου, 

- διαφάνεια. 

Συγκεκριμένα, ο Κώδικας περιγράφει τις δεσμεύσεις και τις 

πρακτικές της εταιρείας όσον αφορά τις δραστηριότητές της, τη 

διοίκηση, τους κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των 

Υπαλλήλων µμεταξύ τους, αλλά και προς τους Μετόχους και τους 

συναλλασσόμενους. 

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 

 

Ο σεβασμός στο κεντρικό χώρο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι 

αναπόσπαστο  κομμάτι της τεχνικής του προσέλκυσης στην 
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πορεία για κάθε μακροχρόνια  και φιλτραρισμένη εμφάνιση. 

Η διαδικασία συνεχούς βοήθειας βελτίωσης των διανυσμάτων των 

επιδόσεων στις υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και η χρήση των 

απαιτήσεων που απαιτούνται για την άσκηση κάθε 

δραστηριότητας, είναι οι βασικοί άξονες  στους οποίους κινείται η 

περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου. Ως βασικό στόχο ο όμιλός 

έχει την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε βιώσιμη ανάπτυξη 

που έχει δώσει την συμβολή του, για μια καλύτερη ποιότητας ζωής 

και ένα καθαρότερο περιβάλλον. 

Όλοι αυτοί οι στόχοι ανανεώνονται αλλά και αναπτύσσονται μέσα 

από προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του ομίλου, με την κύρια και βασική ιδέα να αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την περιβαλλοντική 

συνείδηση των εργαζομένων του Ομίλου.  

 

 

Δρώμενα 2012 

22 Δεκεμβρίου 2012, Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή, Κεντρικά 

Γραφεία Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

 

Δρώμενα 2009 

14 – 15 Φεβρουαρίου 2009, Mythic Bikes, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

Η Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτοσικλέτας και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

οργάνωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία διήμερη έκθεση με 

εξαιρετικά σπάνιες μοτοσικλέτες, με χρονολογία κατασκευής από 

το 1920 μέχρι τις μέρες μας. 

 

Δρώμενα 2008 

9 Ιουνίου 2008, Εγκαίνια των Νέων Κεντρικών Γραφείων του 

Ομίλου 

Τα Νέα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου εγκαινιάστηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια τελετής, στην οποία 

εργαζόμενοι του Ομίλου, καθώς και συνεργάτες. 
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Αειφόρος Απολογισμός ΑΚΤΩΡ 2014 

 

 

 

 

                                                                               Ειρήνη Λουκίδη 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 (από 01/01/2019 έως 

31/12/2019) 

 

•Τα Έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 31,4% και διαμορφώθηκαν 

σε € 1.273,6 εκατ., ως αποτέλεσμα κυρίως των μειωμένων εσόδων 

στην Κατασκευή (€ 875,2 εκατ. έναντι € 1.463,1 εκατ. το 

2018),λόγω επικέντρωσης σε Ρουμανία και αποχώρησης από 

Βαλκανικές χώρες όπως Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και 

Κατάρ (εκτός έργων Facilities Management). 

 • Το EBITDA του Ομίλου ήταν € 80,6 εκατ. έναντι € 142,9 εκατ. το 

2018. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως:  

   - Στο αρνητικό αποτέλεσμα του τομέα της Κατασκευής € 127,0 

εκατ.  

   - Το αποτέλεσμα επηρεάστηκε κυρίως από μη 

επαναλαμβανόμενες ζημίες € 113,3 εκατ. Φ/Β έργων στο εξωτερικό 

καθώς και ζημία € 41,8 εκατ. από την πλήρη απομείωση 

υπεραξίας από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών του κλάδου. 

   - Στη μειωμένη συνεισφορά των Παραχωρήσεων € 155,1 εκατ. 

έναντι € 168,6 εκατ. το 2018 (περιελάβανε έκτακτα κονδύλια από 

την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας του Μορέα € 20,3 εκατ.). 

   - Στη μειωμένη συνεισφορά του Περιβάλλοντος € 6,7 εκατ. έναντι 

€ 26,4 εκατ. το 2018. 

 • Οι Ζημίες του Ομίλου (προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας) 

διαμορφώθηκαν σε € 105,7 εκατ., κυρίως:  

   - ως αποτέλεσμα των ζημιών στον τομέα της Κατασκευής € 

154,9 εκατ. έναντι € 132,4 εκατ. το 2018, οι οποίες όμως 

αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα:  

       - αυξημένα κέρδη στις Παραχωρήσεις € 41 εκατ. το 2019 

έναντι € 26,1 εκατ. το 2018 και 

       - αυξημένα κέρδη στις ΑΠΕ € 33,9 εκατ. το 2019 έναντι € 15,1 

εκατ. το 2018. 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 (από 01/01/2018 έως 

31/12/2018) 

 

Οι πωλήσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,5% 

     Η αύξηση  εσόδων στις Παραχωρήσεις ,τα Αιολικά και το 

Περιβάλλον αντισταθμίστηκε από την πτώση εσόδων στην 

κατασκευή. 

Τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν από τα 

παρακάτω:  

      -Ζημιές στην κατασκευή που περιλαμβάνουν: 

           Κόστος αποχώρησης από το έργο ISF (18,9εκ).  

         79 εκ. ευρώ ζημιές κυρίως λόγω υποχρεώσεων εταίρου 

κοινοπραξίας και αναθεώρησης κερδοφορίας ,κυρίως στην 

Ρουμανία. 

         - Παραχωρήσεις 

          Πρόβλεψη παρακράτησης φόρου 10 εκ. ευρώ. 

          Απομείωση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους 4,6εκ. ευρώ. 

          Αρνητική επίπτωση από την προσαρμογή αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης   ύψους 31,4εκ, ευρώ. 

         - Περιβάλλον 

          Μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 5,8εκ. ευρώ. 

          Κέρδη από αντιστροφή πρόβλεψης 4,2εκ. ευρώ. 

         -Ανάπτυξη Ακινήτων  

         Αντιστροφή απομείωσης 2,8εκ ευρώ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

                                                                               Ειρήνη Γάσπαρη 
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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης συζητήθηκαν τα 

εξής θέματα:       

 

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

(Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην 

οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και 

Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 

31.12.2020.  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 

χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 

4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική 

χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 

περ. (γ) του Ν. 4548/2018.  

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 

31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.  

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση 

επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για 

τη χρήση 2020 .  

5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της 

Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2020.  

6. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να 

μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των 

θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και 

νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η 

Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή 

συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς 2  
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7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.  

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει 

πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 

4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της 

Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την 

έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων 

προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).  

9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 

4706/2020.  

10. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός 

Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.  

11. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.  

12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.  

 

    Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης 

στις 22 Ιουνίου 2021. Έντονή εντύπωση διαπιστώθηκε στην 

καταψήφιση του διοικητικού συμβουλίου, κάτι το οποίο δεν 

συνηθίζεται να γίνετε σύμφωνα με τις παλαιότερες γενικές 

συνελεύσεις. Επιπρόσθετα ένα άλλο μεγάλο γεγονός που άφησε 

το στίγμα του στην γενική συνέλευση ήταν η έντονη διαφωνία της 

GREEN HILL με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς 

σύμφωνα με επίσημο έγγραφο η GREEN HILL δεν είχε την 

εξουσιοδότηση από την εταιρία Αίολος και δεν μπορούσε να 

συμμετέχει στις ψηφοφορίες και τα θέματα που συζητήθηκαν. 

Έπειτα καταψηφίστηκε το δικαίωμα ψήφου της GREEN HILL  από 

τους άλλους μετόχους που είχαν παραβρεθεί, παρότι είχε πάνω 

από το 50% των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ωστόσο η πρόσβαση 

στην τηλεδιάσκεψη και η συνδεσιμότητα ήταν αρκετά καλή, όμως 

υπήρχε μεγάλο χρονικό και άσκοπο διάστημα μεταξύ των θεμάτων 

που συζητήθηκαν με αποτέλεσμα την πολύωρη και κουραστική 

διάρκεια της γενικής συνέλευσης. 
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CNL CAPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μένης Ιάκωβος, Μουστάκη Ιωάννα, Σιούτα Καλλιόπη, Σκουνάκης 

Νίκος-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ 
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Γενικά Στοιχεία της Επιχείρησης 

Η CNL CAPITAL είναι μία Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 2014 από 25 

επενδυτές με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν υποστηρίζονται επαρκώς 

από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Ο τρόπος 

χρηματοδότησης είναι με συμμετοχή στο κεφάλαιό τους. 

Τον Ιούλιο του 2018 η CNL CAPITAL εισήγαγε τις μετοχές της στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της CNL CAPITAL, διαχειρίζεται η 

CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. 

Υπηρεσίες 

01. Χρηματοδότηση Εμπορικού Κύκλου 

Η CNL χρηματοδοτεί την επιχείρηση για να καλύψει τις ανάγκες 

των παραγγελιών της, δεσμεύοντας απαιτήσεις της επιχείρησης 

έναντι των πελατών της. 

02. Προχρηματοδότηση Σύμβασης 

Εναλλακτικά, αν η επιχείρηση διαθέτει σύμβαση με παλαιό, 

αξιόπιστο και τακτικό στις πληρωμές του πελάτη, μπορεί να 

εκχωρήσει τη σύμβαση αυτή, αντί για απαιτήσεις. 

03. Χρηματοδότηση Ανοικτών Υπολοίπων 

Με αντίκρισμα γεννημένες απαιτήσεις από πελάτες (π.χ. 

παλαιότερα τιμολόγια), μπορούμε να προσφέρουμε κεφάλαιο 

κίνησης. Έτσι διευρύνεται το πελατολόγιο το οποίο μπορεί να 

εξυπηρετήσει η εταιρία με πίστωση. 

04. Χρηματοδότηση Δραστηριότητας 

Ακόμα και σε περιπτώσεις που η άντληση κεφαλαίων της εταιρείας 

από άλλους φορείς καθίσταται αδύνατη, η CNL προτίθεται να τη 

χρηματοδοτήσει εάν αξιολογεί θετικά την ύπαρξη μιας ελκυστικής 

δραστηριότητας που απευθύνεται σε αξιόπιστο πελατολόγιο.  
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Εικόνα 1.Κλάδοι που επένδυσε η CNL Capital 
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Γενικά Στοιχεία του Κλάδου 

Τα VC («κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών» ή «καινοτόμα 

κεφάλαια» ή «κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου») αποτελούν 

οργανωμένα funds επενδυτών που πραγματοποιούν επενδύσεις 

υψηλού ρίσκου σε νέες startups κυρίως στο χώρο της τεχνολογίας.  

 

Υπό το ελληνικό δίκαιο, τα VC αποτελούν κατ’ ουσίαν τα κεφάλαια 

μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύεται με αποκλειστικό σκοπό τη 

διενέργεια συγκεκριμένης επενδυτικής δραστηριότητας. Η 

ανώνυμη αυτή εταιρεία εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του 

νόμου 2367/1995 όταν συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που 

εδρεύουν είτε στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., είτε σε 

τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία που ιδρύεται και λειτουργεί ως 

Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) οφείλει 

να γνωστοποιήσει την ίδρυσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Πρόκειται δηλαδή για έναν ρυθμιζόμενο τομέα επενδυτικής 

δραστηριότητας, γεγονός που υποδηλώνει και τον αυξημένο 

κίνδυνο που τη συνοδεύει, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται από το 

νόμο φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα 

χαμηλότερος συντελεστής φορολογίας καθώς και έκπτωση 

συγκεκριμένων φόρων από το συνολικό φορολογητέο ποσό. 

 

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή αγορά των VC καθώς και ο κλάδος 

των startups, παρότι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, υστερούν 

διαχρονικά σε σχέση με τις Η.Π.Α. H ελληνική αγορά VC 

παρουσίασε αναπτυξιακή δυναμική στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, επλήγη όμως στη συνέχεια από τις στρεβλώσεις της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Aπό το 2013 έως το 2018 έχουν 

επενδυθεί κεφάλαια ύψους 220 εκατ. ευρώ, και με βάση τη 

συγκεκριμένη επίδοση, η χώρα κατατάσσεται στην 23η θέση 

μεταξύ 34 ευρωπαϊκών χωρών. Τα τελευταία χρόνια, από το 2018 

και μετά (Equifund), έχει ανακάμψει το VC στην Ελλάδα.  Με τη 

δημιουργία του ΤΑΝΕΟ το 2003 ξεκίνησε μια αναπτυξιακή 

περίοδος για την αγορά, με τη πραγματοποίηση περισσότερων 

από 50 επενδύσεων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει 

αυξηθεί πολύ ο αριθμός των VC την τελευταία δεκαετία. 
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Ενδεικτικά, μερικές ελληνικές εταιρείες Venture Capital είναι οι 

παρακάτω:  

● Alpha Ventures 

● Attica Ventures NBG Venture Capital  

● Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επενδύσεων  

● Global Finance T.A.N.E.O  

● Elikonos-First Athens 

●  ibg 

● Odyssey Venture Partners 

● Openfund 

● PJ Catalyst Fund 
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Και παραδείγματα εταιρειών που έχουν χρηματοδοτηθεί από 

αυτόν τον θεσμό είναι οι εξής: 

● Chipita 

● Goody’s 

● Γρηγόρης Μικρογεύματα 

● Γερμανός  

● Jumbo 

● workable 

● taxibeat 

● douleutaras.gr 

● spitogatos 

● mantis 

● mastihashop 

● Foodlink 

● Upstream    

 

Διάγραμμα 1.Επενδύσεις CNL Capital 
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Διαχρονική Ανάλυση – Πορεία Μετοχής – Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Α. Σύγκριση 

• 2016 - 2017 

Το 2017 παρατηρούμε μία αύξηση των ομολογιακών δανείων στα 

οποία επένδυσε η CNL της τάξης του 198%. Με άλλα λόγια, η 

εταιρεία σχεδόν τριπλασίασε τις επενδύσεις που έκανε μέσα σε ένα 

έτος! 

Παράλληλα, αυξήθηκαν και τα Καθαρά Κέρδη της από 30.913 € το 

2016 σε 137.261 € το 2017, δηλαδή κατά 344%! 

• 2017 - 2018 

Το 2018 παρατηρούμε και πάλι εντυπωσιακή αύξηση των 

ομολογιακών δανείων στα οποία επένδυσε η CNL, αυτή τη φορά 

κατά 162%. 

Αξιοσημείωτο, ακόμη, είναι πως το Ενεργητικό της εταιρείας οριακά 

τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 8.154.207 €. 

Ωστόσο, τα Καθαρά Κέρδη της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα σε 

σχέση με το 2017 αγγίζοντας τα 32.009 €. Η μείωση αυτή 

δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψη ότι η CNL ανέλαβε 29 νέες 

επενδύσεις μέσα στο 2018, καθώς και την εισαγωγή της στο 

Χρηματιστήριο μέσα στο ίδιο έτος που απαίτησε έξοδα ύψους 

150.214 €, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις της. 

Ως επακόλουθο της μείωσης των Καθαρών Κερδών παρατηρούμε 

μείωση και στα Κέρδη ανά Μετοχή. Επιπλέον μειώθηκε ο δείκτης 

ROE σε 0,40%, κάτι που οφείλεται φυσικά και στην ταυτόχρονη 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τέλος, μειώθηκε και ο δείκτης 

ROA σε 0,39%, λόγω και της αύξησης του Ενεργητικού. 

• 2018 - 2019 
Το 2019 ήταν μια επικερδής χρονιά για την CNL καθώς υπήρξε 

ένα περαιτέρω άνοιγμα στην αγορά, αναλαμβάνοντας να 

εκτελέσεις 36 νέες επενδύσεις (24,13% περισσότερες από το 

2018) και ολοκληρώνοντας 27 (58,8% περισσότερες από το 

2018).Αναμενόμενη λοιπόν είναι και η αλματώδης αύξηση των 

κερδών της χρήσης που αυξήθηκαν κατά 1.888%(!) σε €636.648 
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συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, η αύξηση των κερδών ανά 

μετοχή κατά 1.239% σε €0,816/ανά μετοχή. Παράλληλα υπήρξε 

μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω αγοράς Ιδίων Μετοχών 

ύψους €81.520, γεγονός που συντέλεσε και στην αύξηση της τιμής 

της μετοχής κατά 5,35% σε €10,4. Λόγω τόσο του 

πολλαπλασιασμού των εσόδων, όσο και τη μείωση των εξόδων, τα 

οποία ήταν αυξημένα τη χρήση 2018 λόγω της εισαγωγής στο 

Χρηματιστήριο, παρουσιάστηκε αύξηση και στα Κέρδη ανά Μετοχή 

(EPS), τα οποία ανήλθαν σε €0,816/ανά μετοχή, σε σύγκριση με 

€0,0609/ανά μετοχή του 2018. 

Σύμφωνα με περαιτέρω ανάλυση, η CNL το 2019 είχε πάρει 

κατάλληλες αποφάσεις που αναδεικνύουν την χρηματιστηριακή της 

αξία. Συγκεκριμένα ο δείκτης P/E ήταν 12,75, το οποίο 

μεταφράζεται στο ότι η αγορά είναι διατεθειμένη να πληρώσει 

12,75 φορές τα κέρδη ανά μετοχή για να αγοράσει τη μετοχή, ή στο 

ότι ο αγοραστής της μετοχής θα πρέπει να περιμένει 12,75 χρόνια 

για να συγκεντρώσει από τα κέρδη της μετοχής τα χρήματα που 

έδωσε για να την αγοράσει. Ακόμα σύμφωνα με τον δείκτη PEG, 

που έλαβε τιμή ίση με 0,01, η συγκεκριμένη μετοχή θεωρήθηκε 

υποτιμημένη το 2019, ενώ το 2018 είχε φτάσει μια αρνητική τιμή 

ύψους -1,805, λόγω όμως της μείωσης των ΚΑΜ που προήλθε 

από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο το καλοκαίρι του ’18. 

Συναρτήσει των προηγούμενων, η μετοχή της CNL χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα ελκυστική και από τον δείκτη P/BV, ο οποίος ήταν οριακά 

πάνω από το 1, (1,04). Ταυτόχρονα άνοδο παρουσίασε και η 

μερισματική απόδοση που διπλασιάστηκε το 2019 (2,21%) και ο 

ROE, που έφτασε το 7,68% σε σύγκριση με το 0,4% της πρώτης 

χρήσης που εισήχθη στο Χρηματιστήριο. 

• 2019 - 2020 
To 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά που βρήκε τον τόσο τον 

επιχειρηματικό όσο και τον υπόλοιπο κόσμο απροετοίμαστο για 

την πανδημία που θα πρόκυπτε. Έτσι υπήρχε γενική πτώση σε 

όλα τα μεγέθη που αναλύθηκαν προηγουμένων, που στην 

πραγματικότητα όμως δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα 

των δράσεων της CNL, αφού προσαρμόστηκε σχεδόν άμεσα. 

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής έκλεισε στα 

€8,75 για την χρήση του 2020, μια τιμή σαφώς κατώτερη της 

εσωτερικής αξίας που ανακοινώθηκε στις 31/12/20 ύψους €10,43. 

Η προαναφερθείσα διαφορά δηλώνει μια υποτιμημένη μετοχή, κάτι 
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το οποίο υποστηρίζεται και από τον αυξημένο δείκτη PEG, ο 

οποίος ανέβηκε στο 0,394 και το παρακάτω διάγραμμα, το οποίο 

παρουσιάζει μια σύγκριση μεταξύ της εσωτερικής αξίας και της 

χρηματιστηριακής τιμής για την περίοδο που η CNL είναι 

εισηγμένη. 

 

 

Διάγραμμα 2.Σύγκριση Χρηματιστηριακής Τιμής και NAV 

 

Κρίνεται ανούσια η ανάλυση των δεικτών που αναφέρθηκαν για 

την επόμενη χρήση καθώς δεν αντιπροσωπεύουν την 

πραγματικότητα. Περαιτέρω ανάλυση για την πορεία της CNL κατά 

την περίοδο του Covid-19 θα γίνει στην ενότητα που αφορά την 

Γενική Συνέλευση για την χρήση 2020. 
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Διάγραμμα 3.Σύγκριση πορείας CNL Capital και ΓΔ Αθηνών 

 

 

Διάγραμμα 4.Σύγκριση ποσοστιαίων μεταβολών CNL Capital και 
ΓΔ Αθηνών 
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Β. Ερμηνεία Δεικτών 

2017 

ROE: Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι 5,61% 

, δηλαδή για κάθε ευρώ που έδωσαν οι μέτοχοι, η επιχείρηση 

παρήγαγε 0,0561€ ή 5,61 λεπτά του ευρώ. 

ROA: Η απόδοση του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων της 

επιχείρησης είναι 4,98% , δηλαδή για κάθε ευρώ που επένδυσε η 

επιχείρηση παρήγαγε 0,0498€ ή 4,98 λεπτά του ευρώ. 

2018 

P/E: Η χρηματιστηριακή τιμή της εταιρείας είναι 162,1 φορές 

μεγαλύτερη από τα κέρδη της. 

DY: Η μερισματική απόδοση της μετοχής είναι 1,01% που σημαίνει 

ότι ο επενδυτής λαμβάνει σε μέρισμα το 0,0101 της τιμής της 

μετοχής (9,872), δηλαδή 0,0997€ ανά μετοχή (περίπου 

0,10€/μετοχή). 

P/BV: 0,9872 άρα P<BV δλδ η αγορά αποτιμά την εταιρεία 

χαμηλότερα από την λογιστική της αξία, άρα πιθανώς ελαφρώς 

υποτιμημένη  

ROE: Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι 0,40% 

, δηλαδή για κάθε ευρώ που έδωσαν οι μέτοχοι, η επιχείρηση 

παρήγαγε 0,004€ ή 0,4 λεπτά του ευρώ. 

ROA: Η απόδοση του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων της 

επιχείρησης είναι 0,39% , δηλαδή για κάθε ευρώ που επένδυσε η 

επιχείρηση παρήγαγε 0,0039€ ή 0,39 λεπτά του ευρώ. 

2019 

P/E:Η χρηματιστηριακή τιμή της εταιρείας είναι 12,74 φορές 

μεγαλύτερη από τα κέρδη της. 

DY: Η μερισματική απόδοση της μετοχής είναι 2,21% που σημαίνει 

ότι ο επενδυτής λαμβάνει σε μέρισμα το 0,0221 της τιμής της 

μετοχής (10,4), δηλαδή 0,0470€ ανά μετοχή. 
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P/BV: 1,04 άρα P>BV δλδ η αγορά αποτιμά την εταιρεία υψηλότερα 

από την λογιστική της αξία, άρα πιθανώς ελαφρώς υπερτιμημένη. 

ROE: Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι 7,6% 

, δηλαδή για κάθε ευρώ που έδωσαν οι μέτοχοι, η επιχείρηση 

παρήγαγε 0,076€ ή 7,6 λεπτά του ευρώ. 

ROA: Η απόδοση του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων της 

επιχείρησης είναι 6,1% , δηλαδή για κάθε ευρώ που επένδυσε η 

επιχείρηση παρήγαγε 0,061€ ή 6,1 λεπτά του ευρώ. 

2020 

P/Ε: -48,18 Δεν υπάρχει ερμηνεία λόγω ζημιών. 

DY: Η μερισματική απόδοση της μετοχής είναι 4% που σημαίνει ότι 

ο επενδυτής λαμβάνει σε μέρισμα το 0,04 της τιμής της μετοχής 

(8,75), δηλαδή 2,1875€ ανά μετοχή. 

P/BV: 0,875 άρα P<V δλδ η αγορά αποτιμά την εταιρεία χαμηλότερα 

από την λογιστική της αξία, άρα πιθανώς ελαφρώς υποτιμημένη. 

ROE: -0,017  Δεν υπάρχει ερμηνεία λόγω ζημιών. 

ROA: -0,015 Δεν υπάρχει ερμηνεία λόγω ζημιών. 
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Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 

Η πορεία της επιχείρησης από τις αρχές του 2021 μέχρι τώρα 

απέδειξε πως παρά τη διάρκεια του τρίτου κύματος του Covid-19, 

η αγορά ήδη προετοιμάζεται για την μετά-Covid εποχή και η 

ζήτηση κεφαλαίων ενισχύεται σημαντικά από τα τέλη του 2020. 

Συγκεκριμένα  στο A’ τρίμηνο υλοποιήθηκαν 6 νέες επενδύσεις, εκ 

των οποίων 3 σε νέους πελάτες. Συγχρόνως η CNL Capital είναι 

σε ετοιμότητα για άμεση άντληση δανειακών κεφαλαίων τους 

επόμενους μήνες, λόγω αυξημένης ζήτησης και Συνεχίζεται η 

λειτουργική κερδοφορία και η ομαλή πορεία του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων, χωρίς ανάγκη αύξησης των προβλέψεων. Στο βαθμό 

που θα επιβεβαιώνεται η επάρκεια των προβλέψεων, η παραπάνω 

πορεία αναμένεται πως θα μετουσιωθεί σε καθαρή κερδοφορία, 

επιτρέποντας την επανέναρξη καταβολής μερισμάτων  

 

H επενδυτική στρατηγική της  CNL Capital, από τη σύσταση 

της, είναι να επικεντρώνεται στο  να δημιουργεί χρηματοδοτικές 

λύσεις που ζητάει η αγορά. Αναλυτικότερα, από το 2019, οι 

πελάτες της  ζητάνε τουλάχιστον 2 ακόμα υπηρεσίες/προϊόντα:1) 

Χρηματοδότηση λίγων μηνών βάση τιμολογίων μόνο και 2) 

Χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμων πρότζεκτ. Και στις δύο 

περιπτώσεις, απαιτούνται κεφάλαια αλλά και δημιουργία νέας 

τεχνογνωσίας. Μέσω της προαναγγελθείσας στρατηγικής 

συνεργασίας με τον όμιλο Qualco, επεξεργάζεται  την ανάπτυξη 

των νέων αυτών προϊόντων και τη πιλοτική τους δοκιμασία με 

υφιστάμενους και νέους πελάτες στους επόμενους μήνες. Ως 

απόρρεια των παραπάνω προσβλέπει σε σημαντική αύξηση των 

μεγεθών και της κερδοφορίας μας κατά την πλήρη ανάπτυξη των 

νέων προϊόντων εντός του 2022 

Για την επίτευξη του οράματός της εξασφάλισε τα εξής νέα 

εργαλεία: 1)Trade Finance: Παροχή κεφαλαίων για κάλυψη 

άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών με ορίζοντα έως 6 μήνες, έναντι 

τιμολογίων και επιταγών με  επίπεδο Κινδύνου: χαμηλό/μέτριο και 

με προσδοκώμενες ετησιοποιημένες αποδόσεις υψηλές 

μονοψήφιες. 2) Mezzanine/Bridge Finance: Παροχή κεφαλαίων για 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2 - 5 έτη) για την συμπληρωματική 

κάλυψη επενδυτικών αναγκών, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

νέες γραμμές παραγωγής, ανάπτυξη νέων καναλιών πωλήσεων με 
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επίπεδο κινδύνου μέτριο/αυξημένο και προσδοκώμενες 

ετησιοποιημένες αποδόσεις  ικανοποιητικές διψήφιες. 

 Για το υπόλοιπο 2021 επικεντρώνεται στην ολοένα αυξανόμενη 

ζήτηση για κεφάλαιο κίνησης με ρυθμούς σαφώς εντονότερους 

από το 2020, στην πιλοτική εφαρμογή των 2 νέων λύσεων στο 2ο 

εξάμηνο και στην άντληση σημαντικών δανειακών κεφαλαίων σε 

υποστήριξη των παραπάνω στόχων. 

Όσον αφορά το 2022-2023 στοχεύει στην πλήρη ένταξη των νέων 

προϊόντων στις προσφερόμενες υπηρεσίες, στην πλήρη χρήση 

ιδίων και δανειακών κεφαλαίων και στην σημαντική αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου για την βέλτιστη ανάπτυξη της εταιρείας 

 

Ένα από τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στη Γενική Συνέλευση ήταν η έγκριση της 

διεύρυνσης της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας 

προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εφόδια που έχει 

δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα 

επενδυτικού της μοντέλου. Η διευρυμένη επενδυτική στρατηγική 

της Εταιρείας δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει την περαιτέρω 

ανάπτυξη της παραδοσιακής της επενδυτικής δραστηριότητας, 

δηλαδή την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες μέσω 

βραχυπρόθεσμων ομολογιακών δανείων και κινείται εντός του 

προβλεπόμενου από το νόμο και το καταστατικό σκοπού της 

Εταιρείας. Στα πλαίσια της διευρυμένης επενδυτικής στρατηγικής, 

η Εταιρεία θα δύναται να επεκτείνει τη διάρκεια των επενδύσεων 

της πέραν των 12 μηνών και να αξιοποιήσει το σύνολο των 

επενδυτικών εργαλείων που προβλέπονται από το νόμο των 

Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) 

Ν.2367/1995, όπως ισχύει. 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας 

 

 

Περιουσιακά στοιχεία 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Ομολογιακά δάνεια 5.233.009 10.055.874 5.982.881

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11.389 8.360 62.506

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  145.441 64.654 45.211

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.562.860 243.433 2.063.610

Σύνολο ενεργητικού 8.952.698 10.372.321 8.154.207

Ίδια κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο 7.545.810 7.763.480 7.845.000

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 2.342 2.342 2.342

Λοιπά αποθεματικά 41.561 9.729 -

Αποτελέσματα εις νέο  262.493 512.170 139.616

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.852.206 8.287.721 7.986.958

Υποχρεώσεις  
Δάνεια 985.910 1.870.332 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 114.582 214.267 167.249

Σύνολο υποχρεώσεων 1.100.492 2.084.600 167.249

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.952.698 10.372.321 8.154.207

Χρημ. Αξία Εταιριας 6864375 8158800 7744584

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως -138529 636648 32009

Τιμή Μετοχής 8,75 10,4 9,872

Κέρδη Ανά Μετοχή -0,1816 0,816 0,0609

Μερίσματα Ανά Μετοχή 0,35 0,23 0,1

Αριθμός Μετοχών 754581 776348 784500

ΙΚ 7852206 8287721 7986958

Μετοχικό Κεφάλαιο 7545810 7763480 7845000

Λογιστική Αξία Μετοχής 10 10 10

P/E(Χρημ. Τιμή/ΚΑΜ) -48,18281938 12,74509804 162,1018062

DY(Μερισματική Απόδοση) 0,04 0,022115385 0,01012966

Δείκτης P/BV 0,875 1,04 0,9872

ROE -0,017642049 0,076818223 0,004007658

Δείκτης PEG 0,394117689 0,010279122 -1,805334717

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 0,110124345 0,180319525 0

ROA -0,015473436 0,061379512 0,003925458
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Τυπολόγιο Δεικτών 

• P/E= 
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝜄𝜇ή 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛢𝜈ά 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή
 

• DY= 
𝛭έ𝜌𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛼𝜈ά 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝜄𝜇ή 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍
 

• P/BV= 
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝜄𝜇ή 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍
 

• ROE= 
𝛢𝜋𝜊𝜏έ𝜆 𝜎𝜇𝛼 𝛸𝜌ή𝜎 𝜔𝜍

𝛪𝛿ί𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

• PEG= 

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝜄𝜇ή

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛢𝜈ά 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή

𝛭 𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝛫 𝜌𝛿ώ𝜈 𝛢𝜈ά 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή
 

• Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης= 
𝛥ά𝜈 𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

• ROA= 
𝛢𝜋𝜊𝜏έ𝜆 𝜎𝜇𝛼 𝛸𝜌ή𝜎 𝜔𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

• Λογιστική Αξία Μετοχής= 
𝛭 𝜏𝜊𝜒𝜄𝜅ό 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

Περιουσιακά στοιχεία 31/12/2017 31/12/2016
Ομολογιακά δάνεια 2.283.251 766.566

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 258.733

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 55.849 5.718

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  23.208 3.861

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 393.855 1.297.224

Σύνολο ενεργητικού 2.756.163 2.332.104

Ίδια κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο 2.301.000 2.301.000

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο  146.057 8.795

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.447.057 2.309.795

Υποχρεώσεις  
Δάνεια - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 309.107 22.308

Σύνολο υποχρεώσεων 309.107 22.308

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.756.163 2.332.104

Χρημ. Αξία Εταιριας

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως 137261 30913

Τιμή Μετοχής

Κέρδη Ανά Μετοχή 0,5965

Μερίσματα Ανά Μετοχή

Η Εταιρεία δεν 

κατέβαλε 

μερίσματα στη 

τρέχουσα και την 

προηγούμενη 

χρήση

Αριθμός Μετοχών 230100 230100

ΙΚ 2447057 2309795

Μετοχικό Κεφάλαιο 2301000 2301000

Λογιστική Αξία Μετοχής 10 10

P/E(Χρημ. Τιμή/ΚΑΜ)

DY(Μερισματική Απόδοση)

Δείκτης P/BV

ROE 5,61% 1,34%

Δείκτης PEG

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

ROA 4,98% 1,33%
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Μία άποψη για την εταιρεία 

Αυτή η νέα εταιρεία λοιπόν που ανήκει σε έναν αναπτυσσόμενο 

κλάδο στην Ελλάδα, το 2019 για παράδειγμα, κατάφερε τον 

υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το 2018, 

δείχνοντας έτσι την δυναμική της στην αγορά, με πολλές προοπτικές 

εξέλιξης για το μέλλον. Ανταποκρίνεται άμεσα στη ζήτηση των 

πελατών της για νέα προϊόντα , σχεδιάζοντας νέα εργαλεία και 

τεχνικές (trade finance, mezzanine/bridge finance). Παρόλη την 

γενική πτώση που επικράτησε το 2020, η αγορά των επενδύσεων 

φαίνεται να είναι έτοιμη για την μετά covid εποχή, καθώς η CNL έχει 

ήδη υλοποιήσει 6 νέες επενδύσεις, κάτι που αποδεικνύει ότι 

προσαρμόζεται και αντιδρά γρήγορα στις αλλαγές. Επιπλέον, είναι 

μία αξιόλογη εταιρεία συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις. 

Τέλος, η διεύρυνση της επενδυτικής της στρατηγικής θα συμβάλει  

στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ισχυροποιώντας έτσι την 

θέση της στην αγορά.  
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Πηγές 

o Ιστοσελίδα της CNL: https://www.cnlcapital.eu/ 

o Άρθρα από τις εξής ιστοσελίδες: 

▪ capital.gr (https://cutt.ly/PQdyhsd) 

▪ epixeiro.gr (https://cutt.ly/bQdyW6o) 

▪ kathimerini.gr (https://cutt.ly/2QdyPep) 

▪ naftemporiki.gr (https://cutt.ly/GQdyD9q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnlcapital.eu/
https://cutt.ly/PQdyhsd
https://cutt.ly/bQdyW6o
https://cutt.ly/2QdyPep
https://cutt.ly/GQdyD9q
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΔΑΠ 

ΜΕΛΗ: 

1)Καμινάρη Γεωργία: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

2)Μαυρακάκη Μαρία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

                     

3)Μπουρλιού Φωτεινή , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών 
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών 

του Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηρίου , ύστερα από την 

παρακολούθηση αρκετών σεμιναρίων και γενικών συνελεύσεων 

ποικίλων εταιρειών, κατά το έτος 2020-2021. 

   Αντικειμενικός σκοπός και όραμα της συγκεκριμένης εργασίας, 

είναι να προσδιορίσει και να διερευνήσει την λειτουργία και τους 

στόχους, μίας από τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες εταιρείες 

της Ελλάδος, την ΕΥΔΑΠ Α.Ε ( Εταιρεία Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Πρωτευούσης). 

   Στην παρούσα εισαγωγή λοιπόν, θα αναφερθούν λίγα λόγια για 

την εταιρεία καθώς και το αντικείμενο ασχολίας της . 

   Η ΕΥΔΑΠ λοιπόν, όπως καθίσταται γνωστό είναι μια εταιρεία η 

οποία έχει αναλάβει δραστηριότητες στην αγορά του νερού. Στον 

συγκεκριμένο κλάδο λοιπόν, της ύδρευσης, οι πελάτες της 

ανέρχονται περίπου στον αριθμό των 4.400.000 ατόμων , ενώ 

παράλληλα το μήκος των αγωγών της φτάνει έως και τα 14.000 

χιλιόμετρα. Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι, η περιοχή 

της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 πελάτες ενώ συγχρόνως η 

καθολική έκταση των αγωγών φτάνει τα 9.500 χιλιόμετρα. 

   Η συγκεκριμένη εταιρεία, κατάφερε να ιδρυθεί το 1980, ύστερα 

από τη ένωση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των 

πόλεων Αθηνών-Πειραιώς ( Ε.Ε.Υ.) και περιχώρων καθώς και του 

Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ( Ο.Α.Π.). Σημαντική 

αποτελεί η αναφορά στο γεγονός ότι η εταιρεία εισήχθη στην 

αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2000. 

   Η εταιρεία της ΕΥΔΑΠ έχει ορισμένους σκοπούς λειτουργίας που 

περιγράφονται ως εξής: 

α) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες ύδρευσης καθώς και 

αποχέτευσης. 
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β) Μελετά, κατασκευάζει, εγκαταστά , λειτουργεί , 

εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, συντηρεί , επεκτείνει και 

ανανεώνει συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

γ) Αντλεί , επεξεργάζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει και  διανέμει 

πλήθος υδάτων με βασικό στόχο την πραγμάτωση τον 

σκοπών της ΕΥΔΑΠ που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

δ) Παρέχει διάφορα έργα και διαδικασίες συναλλαγής, 

μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας , καθώς και 

διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των 

λυμάτων.  

 

 

Εικόνα 2 ΕΥΔΑΠ:ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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2) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 

 

•  

 

Εικόνα 3 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(2016-2021) 

 

 

Εικόνα 4 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΕΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(2012-2021) 
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•    Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα μετοχών της 

ΕΥΔΑΠ, βγάζουμε το συμπέρασμα πως συμβαίνουν 

εντός της εταιρείας αρκετές διακυμάνσεις στην τιμή των 

μετοχών . Συγκεκριμένα παρατηρούμε πως κατά τα έτη 

2012 έως και τα μισά του 2013 η τιμή φαίνεται ως επί 

το πλείστων χαμηλή, σε αντίθεση με τη χρονιά 2014 

που όπως βλέπουμε η τιμή αυξάνεται στο μέγιστο, 

εφόσον κατέχει την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 

ετών.  

     

   Κατά το έτος 2015 , παρατηρούνται αρκετές 

αυξομειώσεις στη μετοχή, ενώ κατά τη χρονιά του 2016 

εμφανίζεται σημαντική μείωση . Παρόλα αυτά , στη 

συνέχεια υπάρχει σταθερή και ανοδική αύξηση μέχρι 

τους πρώτους μήνες του 2018. Τελικά, τους 

τελευταίους μήνες του 2019 έως και σήμερα η τιμή της 

μετοχής της ΕΥΔΑΠ είναι ανοδική πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων.  
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• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών 
 Η Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών, αποτελεί τον βασικό 
πυρήνα δράσης του Συλλόγου. Κάθε χρόνο επιμελείται τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το έργο 
σημαντικών ανθρώπων του πνευματικού κόσμου και 
γίνεται η αφορμή να παρακολουθήσουν πολλές και 
αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, τόσο οι υπάλληλοι της 
ΕΥΔΑΠ, όσο και οι οικογένειές τους μέσω της επιδότησης 
των μελών. Σε συνεργασία με τα περισσότερα θέατρα της 
Αθήνας, εξασφαλίζει αξιόλογες εκπτώσεις σε 
παραστάσεις, ενώ ακόμη οργανώνει επισκέψεις στις 
σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις που παρουσιάζονται 
σε Μουσεία και εικαστικούς χώρους της Πρωτεύουσας. 
Τέλος, η Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών έχει την ευθύνη 
της θεατρικής ομάδας, η οποία κατά το παρελθόν έχει να 
επιδείξει έργο επαγγελματικών προδιαγραφών.  
 
 

Επιτροπή Κινηματογράφου 
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη διαχείρισης του θερινού 
Κινηματογράφου «Δεξαμενή» στο Κολωνάκι. Η 
εκμετάλλευση του χώρου παραχωρήθηκε το 1991 στους 
εργαζόμενους της Εταιρείας και αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
επιτυχής, καθώς οι επιλογές των ταινιών και ο 
ανακαινισμένος χώρος την έχουν αναδείξει στα πιο 
αγαπημένα στέκια της Αθήνας. Κάθε χρόνο από τον Μάιο 
έως και τον Σεπτέμβριο προβάλλονται ταινίες πρώτης 
προβολής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος παρέχει στα μέλη και 
στους συναδέλφους συνταξιούχους τη δυνατότητα για 
δωρεάν είσοδο.  
 

 

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας 
Σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, έχει την 
ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας αιμοληψίας στα 
κτίρια της ΕΥΔΑΠ. Η αιμοδοσία διεξάγεται 3 φορές το 
χρόνο με την συνεισφορά συναδέλφων αιμοδοτών. H 
Τράπεζα Αίματος της ΕΥΔΑΠ στο Ιπποκράτειο, αποτελεί 
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πηγή ανακούφισης, συνεισφέροντας καθημερινά σε 
πάσχοντες συναδέλφους και όχι μόνο.  
 
 

Επιτροπή Εκδρομών 
 Η Επιτροπή Εκδρομών οργανώνει κάθε χρόνο εκδρομές 
για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και όχι μόνο. Τα 
μέλη επιδοτούνται σε ετήσια βάση για μια εκδρομή της 
επιλογής τους στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Οι εκδρομές 
γεμίζουν όλους τους εργαζόμενους με ευχάριστες 
αναμνήσεις, καθώς οι συμμετέχοντες μοιράζονται με πολύ 
κέφι κομμάτια από την εργασιακή τους καθημερινότητα, 
αναπτύσσοντας συλλογικό πνεύμα.  

 
 

Επιτροπή Αθλητισμού 
Η Επιτροπή Αθλητισμού κάνει πράξη το «νους υγιής εν 
σώματι υγιή» δίνοντας στα μέλη του Συλλόγου την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, 
οργανώνοντας ταυτόχρονα και ορειβατικές εκδρομές. 

 
 

3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

   Το διοικητικό συμβούλιο είναι ένα διοικητικό όργανο με ποικίλες 

αρμοδιότητες . Πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται σε θέματα που 

αφορούν την διοίκηση της Εταιρίας ,την διάπλαση της πολιτικής και 

στρατηγικής εξέλιξη τους. Ωστόσο τα θέματα εκείνα τα οποία 

σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της 

Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αποτελούν ασχολία του Διοικητικού συμβουλίου. 

Επιπλέον το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση 

των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς και την ανάλυση της 

πορείας της. Ακόμη ζητήματα που αφορούν την διοίκηση και την 

διαχείριση της περιουσίας είναι θέματα του Διοικητικού 

συμβουλίου. Όσον αφορά τον τρόπο  εκλογής των μελών του 

Διοικητικού συμβουλίου γίνεται με τον εξής τρόπο: Η Γενική 

συνέλευση εκλέγει τα 9 άτομα του Μετόχου της πλειοψηφίας  , η 

Ειδική συνέλευση του 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας και με την 
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διαδικασία εκλογών επιλέγονται οι 2 εκπρόσωπου των 

εργαζομένων.  

   Το σημερινό συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:  

▪ Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 

Μέλος 

▪ Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

▪ Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

▪ Άγγελος Αμδίτης, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Δημήτριος Γ. Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Χρήστος Καραπλής, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Χρήστος Μηστριώτης, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος 

▪ Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος  

▪ Ιωάννης Μουτζουρίδης, Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. - 

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών 

▪ Χριστίνα Κονταράτου, Γραμματέας Δ.Σ. 

 

 

4) ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

    Η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί για όλες τις δραστηριότητες της με βάση 

τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης , ο οποίος στηρίζει τα θεμέλια 

του στην νομοθεσία , τους κανονισμούς, τις παγκόσμιες εξελίξεις , 

τις διατάξεις καθώς και τις αξίες της εταιρίας. Γενικότερα στόχος 

της ΕΥΔΑΠ είναι ο σωστός συνδυασμός της εταιρικής 

διακυβέρνησης με την ηθική μορφή της εταιρίας και τις αξίες της με 

απώτερο σκοπό την επιχειρηματική επιτυχίας της και την 

αναγνώριση της . Οι αρχές της αφορούν την σύνθεση και τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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5) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΥΔΑΠ 

 

   Η Γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ έλαβε μέρος στις 25/6 και ώρα 

11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρευρέθηκαν 4 μέλη , έκτων οποίων 

τα δύο ήταν ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος ΓΣ.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

❖ Έγκριση ενοποιημένων αιτήσεων  οικονομικής κατάστασης 

❖ Επιστροφή κεφαλαίων από κονδύλι 

❖ Έγκριση καταβληθέντων εσόδων και μετοχών 

❖ Αμοιβές 

❖ Υποβολή έκθεσης αποδοχών 

❖ Ορισμός μη εκτελεστικού μέλους 

❖ Υποβολή ετήσιας αναφοράς 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

   Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΥΔΑΠ έκανε μια λεπτομερή 

παρουσίαση των έργων του 2020 καθώς και μια ενδιαφέρων 

αναδρομή στην  γενική πορεία της εταιρίας το 2020 με αναφορές 

στην δύσκολη εποχή του covid. Ακόμη πάνω από 25 έργα 

μετασχηματισμού βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο 2021 .Έγινε 

ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς. 

   Ο μετασχηματισμός της εταιρίας κινείται σε 3 άξονες  αυτού του 

εκσυγχρονισμού των λειτουργιών , επιχειρησιακή αναβάθμιση και 

βέλτιστης αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων . 

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρων προκαλούν τα νέα έργα που αφορούν  τον 

εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση  διαχείρισης και  

παρακολούθησης δικτύου  , η ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση 

του αποτυπώματος άνθρακα  των λειτουργιών, ψηφιοποίηση 

δεδομένων  και σχεδιασμός αναβαθμισμένου συστήματος 

επιχειριασκού σχεδιασμού πόρων . 
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Εικόνα 5 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

  

 

 

6) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ  

 

   Στην γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ , οι απόψεις και οι 

ανακοινώσεις των παρευρισκόμενων, ήταν αρκετά κατανοητές για 

εμάς τους τηλεθεατές , καθώς είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε 

αλλά και να αφομοιώσουμε πλήρως τον τρόπο αλλά και την 

στρατηγική την οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί η συγκεκριμένη 

μεγάλη εταιρεία της Ελλάδος. Οι υπεύθυνοι του ΣΕΔ είχαν την 

ευκαιρία να κάνουν διάφορες ερωτήσεις που είχαν στο νου τους, 

όπως για παράδειγμα η ερώτηση του κύριου Εγγλέζου : Εάν 

υπάρχει πρόθεση για αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ , τα 

επόμενα χρόνια.  
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ 

 

 

ΑΝΤΟΝΕΛΑ ΑΝΤΕΜΙ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ 

 

ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΠΕΙ
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ΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 

ιδρύθηκε το 1977, έχει έδρα στο 

∆ήµο Χαλανδρίου, Λ. Κηφισίας 

274 και διάρκεια 77 ετών που 

δύναται να παραταθεί. Η Εταιρία 

είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε 

αριθµό 12855/05/Β/86/35 και έχει 

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 094060402. 

Είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε 

όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας 

ολοκληρωμένη κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο, με ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα 

ασφαλιστικά προγράμματα . Η εταιρία διατηρεί ένα ∆ίκτυο 

Πωλήσεων 1.900 άρτια εκπαιδευµένων συνεργατών που 

απασχολούνται σε 90 καταστήµατα και Γραφεία Πωλήσεων σε όλη 

την Ελλάδα και οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 

180.000 ευχαριστηµένους πελάτες 

Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό όλων των ασφαλιστικών και γενικότερα 

χρηματοοικονομικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυµες 

ασφαλιστικές εταιρίες από το ισχύον κάθε φορά ελληνικό και 

κοινοτικό δίκαιο 

Αντικείµενο Των Εργασιών Της Εταιρίας Είναι: 

1. Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζηµιών, κάθε είδους 

και παντός κινδύνου.  

2.  Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και 

παντός κινδύνου.  

3.  Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζηµιών και 

αντασφαλίσεων ζωής, καθώς και η εκχώρησή τους  

4. Η ίδρυση Ανωνύµων Εταιριών ή/και 

χρηµατοοικονοµικών εργασιών  

5.  Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις παροχής 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

6.  Η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε 

νοµικής µορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή 

παρεµφερείς σκοπούς  
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7.  Η ανάληψη της αντιπροσωπεύσεως ή 

πρακτορεύσεως αλλοδαπών ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, 

Οργανισµών και Οργανώσεων, είτε απ' ευθείας, είτε 

µέσω πρακτόρων ή µεσιτών, καθώς και η συµµετοχή 

σε τέτοιες πρακτορεύσεις και αντιπροσωπείες  

8.  Κάθε σχετική µε τους παραπάνω σκοπούς ή όχι 

εργασία ή δραστηριότητα. 

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  είναι η εδραίωση σχέσεων 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες της 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του ομίλου για το 2018 ανήλθε στα  202,4 

εκ. ευρώ καθώς και το 2019 στα 225,3 εκ. 

ΕΥΡΩΠΑΙ

ΚΗ ΠΙΣΤΗ 

Α.Ε.Γ.Α. 

(ποσά σε 
€ εκατ.) 

2010
[7] 

2011
[8] 

2012
[9] 

2013[

10] 

2014[

11] 

2015[

12] 

201

6 

2017 [

13] 

2018[

14] 

2019[

14] 

Κύκλος 

εργασιών 

131,

1 

157,

7 

163,

6 
165,4 168,6 172,7 

172,

2 
194,9 202,4 225,3 

Κέρδη 

Προ 

Φόρων 

3,8 3,9 11,9 13,4 15,1 16,1 20,6 22,8 15,4 22,4 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

39,8 41,4 51,6 59,0 71,6 81,1 96,2 115,4 115,9 141,2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-:0-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-:0-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-:0-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7#cite_note-:0-14
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Τα 

συνολικάέσοδα της εταιρείας για το 2020 αντιστοιχούν στα 236,75 

εκ. ευρώ , τα κέρδη προ φόρων στα 24,76 εκ ευρώ ενώ έχουμε και 

αποζημιώσεις άξιας 107,70 εκ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

€0,0000 (0,00%) 

Αγορά Κλειστή 28/05/2021 17:10 

• Άνοιγμα 5,0200 

• Υψηλό 5,0200 

• Χαμηλό 4,9700 

• Όγκος 10.275 

• Τζίρος 51.309 € 

• Πράξεις 55 

• Αγοραστές 5,0000 x 10 

• Πωλητές 5,0000 x 1.087 

• Κεφαλαιοποίηση 137.518.385 € 

• Υψηλό Εβδ  5,1000 

• Υψηλό Μήνα  5,1800 

• Υψηλό 52 εβδ. 5,3800 

• Χαμηλό Εβδ  5,0000 
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• Χαμηλό Μήνα  5,0000 

• Χαμηλό 52 εβδ.  3,3600 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΤΗΤΑ 

Άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο η εταιρία 

δραστηριοποιείται, έχοντας βασική έγνοια, μέσα από τις ενέργειες 

της επιχείρησης να αποδείξουν τον σεβασμό στο κοινωνικό 

σύνολο, συμβάλλοντας στο γενικότερο καλό και στηρίζοντας τις 

τοπικές κοινότητες και ευπαθείς ομάδες. Το 2020, η εταιρία 

υλοποίησε 54 δράσεις οι οποίες χωρίζονται στους εξής άξονες: 

1) Στην κοινωνική προσφορά: 25 δράσεις 

2) Στο περιβάλλον:8 δράσεις 

3) Στα ανθρώπινα δικαιώματα:3 δράσεις 

4) Στις εργασιακές σχέσεις:18 δράσεις 
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Η ΚΑΡΙΕΡΑ της επιχείρησης ακολουθεί μια κουλτούρα η οποία 

είναι άμεσα προσανατολισμένη με το Όνειρο της Ευρωπαϊκής 

Πίστης. Έχοντας τον άνθρωπο ως το επίκεντρο, δημιουργώντας 

μια αρμονική συνεργασία και δίνοντας πίστη ότι οι ασφαλιστικές 

υπηρεσίες που προσφέρουν είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τους 

πελάτες της εταιρίας. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρία είναι οι 

ακόλουθες: 

1) Πνεύμα Ομαδικότητας:  Ένα περιβάλλον άριστα δομημένο με 

δεσμούς συνεργασίας και ομαδικότητας. 

2) Τεχνολογική Ανάπτυξη : Συνεχής επιδίωξη βελτιούμενης 

εργασίας για την εξεύρεση νέων τεχνολογικών λύσεων. 

3) Ποιότητα ζωής και εργασίας: Συνδυασμός ευέλικτων τρόπων 

εργασίας με σκοπό την επαγγελματική ισορροπία και 

προσωπικής ζωής. 

4) Συνεχής Εκπαίδευση: Η επιχείρηση προσφέρει ένα 

σύγχρονο και απόλυτα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πλάνο 

ανάπτυξης. 

5) Κίνητρα Αυτοβελτίωσης : Διαθέτουν έμπειρα στελέχη που 

μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο συνεχής υποστήριξη 

στην επιδίωξη των στόχων του κάθε ατόμου. 

 

 

 

Επενδυτικές Σχέσεις 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη εξασφαλίζει σε μετόχους, επενδυτικό κοινό 

και ενδιαφερόμενα μέρη, άμεση, ορθή και ισότιμη 

πληροφόρηση, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη λήψη 

αμερόληπτων αποφάσεων.Από την ημέρα ίδρυσης της εταιρίας, η 

άριστη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού αποτελεί τις βασικές 

αρχές της διαρκής ενημέρωσης για τη χρηματοοικονομική πορεία 

της. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο 

της Εταιρίας, που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και 

πολιτική ανάπτυξης αυτής.  

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες 

τις δραστηριότητες της Εταιρίας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως 

τα στελέχη της Εταιρίας. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι αυτές που περιγράφονται 

στο Καταστατικό της.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) 

μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. 

 Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην Εταιρία με τα 

καθημερινά θέματα διοίκησης. 

 Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή των 

εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του 

συνολικού αριθμού των Εταιρική Διακυβέρνηση Όμιλος Εταιριών 

Ευρωπαϊκή Πίστη .Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν 2 

τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την 

πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που 

παραιτήθηκε, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό 

ανεξάρτητο. 

 Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πρέπει να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση 

εξάρτησης με την Εταιρία  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΓΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ : 

 

o ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, καθώς έχει 

διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές 

εταιρίες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη τον 

Οκτώβριο του 2002 και από το 2005 κατέχει τη θέση του Γενικού 

Διευθυντή Χαρτοφυλακίου. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και 
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Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μαθηματικών, 

και είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας. 

o ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ: 

διαθετει πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις όπως τα εκπαιδευτήρια 

Ζηρίδη, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Johnson & Son 

και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον 

Οκτώβριο του 2000 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού 

Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών. Έχει σπουδάσει 

Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ. 

 

o ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκή 

Πίστη Α.Ε.Γ.Α.. Έχει σπουδάσει Νομική και Οικονομικά στο Πάντειο 

και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, ενώ διαθέτει 

πολύχρονη εμπειρία στο Marketing και στις πωλήσεις. Επίσης είναι 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιριών 

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ & Alter Ego A.E.. 

 

o ΈΡΙΚ  ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ  ΣΑΡΠ: 

έχει πολυετή εμπειρία τόσο σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό με αντικείμενο το Γενικό Εμπόριο, τις 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή 

Πίστη εργάζεται από το Σεπτέμβριο του 2003 και σήμερα κατέχει τη 

θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών 

Καταστημάτων. 

 

 

o KEITH MORRIS: 

είναι πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση στα 
Οικονομικά και το Marketing από το Πανεπιστήμιο του Manchester. 
Έχει πολυετή εμπειρία σε εταιρίες όπως η HSBC, η Citibank και η 
IBM. Έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε Διευθυντικές Θέσεις 

στις εταιρίες Eagle Star Insurance, AIG Europe, Euler Trade 
Indemnity και RBS Insurance. Σε αρκετές εταιρίες κατείχε το ρόλο 
Μη-Εκτελεστικού Μέλους, συμπεριλαμβανομένης και της Standard 
Life Assurance. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του 
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Εποπτικού Συμβουλίου της Sava Re, ενός Ασφαλιστικού Ομίλου 
στην Σλοβενία. 

 

o ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (Ελληνικής 
Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) και αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος της Resoul Hellas AE. Επίσης, είναι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της SponsorValue Hellas Α.Ε. Έχει πάνω 
από 30 χρόνια εμπειρίας σε εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων. Το 
1988 εργάστηκε στην Kraft Foods (πρώην Jacobs Suchard 
Pavlides) και από το 1997 ανέλαβε Area Director με την ευθύνη για 
τα Βαλκάνια. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη κατέχει επίσης τη θέση του 
Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Προέδρου της Επιτροπής 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και είναι Μέλος της 
Επιτροπής Κινδύνων. 

 

o ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: 

έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, διοικώντας, ιδρύοντας και 

κατέχοντας βασικό μερίδιο μετοχών σε επιχειρήσεις όπως: η 

Centropell GMBH Φραγκφούρτης, η Novus Finance Α.Ε., η 

Astropell Α.Ε., η Kiapell GMBH και η CPL Α.Ε.. Στην Ευρωπαϊκή 

Πίστη συμμετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρίας Alter Ego AE. 

 

o ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΧΡΟΝΗΣ: 

είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει πολυετή εμπειρία στον 
ασφαλιστικό χώρο. Στο δυναμικό της εταιρίας εντάχθηκε το 1992 ως 
Διευθυντής του κλάδου Νομικής Προστασίας. Σήμερα είναι Νομικός 
Σύμβουλος και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Έχει 
σπουδές σε νομικές σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, της 
Βιέννης και του Freiburg Γερμανίας. 

o ΠΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: 

είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Πρώην ΑΣΟΕΕ) 
και έχει εργαστεί ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής 
Λογιστηρίου Ασφαλιστικών Εργασιών από το έτος 1968 έως και το 
2000. 



359 
 

 

 

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και 

πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός, προκειμένου να 

διασφαλίσει την απόδοση του, τα συμφέροντα των μετόχων του και 

τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών . Οι αρχές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος 

διακυβέρνησης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας 

με αποδοτική χρήση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων. 

 Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδράμει θετικά στην απόδοση της 

Εταιρίας καθώς εστιάζει στις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  

➢ Το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική Διοίκηση 

σχετικά με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών, τη σύνθεση 

επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία 

αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες 

του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

➢  Τα δικαιώματα των μετόχων .  

➢  Τη διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου:  

     α) με τη συμβολή των τεσσάρων ανεξάρτητων βασικών 

λειτουργιών (Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, 

Κανονιστική Συμμόρφωση, Αναλογιστική Λειτουργία) και 

    β) με τις εγγυήσεις που παρέχουν οι Εξωτερικοί Ελεγκτές. 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή 

Πίστη επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις 

λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και 

οικειοθελείς δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την 

επιχειρηματική της δεοντολογία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως 

Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθεί 

την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ είναι 

αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, της 

Αναλογιστικής και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
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 Η φιλοσοφία και η κουλτούρα που διέπουν την Εταιρική 

Διακυβέρνηση αποτυπώνονται σε μια σειρά κανονισμών και 

πολιτικών, μεταξύ των οποίων ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, ο Εταιρικός Κώδικας 

Δεοντολογίας, η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Πολιτική 

Εσωτερικού Ελέγχου, η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, η 

Πολιτική Αποδοχών κ.α.. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΕ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ο όποιος δραστηριοποιείται στο 

κοινωνικό  σύνολο προχώρησε σε 27 δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στο Α εξάμηνο τον 2020 . Συγκεκριμένα  4 αφορούσαν 

στον πολιτισμό , στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση , 8 στην 

στήριξη ευπαθών ομάδων, 3 στον τομέα υγείας και 12 στην 

ενίσχυση του ευρύτερου  κοινωνικού  ιστού. Η βοήθεια που 

προσέφερε ο όμιλος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ στην αντιμετώπιση του 

CONID-19 ήταν ύψιστης σημασίας  , προσφέρονται 10 

αναπνευστήρες  υψηλής  τεχνολογίας  στο υπουργείο  υγείας  και 

παρέχοντας  δωρεάν  τρίμηνη  ασφαλιστική κάλυψη στα 250 

οχήματα  των κινητών  ομάδων  υγείας  του Ε.Ο.Δ.Υ τα όποια  

διέθεσε  δωρεάν  στην πολιτεία  η εταιρεία  AVIS . Για την ΕΕ η 

κοινωνική  υπευθυνότητα  είναι μια συνεχής   προσπάθεια  

συνεισφοράς στην  κοινωνία . Η Ε.Ε. είναι ο μοναδικός  

ασφαλιστικός  οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει  

απολογισμό Βιωσιμότητας συμφώνα  με τις κατευθυντήριες  

οδηγίες  του GRI G4 , τις αρχές ISO  26000 , τους 17 στόχους  

βιώσιμης  ανάπτυξης  και τις αρχές του οικουμενικού σύμφωνου 

του ΟΗΕ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Στις 27/4, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,  πραγματοποιήθηκε η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 

Α.Ε.Γ.Α." που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι 

Αττικής,  με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εγκριση της 

διάθεσης αποτελεσμάτων  της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 

31/12/2020 και την έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 

53.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο 

πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με 

σκοπό την ακύρωσή τους. 
 

Τα θέματα που αναλύθηκαν στην Γενική Συνέλευση ήταν : 

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της 

χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, μαζί με τις σχετικές 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή. 

• Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 

1/1/2020 έως 31/12/2020. 

• Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της  Εταιρίας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2020 και απαλλαγή 

των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

• Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2021 και 

καθορισμός της αμοιβής αυτής. 

• Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 

2021.  

• Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών της 

Χρήσης 2020.  
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•  Παροχή άδειας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας 

για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 

Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων 

εταιριών. 

• Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των πενήντα τριών 

χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων 

μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών 

με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα τριών 

χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών 

(€33.676,02), καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 

5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας 

προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή. 

• Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά 

την εταιρική χρήση 2020. 

• Έγκριση της Πολιτικής Ελέγχου Καταλληλότητας των 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, πλήθους 

και ιδιοτήτων των Μελών της . 
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ΕΧΑΕ 

 

 

 

 

Μπουτσιώλη Βάια, λογιστικής και χρηματοοικονομικης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

 
 
Νικόλαος Ντίνας, διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.  
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι χρηματιστήριο το οποίο εδρεύει 
στην Αθήνα. Υπάρχουν πέντε αγορές που λειτουργούν στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, η οργανωμένη αγορά αξιών, η 
οργανωμένη αγορά παραγώγων, η εναλλακτική αγορά, η αγορά 
άνθρακα (για EUAs) και η εξωχρηματιστηριακή αγορά.  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει πάνω από 30 δείκτες. Οι έξι 
βασικοί δείκτες είναι οι εξής: Composite Index (GD), FTSE/Athex 
Large Cap (FTSE, γνωστός και ως FTSE 25), FTSE/Athex Mid 
Cap Index (FTSEM), FTSE/Athex Market Index (FTSEA), 
FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus (FTSEGTI) και 
FTSE/ATHEX Factor-Weighted Index (FTSEMSFW).  

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελείται από την εταιρεία 
Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 
Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και τις θυγατρικές της ΕΧΑΕ εταιρείες 
Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων A.E. (ATHEXCSD) και 
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. 
(ATHEXClear). 

Το χρηματιστήριο μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού 
δημοσίου με την επωνυμία Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. το 
1995. Ακολούθησε το 1997 η αγορά από ιδιώτες του 39,67% και εν 
συνεχεία του 12% των μετοχών της εταιρείας το 1998, με το 
μερίδιο του ελληνικού δημοσίου να φτάνει στο 47,7% των μετοχών 
το 1999. Η εταιρία χαρτοφυλακίου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 
δημιουργήθηκε το 2000.  

Τον Απρίλιο του 2001, καταργείται η αίθουσα συνεδριάσεων 
(trading floor) του ΧΑΑ στην οδό Σοφοκλέους 10. 

Η εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. προέκυψε από τη 
συγχώνευση των εταιρειών Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και 
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., θυγατρικών της 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., το Σεπτέμβριο του 2002. Οι μετοχές 
της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. αποκτήθηκαν από 7 τράπεζες το 
2003. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. απέκτησε το 100% των 
μετοχών των θυγατρικών εταιρειών Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 
Α.Ε. (ΚΑΑ) και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 
Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤΕΣΕΠ) το 2006. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 
2005, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. απέκτησε τον πλήρη έλεγχο 
της θυγατρικής Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης 
Κεφαλαιαγοράς Α.Ε. (ΑΣΥΚ). Έπειτα, το 2013, η Χρηματιστήριο 
Αθηνών Α.Ε. συγχωνεύθηκε με την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 
δημιουργώντας την Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο 
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Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) η οποία είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τον Ιούλιο του 2007 άρχισε η μεταφορά όλων των υπηρεσιών του 
Ομίλου στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110. Τον 
Δεκέμβριο του 2007 κλείνει για τελευταία φορά της πόρτες του το 
ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10 ως χρηματιστήριο. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομική 

ανάπτυξη της Ελλάδας στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. 
Γεγονότα τα οποία επηρέασαν το Χρηματιστήριο είναι η ένταξη της 
Ελλάδας στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ) και 
το Χρηματιστηριακό κραχ του 1999, το οποίο σημάδεψε τις ζωές 
πολλών ελληνικών οικογενειών. Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 1999 ο 
γενικός δείκτης εμφάνισε ιστορικά υψηλά των 6484,38 μονάδων. 
Στις 24 Οκτωβρίου του 2008 ο δείκτης αυτός έπεσε κατά 9.71%. 
Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 ο Γενικός Δείκτης έφτασε στις 1403,92 
μονάδες και στις 18 Νοεμβρίου 2011 έκλεισε στις 712,63 μονάδες. 
Στις 28 Αυγούστου του 2011 ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου 
σημείωσε την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του, 
συγκεκριμένα +14,37%, ευρισκόμενος βέβαια σε επίπεδα κάτω 
των 1000 μονάδων. 

Λόγω της Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας που κηρύχθηκε, 
το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό από τις 29 Ιουνίου 
του 2015. Η επαναλειτουργία του έγινε στις 3 Αυγούστου του 2015, 
με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ιστορική πτώση, φτάνοντας το 
-22,88% και τις 615 μονάδες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για 
να κλείσει τελικά στις 668 μονάδες με τη μεταβολή να είναι στο -
16,23%, ξεπερνώντας την κατάρρευση του -12,6% στις 26 
Οκτωβρίου του 1987, την ημέρα δηλαδή της επαναλειτουργίας του 
μετά τη σύντομη αργία, λόγω του "κραχ" των Χρηματιστηρίων τη 
"μαύρη Δευτέρα" στις 19 Οκτωβρίου του 1987. 

Στις 24 Αυγούστου του 2015, εν μέσω κλυδωνισμών στις 
παγκόσμιες αγορές και αβεβαιότητας λόγω των επικείμενων 
πρόωρων εκλογών, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέο αρνητικό 

ρεκόρ με χαμηλά 38 μηνών, κλείνοντας στις 568 μονάδες (-
10,54%). Μάλιστα οι ενδοσυνεδριακές απώλειες έφτασαν τις 
562,87 μονάδες. 

Προσωπική άποψη 

Η εταιρία είναι πολύ χρήσιμη για την Ελληνική αγορά, καθώς 
πρώτα απ’ όλα απασχολεί μεγάλη μερίδα εργαζομένων, και 
επιπλέον, καθώς είναι η εταιρία που έχει ταυτόχρονα τη μορφή 
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χρηματιστηρίου. Επίσης, αποτελεί πηγή εσόδων για το κράτος, 
καθώς λίγο λιγότερο από το 50% της εταιρίας, ανήκει στο Δημόσιο. 

 

Μετοχή της ΕΧΑΕ 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε την πορεία της μετοχής 
της ΕΧΑΕ. Βλέπουμε ότι υπήρχε μία μεγάλη αύξηση της μετοχής 
στο έτος 2008,η οποία αύξηση όμως ξεκίνησε σταδιακά από το 
2005 περίπου. Παρατηρούμε όμως ότι μετά την πολύ μεγάλη 
αύξηση μέχρι και το 2008, η εταιρία, είχε μία αρκετά κατακόρυφη 
πτώση. Αυτή η πτώση σταμάτησε περίπου στο 2009, απ’ όπου 
είχαμε και μία μικρή αύξηση, και από τότε, η μετοχή τη ΕΧΑΕ 
κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα μέχρι και σήμερα.  
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Η αυξητική τάση της μετοχής της ΕΧΑΕ μέχρι και το 2008, 
οφείλεται στην πολύ καλή μέχρι τότε, οικονομική πορεία της 
χώρας. Όπως είπαμε και πριν, παρατηρείται κατακόρυφη πτώση 
της τιμής της μετοχής από το έτος 2008 μέχρι και το έτος 2009 τα 
οποία ήταν τα πρώτα κρίσιμα έτη για τη χώρα μας, καθώς το 2010 
είχαμε και το πρώτο μνημόνιο, αλλά υπήρχαν μέτρα λιτότητας πριν 
το μνημόνιο. Μετά το πρώτο ‘σοκ’ στην αγορά, παρατηρείται μία 
ομαλοποίηση της μετοχής στην ΕΧΑΕ η οποία διατηρείται μέχρι 
και σήμερα. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Δ.Σ. της ΕΧΑΕ έχει ως εξής : 

Ονοματεπώνυμο Θέση 

Γιώργος Χατζηνικολάου Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό 
μέλος 

Αλέξιος Πιλάβιος Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό 
μέλος 

Σωκράτης Λαζαρίδης 
 

Διευθύνων Σύμβουλος, 
εκτελεστικό μέλος 

Κωνσταντίνος Βασιλείου Μη εκτελεστικό μέλος 

Δημήτριος Δόσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Γεώργιος Δουκίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Ιωάννης Εμίρης Μη εκτελεστικό μέλος 

Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Nickolas Krenteras Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Ιωάννης Κυριακόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος 
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Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

Παντελής Τζωρτζάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία με την από 28/2/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής 
του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) 
στις 28 Ιουνίου 2013. Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 2012 και είναι 
αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) 
και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με τη 
νομική μορφή της Aστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που 
αναγνώρισαν από κοινού τη συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και την αδιάκοπη μεγέθυνση της αξιοπιστίας της 
ελληνικής αγοράς. Τακτικά μέλη του ΕΣΕΔ είναι η ΕΧΑΕ, ο ΣΕΒ, η 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET), η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
(ΕΘΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
(ΕΕΣΥΠ). 
  
Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε 
χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4706/2020 
και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που είχε 
εκδοθεί το 2013 από το ΕΣΕΔ και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο 
του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη 
διεύθυνση: http://www.esed.org.gr/code-listed 

 
Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Πολιτική ΕΚΕ του Ομίλου 

http://www.esed.org.gr/code-listed
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Με την εφαρμογή των πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
επιτυγχάνεται η δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης με οφέλη για 
όλους τους συμμετέχοντες. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικής δράσης 
συμπεριλαμβάνει μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στον 
άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, μέσα από μία σειρά 
δράσεων οικονομικής υποστήριξης και εθελοντικών πράξεων, 
αποτελούν τις βασικές «επενδύσεις» του Ομίλου. 

Το πλαίσιο των δράσεων που αναγνωρίζουν τα αρμόδια άτομα ως 
σημαντικά και απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη ευρωστία του 
Ομίλου της ΕΧΑΕ  μέσα στην κοινωνία, κινείται στους παρακάτω 
άξονες: 

• Επένδυση στη γνώση. 
• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. 
• Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο 

κοινωνικά υπεύθυνο. 
• Προστασία του περιβάλλοντος. 
• Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
• Προσφορά σε ομάδες ανθρώπων κοινωνικά 

αποκλεισμένες. 
• Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού 
• Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού και 

των αξιών του Χρηματιστηρίου. 

Πρόγραμμα ΕΚΕ του Ομίλου 

Ο Ομιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το 
περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία. 

ανακυκλώνω - σβήνω τα φώτα - σκέφτομαι πριν τυπώσω 
-  συμμετέχω -  παρέχω - ενισχύω -  προσφέρω -  στηρίζω - 

ενισχύω - μαθαίνω - εκπαιδεύω -  σχεδιάζω 

• Συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας στέκοντας 
αρωγός στο έργο εθελοντικών οργανισμών που 
στηρίζουν συνανθρώπους μας. 

• Συνεχίζουν τις προσπάθειες μας για την προστασία του 
περιβάλλοντος με καθημερινές ενέργειες ανακύκλωσης 
και υιοθετούν νέους τρόπους εργασίας μέσα από μία 
σειρά απλών πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. 
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• Προωθούν και στηρίζουν ένα πρόγραμμα ενημέρωσης 
& εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές και στελέχη της 
αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της 
χρηματιστηριακής παιδείας. 

• Υποστηρίζουν ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του 
Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της ΕΚΕ 
τόσο στο επιχειρηματικό και κοινωνικό σύνολο όσο και 
στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

Η Γενική Συνέλευση έγινε στις 31 Μαΐου 2021, μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εικόνα των διεθνών 

αγορών και πως επηρέασε τις αγορές το 2020, οι στόχοι που 

υλοποιήθηκαν, η επικαιροποίηση στρατηγικής ομίλου 

διαμορφωμένοι άξονες δράσεων, ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 

2020 παράμετροι διαμόρφωσης εσόδων, κύκλος εργασιών & 

κερδοφορία, την εικόνα της μετοχής από τον οκτώβριο 2020, το 

πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, τους κύριους τομείς δράσεων 

2021 ABC άμεση συσχέτιση με ενίσχυση εσόδων, τα οικονομικά 

αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2021, παράμετροι διαμόρφωσης 

εσόδων 
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Η άποψη των φοιτητών ήταν ότι αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα 

και δεν άφησαν κανέναν μέτοχο με απορίες, είπαν τα πιο 

σημαντικά δίνοντας εξηγήσεις και ήταν πολύ κατανοητά ό,τι 

αναφέρθηκαν στην Γενική συνέλευση. Έδειξαν ότι υπάρχει όραμα 

για ένα καλύτερο μέλλον, ήταν πολύ πρόθυμοι να ακούσουν και να 

απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Στην γενική συνέλευση ήταν 

παρόντες ο πρόεδρος της εταιρίας, ο διευθύνω σύμβουλος και η 

εκπρόσωπος της ελεγκτικής εταιρείας  
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

    Βαχτσαβάνη Ελένη 

   Κοντοστεργίου Αθηνά 
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   Λαγού Ελπίδα 

 

 Ντούπης Θωμάς 

  Τζανέτος Γιώργος 

 

 Τζανέτου Μαριάννα 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη εργασίας: Φαίη Σωτηρίου 
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 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΦΙΛ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
Πλαστικών προιόντων στην χώρα μας, με ισχυρό εξαγωγικό 
προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Το 
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε περισσότερες 
από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία 
διατηρεί θυγατρικές εταιρείες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε εξι 
χώρες του εξωτερικού , στην Γαλλία, Ρουμανία, στην Πολωνία, στη 
Ρωσία, στην Τουρκία και στην Κίνα. Επίσης, η εταιρία έχει 
εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 
12MW  και φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 240 ΚW για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την οικολογική σημασία και την 
συμβολή στην τοπική οικονομία, οι μονάδες αυτές διασφαλίζουν, 
μακροπρόθεσμα, το ανταγωνιστικότερο κόστος για την επιχείρηση.  
 
Κύριες Δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν :  
 

1. Η παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρμογές, 
όπως κάλυψη θερμοκηπίων, γραμμική κάλυψη, 
εδαφοκάλυψη, απολύμανση εδάφους , ενσίρωση. 

2. Η παραγωγή masterbathches, δηλαδή ειδικών 
συμπηκνωμάτων χρωστικών ουσιών και χημικών προσθέτων 
που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες από τη βιομηχανία 
πλαστικών. 

3. Η παραγωγή σωληνών πολυαιθυλενίου, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για άδρευση, ύδρευση πόλεων, δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και δίκτυα φυσικού αερίου.  

4. Η παραγωγή γεωμεμβρανών για στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενών, χωρών υγειονομικής ταφής 
απορριμάτων και γενικότερα για στεγανοποιήσεις τεχνικών 
και δομικών έργων. 

5. Η παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών με μεγάλη και 
σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης δυναμικότητας 
4000τόνων/έτος. 
 

Αναλυτικότερα, ειδικέυεται στην παραγωγή των εξής προιόντων : 
 
➢ KRITILEN (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών) 
➢ KRITIFIL(πλαστικά φύλλα για αγροτικές εφαρμογές) 
➢ KRITIFLEX (γεωμεβράνες) 
➢ KRITISOL(σωλήνες πολυαιθυλένιου) 
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➢ KRITISAN( ανακυκλωμένα πλαστικά)  
➢ KRITIRES ( ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές). 

 
2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Μέρος Α’ – Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του  
 
Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού  
Συμβουλίου  
- Δεν υπαρχει διακριση προεδρου με διευθυνοντων συμβουλων σε 
οτι αφορα την οργανωση και τις αρμοδιοτητες. 
- Ο προεδρος εχει καθηκοντα τα οποια οριζει το καταστατικο της 
εταιριας  
- Τα καθηκοντα των διευθυνοντων συμβουλων τα καθοριζει το 
Διοικητικο συμβουλιο 
- Ρόλος του Δ.Σ. είναι να εκλέγει έναν εκτελεστικό αντιπρόεδρο και 
όχι εναν ανεξάρτητο. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος ελέγχεται σε ότι 
αφορά τις αρμοδιότητες που του έχουν ορίσει. 
 
Ι. Καθήκοντα και συμπεριφορές των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου  
Το ΔΣ δεν έχει υιοθετήσει ως ένα μέρος των εσωτερικών 
κανονισμών της  Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων 
συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στη Εταιρεία, καθώς οι εν 
λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί, έχει όμως 
προβλεφθεί στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Καταστατικού της 
Εταιρείας ότι κώλυμα εκλογιμότητας και συμμετοχής στο Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει ο μέτοχος που:  
α) δρα με βαση τον ανταγωνισμο και το συμφερον της εταριας 
β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
πλαστογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία 
και για οποιοδήποτε κακούργημα.  
 
IΙ. Κανονισμός λειτουργίας και πρόγραμμα συνεδριάσεων του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
-Ο κανονισμος λειτουργειας του Δ.Σ. δεν είναι κάποιος 
συγκεκριμένος διότι οι κανονισμοί του καταστατικού της εταιρίας έχει 
θεωρηθεί πλήρες για την λειτουργεία του. 
- Το Δ.Σ. της εταιρίας δεν συγκρατεί ημερολόγιο συνερδιάσεων ή το 
ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της, για το λόγο ότι τα περισσότερα 
μέλη του διαμένουν στο νομό Ηρακλείου. Συνεδριάζουν μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις. 
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ΙΙΙ. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου  
- Και στην αξιολόγηση όπως και στις αποδόσεις του προέδρου αλλά 
και του ίδιου του Δ.Σ., δεν έχει οριστεί κάποιος συγκεκριμένος 
τρόπος που εκτελούν αυτη τη διαδικασία. 
- Ηδιαδικασία αυτή δεν  θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της 
οργανωτικής δομής και του εν γένει μεγέθους της Εταιρείας.  
 
ΙV. Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου  
- Η θητεία των μελών του ΔΣ βάσει του καταστατικού της Εταιρείας 
είναι πέντε (5) έτη. Η μείωσή της σε τέσσερα (4) έτη δεν κρίνεται ως 
αναγκαία βάσει της οργανωτικής δομής της Εταιρείας. 
2. Διοικητικό Συμβούλιο  
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ επιτρέπουν την αποτελεσματική  
άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη  
δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. 
Το Δ.Σ. της εταιρίας , φημιζεται για τις γνώσεις του , τις ικανότητες 
του και κυρίως για την ακεραιότητα του. 
Το ΔΣ αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.  
➢ Τα μέλη, εκλέγονται από τους μετόχους με μέγιστη θητεία  

πέντε (5) χρόνων, χωρίς όμως να αποκλείεται η επανεκλογή τους.  
➢ Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών σε 

μία και  
μόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των μελών του ΔΣ συντελείται  
σταδιακά.  
➢ Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή 

ή  
επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς  
και από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των  
προτεινόμενων μελών, καθώς και κάθε  άλλη σχετική πληροφορία 
που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν αποφάσεις.  
➢ Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ΔΣ αποτελείται από μη 

εκτελεστικά  
μέλη και 4 από τα μέλη είναι ανεξάρτητα, απαλλαγμένα από 
συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία, και από στενούς  
δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία.  
➢ Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά  
μέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%  
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε να έχουν σχέση  
εξάρτησης με την Εταιρεία ή με πρόσωπα που συνδέονται με την  
Εταιρεία. 
- Τα ανεξάρτητα μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση  
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των μετόχων. 
- Το ΔΣ καθορίζει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις  προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων.  
-Στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των 
υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία μελών του, το ΔΣ θεωρεί ότι 
σχέση εξάρτησης  
υπάρχει, όταν το μέλος:  
➢ έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του 

ΔΣ της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων 
τριών (3) ετών,  

➢ λαμβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου 
που  

προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση 
εκτός  
από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική  
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,  
➢ έχει ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη 

επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, 
ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος 
της Εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως 
ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου 
είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,  
➢ έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών 

τακτικός ελεγκτής  
της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης  
που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική  
της,  

➢ έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου 
βαθμού ή  

συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, 
σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,  

➢ ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων 
προσώπων, πάνω από  

10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί 
σημαντικό  
μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της.  
 
 
Μέρος Β΄- Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Η Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020, διαμόρφωσε το 
διοικητικό συμβούλιο που ισχύει έως και σήμερα ως εξής:  
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1. Ιωάννη Λεμπιδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (μη εκτελεστικό μέλος)  
2. Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
3. Μιχαήλ Λεμπιδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
4. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
5. Μιχαήλ Περάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (μη εκτελεστικό μέλος)  
6. Ιωάννη Μελά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
(εκτελεστικό μέλος) Ετήσια Οικονομική Έκθεση έτους 2020 24  
7. Εμμανουήλ Κυκριλή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
8. Γεώργιο Βαλεργάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
9. Γεώργιο Κόρκακα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος)  
10. Νικόλαο Μυρτάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)  
11. Μιχαήλ Βλατάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)  
12. Γεωργία Μηλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)  
13. Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)  
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 26η 
 Ιουλίου του  2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική 
Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2024.  

 
3.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Σύντομη και περιεκτική ανάλυση των κύκλων εργασιών της εταιρίας 

και ομίλου Πλαστικά Κρήτης από το 2017 μέχρι το 2020, και πως 

επηρεάστηκε στην Covid-19 εποχή. 

Τα Πλαστικά Κρήτης κατάφεραν την χρονιά του Covid-19 να 

υψώσουν τοίχος ανοσίας και να αυξήσουν θεαματικά των κύκλο 

εργασιών τους. Κατάφερε να εντάξει τον εαυτό της στις εταιρίες που 

επιβεβαίωσαν τον κανόνα “ Η κρίση γεννά ευκαιρίες “. Ο κλάδος 

Χημικά πλαστικά βρέθηκε στην αιχμή της ζήτησης αυτής της 
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περιόδου σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή οδηγία προς την “ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ “.  

Ιστορικά κοιτώντας των Κύκλο Εργασιών της εταιρία και ομίλου:  

• Το 2017 η Εταιρία είχε αύξηση κατά 1,85% από 140,1 σε 

142,7 εκ. Ευρώ  ενώ ο Όμιλος  κατά 3,09% από 23,1 σε 26,6 

εκατ. Ευρώ.  

• Το 2018 η Εταιρία είχε μείωση κατά 2,42% από 142.7 σε 139.2 

εκ. Ευρώ ενώ του Ομίλου κατά 1,33% από 283,1 σε 279,4 εκ. 

Ευρώ.  

• Το 2019 η Εταιρία είχε αύξηση κατά 3,81% από 139,2 σε 

144,5 εκ. Ευρώ ενώ ο Όμιλος κατά 2,96% από 280,5 σε 288,8 

εκ. Ευρώ. 

• Το 2020 η Εταιρία είχε αύξηση κατά 9,5% από 144,5 σε 158,2 

εκ. Ευρώ ενώ ο Όμιλος κατά 5,5% από 288,8 σε 304,6 εκ. 

Ευρώ. 

Παρατηρώντας τις επιδόσεις της Εταιρίας και Ομίλου, η 

ασθένεια COVID-19 που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

κήρυξε στης 11.03.2020 ως πανδημία, δεν επηρέασε 

αρνητικά των κύκλο εργασιών, καθώς η ζήτηση παρέμεινε 

σταθερή στην γεωργική οικονομία και βιομηχανία χημικών 

πλαστικών.  Αναλυτικότερα η γεωργική οικονομία λόγο 
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αυξημένης ζήτησης των προϊόντων τους επένδυσαν 

περαιτέρω σε νέα θερμοκήπια και εγκαταστάσεις,  έτσι τα 

προϊόντα KRITIFIL® με την  σειρά τους ακολούθησαν την 

αγορά. Και γενικότερα, η μείωση κινητικότητας των 

ανθρώπων έδωσε την δυνατότητα, σε επιχειρήσεις και 

δήμους, την ανακαίνιση των υδρευτικών και των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων τους και την εγκατάσταση 

φυσικού αερίου, όπου τα προϊόντα KRITISOL® έχουν 

εφαρμογή. Και τέλος τα προϊόντα KRITIFLEX® που 

εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία “Πράσινη Ευρώπη” 

σε πληθώρα εφαρμογών εκ των οποίων είναι επικάλυψη 

χωματερών, Υπεδάφιες μονώσεις δεξαμενών, μονώσεις 

κτιρίων και τεχνικών έργων, ιχθυοκαλλιέργιες κτλπ. 

 

Εν Κατακλείδι, μπορούμε να αναφέρουμε πως και μελλοντικά 

η εταιρία θα έχει σταθερή ή αυξητική πορεία στον κύκλο 

εργασιών τους  καθώς τα προϊόντα είναι εξαιρετικά επίκαιρα 

και δεν επηρεάζετε από την επιδημιολογική κατάσταση του 

πλανήτη. Επενδύοντας επίσης, περαιτέρω στην έρευνα και 

στην πράσινη ανάπτυξη θα εξασφάλιση πολλά χρόνια 

κερδοφορίας και θετικών αποτελεσμάτων.    
 

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ  

Παρακάτω έχουμε τη διαγραμματική παρουσίαση των τιμών της 

μετοχής της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης

 

Παρακάτω έχουμε τη διαγραμματική παρουσίαση των τιμών του 

Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
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Παρατηρούμε ότι η τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του 2020 

παρουσιάζει έντονη ομοιότητα με αυτή του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διαπιστώνουμε ότι η τιμή της μετοχής το 

πρώτο τρίμηνο είχε πτωτική πορεία και ιδιαίτερα τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο όπου σημείωσε σημαντική καθίζηση λόγω 

της εμφάνισης του COVID-19 στην χώρα μας. Ωστόσο στα 

υπόλοιπα τρίμηνα του έτους μέχρι και σήμερα μπορούμε να δούμε 

ότι η τιμή της μετοχής σημειώνει ανοδική πορεία. Επιπλέον 

παρατηρούμε ότι η τιμή της μετοχής σημειώνει συνεχώς νέα 

ιστορικά υψηλά καταφέρνοντας να αγγίξει τα 18,00€ 

Η λογιστική αξία της μετοχής είναι ένα μέγεθος που αντανακλά τη 

λογιστική αποτίμηση της εταιρίας και υπολογίζεται διαιρώντας το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με τον συνολικό αριθμό μετοχών. Μία 

ικανή διοίκηση πρέπει να καταφέρει η τιμή της τρέχουσας αξίας της 

μετοχής να είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση με την λογιστική αξία 

της μετοχής. Παρατηρούμε ότι η τιμή της μετοχής κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο από τον Μάιο του 2016 έως τον Μάιο του 2021 

ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη λογιστική. 

Λογιστική αξία μετοχής = 
𝛭 𝜏𝜊𝜒𝜄𝜅ό 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 = 

32.855.040

27.379.200
 = 1,2 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη 

που αποδίδονται στους μετόχους της εταιρίας με τον αριθμό των 

μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την αντίστοιχη 

περίοδο, εξαιρουμένων τυχόν ιδίων μετοχών. 

Μεγέθη 2017 2018 2019 2020 
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Κέρδη ανά 
μετοχη 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

= 
17.306.432
27.379.200

 = 0,6321 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

= 
18.542.277
27.379.200

 = 0,6772 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

= 
23.469.000
27.379.200

 = 0,8574 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 = 

32.764.000
27.379.200

 = 1,1971 

 

Πολλαπλασιαστής κερδών2020 (P/E)= 
𝛵𝜄𝜇ή 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή
 = 

1,2

1,1971
 = 

1,0024 

Aν υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής αγοράζει την μετοχή σήμερα 

στην τιμή των 1,2 € και περιμένει ένα σταθερό μέρισμα της τάξης 

του 1,1971 € τον χρόνο, θα έχει κάνει απόσβεση του κεφαλαίου σε 

1, 0024 χρόνια. Στην πράξη όμως η τιμή της μετοχής μεταβάλλεται 

καθημερινά και το μέρισμα αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις 

επιδόσεις της εκάστοτε εταιρίας. 

5.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ισολογισμός 
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Παρατηρούμε ότι το Ενεργητικό της εταιρίας παρουσιάζει αύξηση 

κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020 σε σχέση με αυτή του 2019, 

η οποία οφείλεται τόσο στα στοιχεία του Μη Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού όσο και σε αυτά του Κυκλοφορούντος. Όσον αφορά τα 

πρώτα διαπιστώνουμε ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στους 

λογαριασμούς ενσώματα πάγια και  προκαταβολές και λοιπές 
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απαιτήσεις, ενώ τα δεύτερα στο λογαριασμό ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα.  

Αύξηση παρατηρούμε και στα Ιδία Κεφάλαια, η οποία εμπίπτει 

κυρίως στο λογαριασμό ιδίες μετοχές, γεγονός το οποίο αιτιολογείται 

από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας 

τον Μάρτιο του 2020. Στη συνέλευση αποφασίστηκε η απόκτηση 

100.000 ιδίων μετοχών της σε εύρος τιμών από 5€ έως 15€ ανά 

μετοχή, εντός περιόδου που δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες και οι 

οποίες θα διατεθούν στα στελέχη και τους εργαζόμενους της 

εταιρίας. Βάσει της συγκεκριμένης απόφασης κατά την διάρκεια της 

χρήσης 2020 η εταιρία είχε αποκτήσει συνολικά 19.000 Ίδιες 

μετοχές αξίας 237.752,10€.  

Οι Υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες, το οποίο οφείλεται κυρίως 

στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και στους λογαριασμούς 

προμηθευτές, βραχυπρόθεσμες δόσεις μισθώσεων και λοιπές 

υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί. 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

Παρατηρούμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2020 ανήλθε σε 

158.181 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5% σε σύγκριση 

με αυτόν του 2019. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
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και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) για την εταιρία, 

παρουσίασαν αύξηση κατά 29,8% και ανήλθαν σε 37.465 χιλ. ευρώ. 

3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας 

 

Διαπιστώνουμε ότι το 2020 σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση  στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, γεγονός που οφείλεται σε απόφαση 

Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Νοέμβριο, όπου αποφασίστηκε 

η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 24.641.280 

ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ. 

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

στα 32.855.040 ευρώ αποτελούμενο από 27.379.200 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ. Ακόμα παρατηρούμε ότι διανεμήθηκε 

μέρισμα συνολικής αξίας 9.998.883,84 ευρώ (μικτό), το οποίο 

αποφασίστηκε από τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

της εταιρίας. 

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Εταιρίας 
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Παρατηρούμε ότι  τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 

32% από 27,9 εκατ. ευρώ το 2019 ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ το 

2020.  

 

6.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
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Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Μεγέθη 2017 2018 2019 2020 
Δείκτης 
Γενικής 
Ρευστότητας 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 4,69  

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 6,05 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 7,42 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 9,71 

Δείκτης 
Ειδικής 
Ρευστότητας 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 3,55 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

= 4,53  

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 5,75 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  

= 7,66 

Οι δείκτες ρευστότητας εκφράζουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

μετατρέπει το κυκλοφορούν ενεργητικό της σε μετρητά για να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερο το 

κυκλοφορούν ενεργητικό από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . 

Συνεπώς, όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές των δεικτών τόσο καλύτερη 

είναι η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της εταιρίας. Ενώ ο δείκτης  

ειδικής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της εταιρίας να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να 

χρειάζεται να προσφύγει στα αποθέματα. Παρατηρούμε ότι οι τιμές 

των δεικτών της εταιρίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο 

παρουσιάζουν ανοδική πορεία, γεγονός που φανερώνει τη 

δυνατότητα της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Μεγέθη 2017 2018 2019 2020 
Ταχύτητα 
Εισπράξεως 
Απαιτήσεων 

365

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 𝛼𝜋ό 𝛱휀𝜆ά𝜏휀𝜍

 
 

= 98  

365

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 𝛼𝜋ό 𝛱휀𝜆ά𝜏휀𝜍

= 95  

365

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 𝛼𝜋ό 𝛱휀𝜆ά𝜏휀𝜍

=  94 

365

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 𝛼𝜋ό 𝛱휀𝜆ά𝜏휀𝜍

  

= 94  

Ταχύτητα 
Εξόφλησης 
Προμηθευτών 

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍

 
 

= 34  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍

 
 

= 32  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍

 
 

= 35  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍

 
  

= 32  

Ταχύτητα 
Κυκλοφορίας 
Αποθεμάτων 

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

 
 

= 88  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

 
 

= 95  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

 
 

= 88  

365

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 
𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

 
  

= 95  

 

Ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων φανερώνει πόσο 

συχνά μέσα στη χρήση η εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις της από 

τους πελάτες της. Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του δείκτη τόσο 

καλύτερη είναι η ρευστότητα και η κερδοφορία της εταιρίας. Ο 

δείκτης ταχύτητας εξόφλησης προμηθευτών φανερώνει τον αριθμό 

των ημερών που απαιτούνται για την αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους προμηθευτές της. Τέλος ο 

δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων εκφράζει τον αριθμό 
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των ημερών που απαιτούνται για την μετατροπή των αποθεμάτων 

σε πωλήσεις. 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Μεγέθη 2017 2018 2019 2020 
Αποδοτικό
τητα 
Ενεργητικο
ύ 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛱휀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎.  𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈
  

= 12,57 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛱휀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎.  𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈
  

= 12,3 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛱휀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎.  𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈
 

 = 13,2 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛱휀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎.  𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈
  

= 15,8 

Αποδοτικό
τητα Ιδίων 
Κεφαλαίων 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  

= 14,9 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  

= 13,94 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  

= 14,7 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛢𝜋𝜊𝜏.  𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  

= 17,4 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετρά την ικανότητα της 

διοίκησης να χρησιμοποιεί τους πόρους της  για την 

πραγματοποίηση κερδών. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή του δείκτη 

τόσο πιο αποτελεσματικά διοικείται η εταιρία. Ενώ, ο δείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων φανερώνει την ικανότητα της 

επιχείρησης να παράγει κέρδη απο τα χρήματα που επενδύουν οι 

μέτοχοι. Παρατηρούμε ότι οι δείκτες αποδοτικότητας της εταιρίας 

σημειώνουν ανοδική πορεία γεγονός που φανερώνει την ικανότητα 

τόσο της διοίκησης όσο και της ίδιας της επιχείρησης να παράγει 

κέρδη.  

 

7.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Εισαγωγή στον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης: 

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης συντάχθηκε από την 
εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ και αποσκοπεί στην καταγραφή 
των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει 
η εταιρία τόσο αυτοβούλως όσο και κατ’ επιταγή της κείµενης 
νοµοθεσίας. Κατά την κατάρτιση του λήφθηκε υπόψη το σχέδιο 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις Εισηγµένες Εταιρίες που 
κυκλοφόρησε προς διαβούλευση ο ΣΕΒ το Νοέµβριο του 2010, οι 
Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΟΟΣΑ που δηµοσιεύθηκε το 
2004 καθώς και οι γενικώς παραδεγµένες αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης που εφαρµόζονται εντός των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Στόχος του Κώδικα:  
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• Εκπαιδευση και βελτιστες πραξεις που εφαρμοζουν οι 
εταιριες σημερα 

• Να υπαρχει καλυτερη πληροφορηση σε ιδιωτες και μετοχους 
ελληνων η μη. 

• Να αναβαθμηστει το συστημα για τις εισηγμενες εταιριες που 
αφορα την ετησια πληροφορηση της εταιρικης τους 
διακυβέρνησης με βαση τον νομο 3873/2010 

 
Ο Νόµος αυτός επιβάλλει στις εταιρείες, των οποίων οι κινητές αξίες 
είναι δεκτές για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, να 
συντάσσουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που θα πρέπει να 
αποτελεί ειδικό τµήµα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισής τους. Η 
δήλωση αυτή πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει πληροφορίες για τις 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία 
επιπλέον των προβλέψεων του νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων 
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τη 
διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να περιέχει αναφορά στο 
συγκεκριµένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η 
εταιρία και, στο βαθµό που η εταιρία αποφασίζει να αποκλίνει από 
ορισµένα µέρη του σχετικού Κώδικα ή να µην εφαρµόσει κάποιες 
από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους λόγους της απόκλισης ή της 
µη εφαρµογής. Γενικα, εταιρικη διακυβερνηση οριζεται ο τροπος 
διοικησης και ελεγχου κάθε εταιριας. Μεσα σε αυτή, 
συμπεριλαμβανεται το διοικητικο συμβουλιο , οι μετοχοι και οσοι 
αλλοι σχετιζονται με την αποδοση μιας εταιριας. Μεσα από την 
εταιρική διακυβερνυση  αντανακλατε η ανταγωνιστικοτητα μεταξυ 
των εταιριων και στοχος είναι η καλυτερεψη των οικονομικων 
ιδιωτικων η όχι επιχειρησεων. 
 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 
Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον  
Κώδικα  
  Η εξελιξη της εταιρικης διακυβερνησης στην χωρα μας γενικα, 
οφειλεται σε νομους υποχρεωτικους (νομος 3016/2002) οπου 
υποχρεωσε όλα τα μελη των Δ.Σ για κάθε εταιρια να 
διαπραγματευονται στα χρηματιστηρια , καθως να υπαρχει ένα 
συνολο κανονων εταιριων και εσωτερικος ελεγχος 
Ενας ακομα νομος , ο 3693/2008 δημιουργησε νεους κανονισμους 
όπως για παραδειγμα η συσταση επιτροπων ελεγχου. 
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 Ο νομος 3884/2010 εχει να κανει με τα δικαιωματα των μετοχων και 
τις υποχρεωσεις της εταιριας προς αυτους, στη διαρκεια 
δημιουργιας γενικων συνελευσεων. Τέλος ο νόμος 3873/2010 
ενσωμάτωσε στην ελληνική 
έννομη τάξη την υπ' αριθμ. 2006/46EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης 
θέσπισης  Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας 
ταυτόχρονα τον 
θεμέλιο λίθο του. 
  
 Η εταιρια μας, πλατικά κρητης συμφωνει με τους 
προαναφερομενους νομους που αφορουν τον κωδικα ετσιρικης 
διακυβερνησης στην οικονομικη εκθεση για το ετος 2020. Τα 
πλαστικα κρητης λοιπον, εχουν δηλωσει πως το χρονικο διαστημα 
για το 2020 εως σημερα θεσπιζει ως κεδ τον γενικο κεδ που είναι 
σήμερα αποδεκτος οπου δημιουργηθηκε από τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τελικά αναθεωρηθηκε 
από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) 
 Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του Ομίλου Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc  
 
Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και  
αιτιολόγησης αυτών.  
 
  Η εταιρία μας , με τα κατωθι αποδεικνυει πως ακολουθει με 
απολυτη συνέπεια την νομοθεσια της χώρας μας που αφορουν τον 
κωδικα εταιρικης διακυβερνησης. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις 
ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(Σ.Ε.Β., όπως τροποποιήθηκε από το Ε.Σ.Ε.Δ.) στον οποίο η 
Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια 
σειρά από επιπλέον (των ελάχιστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές 
και αρχές. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές 
υφίστανται κατά  την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες 
αποκλίσεις. 
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8.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Η Πλαστικά Κρήτης, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 
δημιουργήσει δίκτυο συλλογής χρησιμοποιημένων φιλμ 
θερμοκηπίων σε πολλές περιοχές της Κρήτης όπως Ιεράπετρα, 
Τυμπάκι, Αρβη, Φαλάσαιρνα, Ελαφονήσι, Παλαιόχωρα κ.α. Τα 
χρησιμοποιημένα πλαστικά φύλλα μεταφέρονται στο εργοστάσιό 
της εταιρείας για ανακύκλωση 

1. Μονάδα Ανακύκλωσης δυναμικότητας 8000 Τ/έτος  
2.  Σταθμοί συλλογής πλαστικών θερμοκηπίων μετά τη χρήση 
3. Συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση  
4. Μια δραστηριότητα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα  
5. Ιδιοχρησιμοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των 

ανακυκλωμένων στην παραγωγή 
 

Το όραμά μας είναι να παράγουμε προϊόντα πραγματικά χρήσιμα 
στους πελάτες μας, να τους βοηθάμε με την τεχνολογία και την 
ποιότητα που προσφέρουμε για να βελτιώσουν την παραγωγής 
τους, λειτουργώντας πάντα με σεβασμό στους εργαζόμενους, τους 
μετόχους, τους  συνεργάτες μας, το κράτος, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. 
 
Η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη ως αντίληψη και πράξη: 
Ίδρυση το 1970  
 

✓ Οικογενειακή επιχείρηση – εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 1999 
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✓ Εξειδίκευση στα Αγροτικά Φύλλα, Masterbatches, γεωμεμβράνες 

✓ 85 γραμμές παραγωγής  

✓ Πωλήσεις σε 75 χώρες  

✓ Παραγωγή 163.000 MΤ σε εργοστάσια ομίλου (2020) 

✓ Πωλήσεις 305 εκατ. € (2020)  

✓Παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας = 58% 

καταναλισκόμενης ενέργειας ομίλου  

✓ Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση παλαιωμένων αγροτικών 

φύλλων 
 
Πράσινη ενέργεια  άνεμος και ήλιος: 
 
Η Πλαστικά Κρήτης λειτουργεί από το 2003 Αιολικό Πάρκο 
ισχύος 11,9 MW στην ανατολική Κρήτη από το οποίο παράγει 
ετησίως περίπου 40.000 MWH ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια 
αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 95% της καταναλισκομένης ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Κρήτη. Για την 
ενέργεια αυτή η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό προέλευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. H εταιρία επίσης 
παράγει πράσινη ενέργεια από 
5 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 2,34 MW. 
 

9.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021 

Στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ" , η 46η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την 

υπ' αριθ. 806/08.06.2021 απόφασή του. Παρακάτω παρατίθενται τα 

θέματα και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

Θέμα 1ο  

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 

(01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
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Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και 

Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020, τις σχετικές εκθέσεις του 

Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Θέμα 2ο 

 - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020. 

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους) τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2020.  

Θέμα 3ο 

 - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή 

μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 

 

Η Γενική Συνέλευση με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ομόφωνα ενέκρινε την μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.320.640 ευρώ με 

επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την μείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 οπότε η ονομαστική αξία 

της μετοχής θα ανέλθει στα 0,75 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 20.534.400 ευρώ και θα 

αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ. 

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή 

και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας από τα χρηματικά 

της διαθέσιμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:  

Πέμπτη 29.07.2021: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου  

Παρασκευή 30.07.2021: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων 

Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)   

Πέμπτη 05.08.2021: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου  

Η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η 

ληφθείσα απόφαση για την επιστροφή κεφαλαίου. Ακολούθως η 

Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, με 25.701.479 έγκυρες 
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ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 

5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του: 

«……Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά 

δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα 

ευρώ (12.320.640) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 

0,45 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 

από 1,20 ευρώ σε 0,75 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα 

τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (20.534.400) και είναι διαιρεμένο 

σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες 

διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

0,75 ευρώ της κάθε μίας.»  

Θέμα 4ο 

 - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα 

της Επιτροπής στη χρήση 2020.  

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής  Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου 

κατά την εταιρική χρήση 2020 και υπέβαλλε προς την Γενική 

Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου Εταιρικής Χρήσης 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η Ετήσια Έκθεση 

Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι 

διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

Θέμα 5ο 

 - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των 

Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

τη χρήση 2020. 

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους) τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2020. 
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Θέμα 6ο 

 - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού 

Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού 

Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 από το μητρώο ελεγκτών της 

Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Στην συνέχεια, για τον καθορισμό της αμοιβής τους, 

η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 08-06-2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων. 

Θέμα 7ο 

 - Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη 

της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση 

εταιριών του Ομίλου.  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους) την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή 

άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση 

εταιριών του Ομίλου. 

Θέμα 8ο 

 – Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018. 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού 

συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την 

τροποποιημένη πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 

4548/2018. Η πολιτική αποδοχών, η οποία τέθηκε υπόψη των 

μετόχων και υπεβλήθη προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, 

έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές του 

Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των 

άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Ακολούθησε ψηφοφορία και 
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η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 25.701.479 ψήφους που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του συνόλου του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 93,872% των 

εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την πολιτική 

αποδοχών της εταιρείας.  

Θέμα 9ο  

– Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε 

τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.  

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα, με αναλογία έγκυρων 

ψήφων 93,872% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας (ήτοι 25.701.479 μετοχές, και 25.701.479 έγκυρες θετικές 

ψήφους), την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους 

καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, 600 ευρώ ανά συνεδρίαση και 

για τίς συνεδριάσεις των επιτροπών 250 ευρώ ανά συνεδρίαση. Για 

την διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα 

μέλη των επιτροπών προτάθηκε και προενεκρίθη ωριαία αμοιβή 60 

ευρώ. 

Θέμα 10ο 

 – Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της 

έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων 

την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

χρήση 2020 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που 

καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2020 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση 

αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 

4548/2018, συμβουλευτική. Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική 

Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 25.701.479 ψήφους που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του συνόλου του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 93,872% των 

εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την έκθεση 

αποδοχών της εταιρείας. 
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Θέμα 11ο 

 – Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.  

Η Γενική Συνέλευση με 25.701.479 έγκυρες ψήφους που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου ομόφωνα ενέκρινε την προσωρινή 

αντικατάσταση, σύμφωνα με την απόφαση 806 της 08.06.2021 του 

Δ.Σ., του αποχωρήσαντος μέλους της κ. Μαρίας Καπετανάκη του 

Γεωργίου η οποία ήταν τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την εταιρία, 

μη μέλος του Δ.Σ., από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο 

οποίος είναι επίσης τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 

1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 

και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και 

όρισε αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της 

θητείας της, η οποία με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

26/07/2019 ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους: 1) 

Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

του Δ.Σ., πρόεδρος 2) Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ, μη μέλος 

του Δ.Σ, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μέλος 3) 

Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος.  

Θέμα 12ο 

 – Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού. 

 Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, με 25.701.479 έγκυρες 

ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% επί του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση των 

άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού. 

Θέμα 13ο  

– Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού 

συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.. Ακολούθησε 

ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε με 

25.701.479 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,872% του 
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συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 

93,872% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 

την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας. 

Θέμα 14ο 

 – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

 Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα. 

10 . ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

https://www.plastikakritis.com/gr 

https://www.athexgroup.gr/el/ 

https://www.capital.gr/    
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Επιμέλεια Εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυγουλά Ελένη 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  
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Αλέξανδρος Γκιουζέλλης 

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκος Κωστής 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, Τμήμα Οικονομικών και 

Επιστημών 
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Θάνος Λιβανίου 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών 
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Σκοδριάνη Μαρία 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Μαθηματικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φατσέα Αντωνία 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Μαθηματικών 
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Περιεχόμενα: 

• Ιστορική Αναδρομή 

• Διοικητικό Συμβούλιο  

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

• Εταιρική Διακυβέρνηση 

• Γενική Συνέλευση 2021 

• Μετοχή 

• Τεχνική Ανάλυση Μετοχής 

• Σημαντικές Εξελίξεις μέσα στο 2020 

• Σχολιασμοί Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

• Ανάλυση Σημαντικών Αριθμοδεικτών 

• Μετοχικός Ακτιβισμός 

• Χρηματοοικονομική Εξέλιξη  

• Συμπεράσματα 

• Βιβλιογραφία 

 

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 
Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 έχοντας ως έδρα την Αθήνα. Από 

το 1916 έως το 1975 λειτούργησε ως ιδιωτική τράπεζα. Το 1918 οι 

μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο των Αθηνών. Το 1963 η 

τράπεζα εντάσσεται στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ από το 

1975 τέθηκε σε κρατικό έλεγχο για 16 χρόνια. Το 1991, ανέκτησε τον 

τίτλο της ως ιδιωτική τράπεζα. Έχει διατηρήσει τον τίτλο αυτό μέχρι και 

σήμερα, καθώς έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών 

και δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως, τα ποσοστά μεριδίου αγοράς στα 

δάνεια και στις καταθέσεις ανέρχονται σε 30% και 29% αντίστοιχα 

αποδεικνύοντας έτσι την ηγετική της θέση στην ελληνική οικονομία.  

Διαθέτει συνολικά 484 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πιο 

συγκεκριμένα σε Γερμανία και Ουκρανία απασχολεί περισσότερους από 

10.900 εργαζόμενους, γεγονός που επαληθεύει την ισχύ της. Είναι 

γνωστό ότι, προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς όπως καταναλωτές, 

επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, μισθώσεις (Leasing), 

κτηματομεσιτικές υπηρεσίες κ.λπ. 
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Στη δεκαετία 2000- 2010 η τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά και 

συγχώνευση περισσότερων από 12 τραπεζικών δικτύων στην Ελλάδα, 

ελληνικών και ξένων, αποκτώντας έτσι το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την 

Ελλάδα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2013 

εκτιμάται πώς εκείνη την περίοδο η Τράπεζα Πειραιώς είχε συνολικό 

ενεργητικό 93 δισεκατομμύρια ευρώ, χορηγήσεις 62 δισεκατομμύρια 

ευρώ και καταθέσεις πελατών 55 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τις 

εξαγορές με τράπεζες όπως η Γενική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η 

Millennium Bank κ.λπ. Το 2020 ανταπεξήλθε σε αντίξοες συνθήκες, 

επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους ορόσημα, οι οποίοι έθεσαν τις 

βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας για την 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 Τον Μάρτιο του 2021 ανέπτυξε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, “Sunrise” , 

με το οποίο τον Απρίλιο του ίδιου έτους κατάφερε επιτυχώς να αυξήσει 

το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Εν κατακλείδι, μέχρι σήμερα συμπληρώνονται 106 χρόνια διαδρομής 

της Τράπεζας Πειραιώς και σαν μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες 

τράπεζες της Ελλάδας αναμφίβολα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση της κρίσης που διανύει η χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς απαρτίζεται από 11 

μέλη, 2 Εκτελεστικά και 9 μη Εκτελεστικά εκ των οποίων 7 Ανεξάρτητα. 

Αναλυτικά: 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

• Γεώργιος Χατζηνικολάου  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

• Karel De Boeck, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εκτελεστικά Μέλη 

• Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

• Βασίλειος Κουτεντάκης, Εκτελεστικό Μέλος 

Ανεξάρτητα Μέλη 
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• Βενετία Κοντογούρη 

• Arne Berggren  

• Enrico Tommaso Cucchiani 

• David Hexter  

• Σολομών Μπεράχας 

• Andrew Panzures 

• Anne Weatherston 

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

• Αλέξανδρος Βλαδές 

• Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας Ν. 3864/2010 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς») στα 

πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεισφέρει με δράσεις σε 

τομείς όπως στον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον ενώ 

στηρίζει ανθρωπιστικές δράσεις. Συγκεκριμένα, στον πολιτισμό και με 

αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στους εορτασμούς 

αναλαμβάνοντας Επετειακές δράσεις συμβάλλοντας και αυτή στην 

ανάδειξη του Πολιτισμού της Χώρας. Επίσης, συνέβαλε σημαντικά στην 

προσφορά υγειονομικού υλικού και ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

για την αντιμετώπιση του Covid-19.   

Παράλληλα, Η Τράπεζα Πειραιώς σεβόμενη το περιβάλλον συμμετέχει 

στον μηχανισμό EMAS (Environmental Management Audit Scheme), 

υλοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο την διαρκή μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την καθημερινή 

λειτουργία της. Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

πιστοποιημένο κατά EMAS, εκφράζει την δέσμευση της διοίκησης και 

εμπλέκει τους εργαζόμενους.   

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει το σημαντικό της έργο στην 

προάσπιση του Περιβάλλοντος αναρτώντας στο site της τους 

περιβαλλοντικούς στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα για το 

2020. Μερικά από αυτά τα προγράμματα αφορούν την μείωση 
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κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, την 

μείωση εκπομπής ρύπων και την ανακύκλωση μελανοδοχείων.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δράσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Κοινωνία και Περιβάλλον»  

Εταιρική Διακυβέρνηση 
Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως κάθε εταιρεία που είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο, συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και λαμβάνοντας υπόψιν τον Ν. 4548/2018, τον Ν. 

3556/2007 και τον νέο Ν. 4548/2020 ρυθμίζει τον Εσωτερικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με κάθε πτυχή 

του νέου Νόμου και συγκεκριμένα για: 

● Την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. 

● Τις Αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

● Την Διάρθρωση του Δ.Σ. και τα Επιμέρους Καθήκοντα κάθε 

κατηγορίας μελών (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

εκτελεστικά μέλη) 

● Τις Επιτροπές (Ελέγχου, Αποδοχών, Υποψηφιοτήτων) 

● Τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας  

● Την μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

● Την ενημέρωση Επενδυτών  

● Τις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου και τις αποκλίσεις στη χρήση 

αντληθέντων κεφαλαίων 

● Την διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας 

● Τις κυρώσεις 

Με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας, αρτιότητας, 

λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου 

συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και την εμπιστοσύνη των 

Επενδυτών. 

Η Τράπεζα Πειραιώς φροντίζει για την πλήρη ενημέρωση των 

Επενδυτών στο κομμάτι της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναρτώντας σε 

ξεχωριστή ενότητα στο site της, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα 

προαναφερθέντα.     

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Εταιρική 

Διακυβέρνηση».  

https://www.piraeusholdings.gr/el/sustainable-banking/environment-and-society
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/corporate-governance
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/corporate-governance
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 Γενική Συνέλευση 2021 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πειραιώς FINANCIAL 

HOLDINGS Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2021 και ώρα 16:00 (ώρα 

Ελλάδος), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 

(μέσω της πλατφόρμας Webex). Στην Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες 

οι: 

⮚ Με φυσική Παρουσία 

● Γεώργιος Χατζηνικολάου (Πρόεδρος Δ.Σ.)  

● Χρήστος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος) 

● Σολομών Μπεράχας (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 

και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου) 

● Φωτεινή Γιαννοπούλου (Αναπληρώτρια Ορκωτή Ελεγκτής 

Λογιστής) 

● Γεώργιος Λιακόπουλος (Νομικός Σύμβουλος) 

⮚ Εξ Αποστάσεως 

● Τα μέλη του Δ.Σ. 

● Περικλής Δοντάς (Εκπρόσωπος του Γ.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο) 

● Παυλίνα Βιτζηλαίου (Ανεξάρτητη Εσωτερικός Ελεγκτής) 

Στην Γενική Συνέλευση ήταν επίσης Παρόντες από το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οι: 

● Ηλίας Ξηρουχάκης (Διευθύνων Σύμβουλος) 

● Ιορδάνης Αϊβαζής (Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής) 

● Ευαγγελία Χατζητσάκου (Οικονομική Διευθύντρια) 

● Δέσποινα Δοξάκη (Νομική Σύμβουλος) 
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● Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (Head of Portfolio management) 

● Λουκάς Καραλής (Chief Investment officer) 

● Μαργαρίτα Λεοντοπούλου (Παρατηρήτρια του Ταμείου) 

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες Μέτοχοι 

αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου που εκπροσωπούν: 

1. 769.417.025 μετοχές ήτοι ποσοστό 61,54% επί του ποσοστού 

του μετοχικού κεφαλαίου για τα θέματα 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12 

2. 769.540.786 μετοχές ήτοι ποσοστό 61,55% επί του ποσοστού 

του μετοχικού κεφαλαίου για το θέμα 11 

Επίσης στην Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες αντιπρόσωποι μετόχων 

που είχαν προσκομίσει εκπροθέσμως τις εξουσιοδοτήσεις τους οι 

οποίοι εκπροσωπούσαν 110.428.476 μετοχές ήτοι ποσοστό 8,33% για 

όλα τα θέματα. Η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε τους ανωτέρω 

εκπροσώπους.  

Στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε η Πορεία της Τράπεζας Πειραιώς 

για το έτος 2020 και τα μελλοντικά της σχέδια. Ο κύριος Χατζηνικολάου 

(Πρόεδρος του Δ.Σ.) όσο και ο κύριος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος) 

φάνηκαν αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι το 2021 θα αποτελέσει μία χρονιά κλειδί για την Τράπεζα Πειραιώς 

καθώς έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να αλλάξει σελίδα 

αφήνοντας πίσω τις εμπειρίες του παρελθόντος και ατενίζοντας το 

μέλλον με αισιοδοξία. Την ίδια άποψη φάνηκε να συμμερίζονται και 

ορισμένοι μέτοχοι με παρεμβάσεις τους στην Γενική Συνέλευση. 

Ωστόσο, υπήρξαν και παρεμβάσεις μετόχων με δυσαρέσκεια απέναντι 

στα πεπραγμένα της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο σεβάστηκε 

κάθε άποψη και παρέμβαση που ακούστηκε από τους μετόχους 

εκφράζοντας την κατανόηση της αλλά και την αντίθεσή της σε ορισμένα 

θέματα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε με προσοχή όλες τις 

παρεμβάσεις των Μετόχων και τοποθετήθηκε απαντώντας σε τυχόν 

απορίες ή τοποθετήσεις.     

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Πειραιώς Financial 

Holdings A.E. 22 Ιουνίου 2021 

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2021 

και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 
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τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά 

αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες α) για τα θέματα 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 και 12, 879.845.401 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,37 % επί 

συνόλου 1.250.243.462 μετοχών και β) για το θέμα 11, 879.969.162 

μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,38 % επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών. Η 

Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) 

της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και 

αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 

01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 

4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 

01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) 

του Ν. 4548/2018 

3. Διόρισε ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον 

τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 την 

ελεγκτική εταιρία Deloitte 

4. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 

της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) 

του Ν. 4449/2017 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2020 και προ ενέκρινε την 

καταβολή αμοιβών για το έτος 2021 σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 

2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 

7. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

8. Ενέκρινε την εφαρμογή της Πολιτικής αποζημιώσεων 

αποχώρησης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ 

9. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

10. Ενέκρινε να προχωρήσει η Εταιρεία εντός της τρέχουσας 

οικονομικής χρήσης σε συμψηφισμό ποσού €11.122.919.779 του 
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λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες 

συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων, με διαγραφή 

ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», και 

εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην 

υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον 

ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και 

φορολογικού πλαισίου 

11. Ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος κατά 

ποσό €62.518.361,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης 

κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό € 

0,05 και καταβολή του ποσού της μείωσης με την απόδοση στους 

μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την 

επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας, 

αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης, δηλαδή 1.250.367.223 κοινών 

μετοχών έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής 

ονομαστικής μετοχής € 0,05, με αναλογία μία (1) μετοχή της 

Κυπριακής Εταιρείας για κάθε (1) μετοχή της Εταιρείας που ήδη 

κατέχουν, και ii) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε το 

Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού 

κεφαλαίου και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του 

Καταστατικού  

12. Παρείχε την άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη 

της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη 

διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της 

Εταιρείας  
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Εικόνα 1 Snapshot από την Γενική Συνέλευση 2021 της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Εικόνα 2 Γεώργιος Χατζηνικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Εικόνα 3 Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Εικόνα 4 Φωτεινή Γιαννοπούλου Αναπληρώτρια Ορκωτή Ελεγκτής Λογιστή 
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Εικόνα 5 Γεώργιος Λιακόπουλος Νομικός Σύμβουλος 

 

Άποψη 

Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία από τις εταιρείες, όχι μόνο 

στον Τραπεζικό Κλάδο αλλά γενικά στην Χώρα μας, που σέβεται τους 

Κανονισμούς που κάθε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία θα 

έπρεπε να σέβεται αλλά προχωράει και ένα βήμα παραπέρα παίρνοντας 

πρωτοβουλίες και δείχνοντας το παράδειγμα της καλής πρακτικής Όσον 

αφορά τον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της 

αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, θεωρεί ύψιστης σημασίας την 

ενημέρωση των πελατών και των επιχειρήσεων για τα Κριτήρια ESG. 

Στόχος της να επιτύχει και να αυξήσει τον βαθμό ενσωμάτωσης των ESG 

κριτηρίων με τα πρότυπα που βλέπουμε στους ομίλους του εξωτερικού 

έτσι ώστε μία μεγάλη εισηγμένη εταιρεία σαν την Τράπεζα Πειραιώς να 

είναι αντίστοιχα ανταγωνιστική και ως προς το ESG κομμάτι των 

δραστηριοτήτων της. Παράλληλα στηρίζει συστηματικά την πράσινη 

επιχειρηματικότητα και υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές της επιδόσεις ενώ έχει διακριθεί για την ουσιαστική 

συμβολή της.     
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Ανάλυση μετοχής 
Η ανάλυση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρεται στον 

χρονικό ορίζοντα του έτους 2020 (2/1/2020-31/12/2020). 

 

Αριθμός Μετοχών σε κυκλοφορία  1,250,367,223.00 

 

Κεφαλαιοποίηση 

 

€  1,677,992,813.00  

 

Μέσος Όρος τιμών 24.90 

 

Τυπική Απόκλιση 8.28557% 

 

Διακύμανση 0.68651% 

 

Μέσος Όρος ποσοστιαίας μεταβολής -0.59634% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής 
Γενική Εικόνα και Σχολιασμός 
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Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στον χρονικό ορίζοντα του 

έτους 2020 (2/1/2020-31/12/2020), το κάθε Candlestick αφορά μία 

μέρα διαπραγμάτευσης. 

 

 

Η μετοχή στο πρώτο δίμηνο του έτους κατέγραψε σταθερή 

πορεία καθώς κινήθηκε στην ζώνη από 48.05 € έως 55.44€ . Έπειτα λόγω 

της έναρξης της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού μειώθηκε κατά 

πολύ η τιμή της, από 21/2/2020 έως 23/3/2/2020 όπου υπήρχε ένα 

συνεχόμενο bear market μειώθηκε κατά 67.84%. Στην συνέχεια του 

έτους επικρατεί consolidation phase ότι δηλαδή η μετοχή δεν 

παρουσιάζει έντονες μεταβολές και η πορεία της είναι παράλληλη. Προς 

τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου η αγορά είναι bull καθώς ήταν η έναρξη 

της καλοκαιρινής και τουριστικής περιόδου και επικρατούσε αισιοδοξία. 

Ενώ με την έναρξη του δεύτερου lockdown προς τα τέλη Οκτώβρη η 

τιμή μειώθηκε κατά 40.26%. Λόγω των ανακοινώσεων για την εύρεση 

του εμβολίου και την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου στην Ελλάδα 

με την καινούρια χρονιά σημειώθηκε bull market προς τα τέλη του 2020 

με την τιμή να αυξάνεται κατά 102,11% .    
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Support and Resistance 

Το support and Resistance δημιουργεί μία ζώνη μεταξύ των τιμών 

που κινείται η  μετοχή και βοηθάει ώστε να προβλέψει μελλοντικά την 

πορεία της τιμής της. 

   

H μετοχή της Πειραιώς βρίσκει support στην τιμή 15,28€ ενώ 

βρίσκει resistance στην τιμή 22,80 €, δημιουργώντας έτσι μία νοητή 

ζώνη. Όπως φαίνεται μπορεί η τιμή να ξεφεύγει από την ζώνη αλλά στην 

συνέχεια επιστρέφει σε αυτήν πολύ γρήγορα. Ένα άλλο σημαντικό 

εργαλείο του support and resistance είναι ότι κάθε φορά που η τιμή της 

μετοχής πλησιάζει τα όρια που θέτει αυτή η ζώνη, η πορεία της μετοχής 

αλλάζει φορά, με αποτέλεσμα να επαληθεύεται η ίδια. 

 

Simple Moving Average and Exponential Moving Average 

Οι μέσοι όροι αποτελούν τους πιο βασικούς δείκτες που 

εισάγονται από τους αναλυτές-επενδυτές στα διαγράμματα 

προκειμένου να γίνει βαθύτερη ανάλυση αυτών. 
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Η μπλε γραμμή απεικονίζει τον Simple Moving Average ενώ η 

πορτοκαλί τον Exponential Moving Average. Οι μέσοι όροι 

υπολογίζονται με βάση τα τελευταία δέκα candlesticks. Ο Exponential 

Moving Average είναι πιο ευμετάβλητος δηλαδή αλλάζει πιο γρήγορα 

φορά από τον απλό μέσο όρο καθώς δίνει μεγαλύτερη στάθμιση στα 

νεότερα candlesticks ( δηλαδή το δέκατο candlestick έχει μεγαλύτερο 

βάρος από το ένατο). Το μόνο που συμπεράνουμε από την εισαγωγή 

των συγκεκριμένων δεικτών είναι ότι όταν τα candlesticks βρίσκονται 

κάτω από τους μέσους όρους, δηλαδή διαγραμματικά στην αρχή της 

χρονιάς του 2020,πρόκειται για bear market.  

 

Relative Strength Indicator 

Ένας δεύτερος πολύ γνωστός δείκτης είναι ο RSI. Ο δείκτης RSI 

είναι ένας Momentum indicator δηλαδή μετράει την ορμή στις τάσεις. 

Επίσης λειτουργεί και ως φίλτρο για τις καταστάσεις μαζικών κινήσεων 

αγορών και πωλήσεων. Συνήθως αυτό που προτείνεται 

χρησιμοποιώντας αυτόν τον δείκτη είναι η αγορά της μετοχής όταν ο 

δείκτης βρίσκεται κοντά ή κάτω από τις 30 μονάδες και πώληση της 

μετοχής όταν ο δείκτης βρίσκεται κοντά ή πάνω από τις 70 μονάδες. 
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Ο δείκτης RSI για την συγκεκριμένη μετοχή έδωσε πολλά σήματα 

μέσα στο έτος 2020. Ενδεικτικά τα κόκκινα βελάκια είναι σημεία στα 

οποία οι επενδυτές θα μπορούσαν να πουλήσουν την μετοχή τους 

καθώς είναι υψηλή, αποκομίζοντας έτσι κέρδη, ενώ τα πράσινα βελάκια 

είναι σημεία αγοράς της μετοχής καθώς αυτή διαπραγματεύεται σε 

χαμηλή τιμή.  
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Σημαντικές εξελίξεις μέσα στο 2020 
 

● 22/1/2020 

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την εταιρεία "Unitrack ΑΕΕ" 

για χρηματοδότηση των αγροτών για αγορά αγροτικών 

προϊόντων. 

● 31/1/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει στην δέσμευση για παροχή 

δανείων συνολικού ύψους 5 δισ. Ευρώ μέσα στο 2020 για τα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

● 3/2/2020 

Τον σχεδιασμό για τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 7 δισ. ευρώ 

ανακοινώνει στους επενδυτές η Τράπεζα Πειραιώς, φέροντας 

εμπροσθοβαρώς τις ενέργειες για τη μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με όχημα το ελληνικό APS, 

"Ηρακλής". 

● 4/2/2020 

Ζημία 1 δισ. ευρώ, αλλά και ταυτόχρονη ελάφρυνση των 

στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, με συνολική τελική 

επίπτωση 1,8% στα κεφάλαια της Τράπεζας, θα έχει για την 

Τράπεζα Πειραιώς η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων 7 

δισ. ευρώ που προγραμματίζει να μεταβιβάσει στον "Ηρακλή". 

Προκειμένου να απορροφήσει τη ζημία από τις τιτλοποιήσεις 

(σημειώνεται ότι οι τιτλοποιήσεις θα γίνουν με ζημία για όλες τις 

τράπεζες) και να αποφύγει την ενεργοποίηση των διατάξεων του 

νόμου Χαρδούβελη που προβλέπουν υποχρεωτική αύξηση 

κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση ζημιογόνου 

αποτελέσματος χρήσεως, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνδυάσει τις 

τιτλοποιήσεις με τον εταιρικό μετασχηματισμό της. 

● 10/2/2020 

Εντολή στις έξι διεθνείς τράπεζες-αναδόχους για την έκδοση νέου 

Tier II ομολόγου έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, ξεκινώντας σήμερα 
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στο Λονδίνο roadshow με επενδυτές, σε μία προσπάθεια να 

κεφαλαιοποιήσει το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργήσει η 

πολύ επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την προηγούμενη 

εβδομάδα και να προχωρήσει με το σχέδιο των τιτλοποιήσεων για 

την επιτάχυνση της μείωσης των NPEs. Ο τίτλος είναι τύπου 

10ΝC5, όπως και ο προηγούμενος, δηλαδή 10ετής με δυνατότητα 

ανάκλησης στα 5 έτη  και στόχος της συστημικής τράπεζας είναι η 

άντληση ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, με σημαντικά μειωμένο 

επιτόκιο σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του περασμένου 

καλοκαιριού. Ο τίτλος αναμένεται να έχει αξιολόγηση Caa3 από 

την Moody’s και CCC από την S&P. 

● 20/2/2020 

Με το βραβείο Best Customer Service Initiative, Greece, 2019, 

τιμήθηκε το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς από τα 

International Finance Αwards.Το βραβείο παρέλαβε σε ειδική 

τελετή ο επικεφαλής του Private Banking, Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλέξανδρος Πατούνης. 

 

 

 

● 30/3/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει καθαρά κέρδη 270 εκατ. και 

κεφαλαιακό απόθεμα άνω των 2 δισ. για το έτος 2019. 

● 25/5/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς με κίνητρο την προσφορά ολοκληρωμένων 

τραπεζικών λύσεων στους πελάτες της αγρότες, την τόνωση της 

ρευστότητας στις αγορές ενδιαφέροντος των αγροτών και τη 

χρηματοδότηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ανακοινώνει μία ακόμα συνεργασία στον κλάδο των 

γεωργικών μηχανημάτων, με την εταιρεία "MILKPLAN ΑΕ". Σκοπός 

του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των αγροτών με 

ευνοϊκούς όρους, για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού. 

● 26/5/2020 
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Με το βραβείο Most Innovative Private Banking – Greece 2020, 

τιμήθηκε το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς από τα 

International Finance Αwards, ως αναγνώριση των καινοτόμων 

υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της 

Τράπεζας. Όπως τονίζει ο επικεφαλής του Private Banking, 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, 

Αλέξανδρος Πατούνης, "η διάκριση από τα International Finance 

Awards για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτυπώνει την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του Private Banking της 

Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο διακρίνεται για την καινοτόμο και 

πελατοκεντρική προσέγγισή του". 

● 4/6/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο "Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων COVID 19", με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων 

και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της χορήγησης 

δανείων κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. 

ευρώ, αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας που καλύπτει το  80% του δανείου. 

● 12/6/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς, με κίνητρο την προσφορά ολοκληρωμένων 

τραπεζικών λύσεων στους πελάτες της αγρότες, την τόνωση της 

ρευστότητας στις αγορές ενδιαφέροντος των αγροτών και τη 

χρηματοδότηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ανακοινώνει μία ακόμα συνεργασία στον κλάδο των 

γεωργικών μηχανημάτων, με την εταιρεία "Agroma ΠΕΤΚΟΣ Α.Ε". 

Σκοπός του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των αγροτών 

με ευνοϊκούς όρους, για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού 

● 15/6/2020 

Ποσοστό άνω του 5% στην Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ο Έλληνας 

δισεκατομμυριούχος κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης, σε μια κίνηση 

που θεωρείται από τραπεζικές πηγές ως ψήφος εμπιστοσύνης 

στην ελληνική οικονομία, στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα όπως 

και στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. 

● 16/6/2020 
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Ενέκρινε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τρ. Πειραιώς 

το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της "Πειραιώς Πρακτορειακή" με 

απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς και την "Πειραιώς 

Agency Solutions. 

 

 

 

● 26/6/2020 

Ανανεώθηκε η θητεία του Χ. Μεγάλου για 3 χρόνια ως CEO στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 

● 30/6/2020 

Η Τράπεζα Πειραιώς, με κίνητρο, όπως σημειώνει, την προσφορά 

ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων στους πελάτες της αγρότες, 

την τόνωση της ρευστότητας στις αγορές ενδιαφέροντος των 

αγροτών και τη χρηματοδότηση των μέτρων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνει μία ακόμα συνεργασία στον 

κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων, με την εταιρεία "ΥΙΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑ Α.Ε. - AGER". Σκοπός του προγράμματος, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, είναι η 

χρηματοδότηση των αγροτών με ευνοϊκούς όρους, για την αγορά 

γεωργικού εξοπλισμού. 

● 24/7/2020 

Σε εταιρεία Συμμετοχών μετατρέπεται η Τράπεζα Πειραιώς, 

καθώς προχωρά στη απόσχιση του κλάδου τραπεζικής 

δραστηριότητας που θα εισφερθεί σε νέα θυγατρική εταιρεία. 

● 24/9/2020 

Ένα ακόμη ηλεκτρονικό κατάστημα άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς 

στο κέντρο του Περιστερίου, προσφέροντας την εμπειρία της 

σύγχρονης τραπεζικής εξυπηρέτησης και στους πελάτες της στη 

Δυτική Αττική. Το 10ο e-branch που προστέθηκε στο δίκτυο 

ηλεκτρονικών καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς δίνει τη 

δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελματίες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με 
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ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια κατά το διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας του τις καθημερινές, καθώς και το Σάββατο. 

● 23/11/2020 

Πρόσθετες δράσεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απο-

αναγνώριση επιπλέον 5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων 

από τον ισολογισμό της μέχρι το τέλος του 2021, θα αναλάβει η 

Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής της 

θέσης μετά την απόφαση για τη μετατροπή των CoCos σε 

μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έστειλε σήμερα επισήμως την 

απόφασή της στην Τράπεζα με την οποία της απαγορεύει να 

πληρώσει το κουπόνι των CoCos σε μετρητά (στο πλαίσιο πάγιας 

πολιτικής της προς όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες να μην προβούν 

φέτος σε πληρωμές μερισμάτων και επαναγορές μετοχών, ώστε 

να διατηρήσουν αλώβητα τα κεφάλαιά τους εν μέσω της 

πανδημικής κρίσης) και ως εκ τούτου, το σύνολο των CoCos, 

ύψους 2,04 δισ. ευρώ, θα μετατραπεί σε μετοχές. Με τη 

μετατροπή αυτή, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Τράπεζα θα ενισχυθεί 

από το 26% στο 61% και ο στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς είναι 

να επαν–ιδιωτικοποιηθεί, αφού υλοποιήσει ένα νέο 

εμπροσθοβαρές πλάνο πλήρους εξυγίανσης. 

● 23/11/2020 

Με ζημιές ύψους 133 εκατ. ευρώ έκλεισε το 9μηνο για την 

Τράπεζα Πειραιώς λόγω των προβλέψεων Covid-19,  ενώ εάν 

αφαιρεθούν οι εν λόγω προβλέψεις η Τράπεζα καταγράφει κέρδη 

προ φόρων 229 εκατ. ευρώ.  Επίσης, η διοίκηση της τράπεζας 

προανήγγειλε δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 

2021 θα συνεισφέρουν περίπου €1δισ. επιπρόσθετων 

κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση 

από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo. Το γεγονός αυτό 

θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο 

εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Τα εν λόγω 

κεφάλαια ύψους €1δισ. θα διευκολύνουν επιπρόσθετη 

αποαναγνώριση €5δισ. NPEs περίπου, επιπλέον των €7δισ. 

τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος "Ηρακλή" 

που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. 

● 7/12/2020 
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέχεια της από 23 

Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσής της, ότι μετά την ακύρωση 

πληρωμής του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση 

Μετατρέψιμων Ομολόγων (CoCo), επήλθε στις 2 Δεκεμβρίου 

2020 Γεγονός Μετατροπής του CoCo σε κοινές μετοχές της 

Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης 

και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Τράπεζα απέστειλε σήμερα 

σχετική δηλοποίηση προς το ΤΧΣ, με την οποία προσδιορίσθηκε η 

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 ως Ημερομηνία Μετατροπής 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης και την Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου αριθ. 36/2015. 

● 10/12/2020 

Την διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς, με απόσχιση του κλάδου 

τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία 

που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού 

ιδρύματος, ενέκρινε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της τράπεζας. 
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Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

 

Σχολιασμός Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης: 

Τα κέρδη περιόδου από 1/1 έως 30/9 του 2020 έχουν σχεδόν 

διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (από 75 

εκατ. € το 2019 σε 143 εκατ. € το 2020), ενώ παρατηρούμε σημαντική 

μείωση αυτών την περίοδο από 1/7 έως 30/9 (διαφορά της τάξης των 

41 εκατ. €). 

Παρατηρείται σημαντική μείωση στην μεταβολή αποθεματικού 

χρεωστικών τίτλων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων κατά 79 εκατ. € καθώς και μικρότερη μείωση 

στην μεταβολή αποθεματικών συμμετοχικών τίτλων της τάξης των 11 
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εκατ. €. Ως αποτέλεσμα αυτών τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους είναι μειωμένα κατά 126 εκατ. € από το 2019 στο 2020. 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά την αφαίρεση φόρων 

ανέρχονται σε 114 εκατ. € για την περίοδο 1/1 με 30/9 του 2020, 

μειωμένα κατά 117 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2019.    
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Σχολιασμός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: 

Παρατηρείται αύξηση του συνόλου ενεργητικού της τάξης των 6.462 

εκατ. € (συγκεκριμένα από 61.231 εκατ. € το 2019 σε 67.693 εκατ. € το 

2020). Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται από τον σχεδόν διπλασιασμό 

στο ταμείο και στα διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες (3.346 εκατ. € το 

2019 και 7.951 εκατ. € το 2020) και την αύξηση κατά 2.802 εκατ. € στις 

απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους στο αποσβεσμένο κράτος. 



435 
 

Ως προς το σύνολο υποχρεώσεων, παρατηρείται αύξηση κατά 6.587 

εκατ. €, η οποία κυρίως οφείλεται στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύματα ( 3.296 εκατ. € το 2019 έναντι 9.445 εκατ. € το 2020). 

Δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στο σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων.  

Τέλος, παρατηρούμε αύξηση στο σύνολο υποχρεώσεων και Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά 6.462 εκατ. € κυρίως λόγω της διαφοροποίησης στο 

σύνολο υποχρεώσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

 

 

Σχολιασμός Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων: 

Παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων 

από το 2019 στο 2020. 

 

Υπολογισμός και Ανάλυση Σημαντικών Αριθμοδεικτών 
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 2020 2019 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

1,11% 1,14% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

10,00% 7.87% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

1,30% 2,08% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Χ 100 

  

769,40% 983,20% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

25,83% 29,27% 

 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει ότι το 2019 η ρευστότητα της ήταν 

μεγαλύτερη σε αντίθεση με το ποσοστό του 2020, ωστόσο όσο πιο 

προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων μιας επιχείρησης τόσο είναι 

γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαμηλός δείκτης. 

 

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης: 

Παρατηρούμε ότι το 2020 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος σε αντίθεση με 

το 2019 όπου έχει μεγαλύτερη επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση 

των δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων: 
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Ο δείκτης το 2020 είναι χαμηλότερος από ότι το 2019 όπου έχει ως 

απόρροια ότι η αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των 

φορέων της απασχολούνται σε αυτήν είναι χαμηλότερη 

 

Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού: 

Το 2019 παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 2020 όπου 

μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων και 

επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.  

 

Δείκτης καθαρού κέρδους: 

Το 2019 βλέπουμε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το 2020, αυτό σημαίνει 

ότι Όσον μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

Τράπεζα Πειραιώς.  

Μετοχικός Ακτιβισμός 
Η Τράπεζα Πειραιώς το 2021 προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου το οποίο είναι καταστροφικό για τους επενδυτές μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, προέβη στην διάθεση 1.200.000.000 

κοινών ονομαστικών μετοχών στη δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, 

ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με καταβολή 

μετρητών, αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων 

μετόχων και εγκρίθηκε η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς 

διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με 

ανακεφαλαιοποιήσεις του παρελθόντος δημιουργούν ένα αρνητικό 

κλίμα για τους μετόχους μεσαίας κεφαλαιοποίησης.   

 

Χρηματοοικονομική Εξέλιξη 
Η Τράπεζα Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε είναι χρηματοδοτική 

εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α και μητρική εταιρεία του 

πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε”. 

Συνέπεια του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 

Δεκεμβρίου 2020, οι τραπεζικές δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και 

εισφέρθηκαν σε μια νέα θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε). 
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Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη 

μητρική εταιρεία του ομίλου, η οποία μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική 

εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η 

κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings που 

παράγει το 95% των εσόδων του ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η 

οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 9,9 χιλ. εργαζομένους, παρέχει 

ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 

εκατ. Πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του ομίλου 

Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 στα 72,1 δισ. €. 

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. €, η οποία 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021,αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με 

υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Επίσης, τον Ιούνιο 2021 η  

Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση 

ομολόγου Additional Tier 1 ύψους 600 εκατ. €. Οι εν λόγω εξελίξεις 

δείχνουν ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιο της, αλλά και 

στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

 

Όσον αφορά την χρηματοοικονομική εξέλιξη της Πειραιώς Financial 

Holdings έχουμε τα παρακάτω στοιχεία ꓽ 

● Εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,1 δισ. € από την αρχή του έτους 

ως σήμερα. 

● Καταθέσεις πελατών ύψους 50,4 δισ. €. Η καταθετική βάση 

επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα. Αύξηση των καταθέσεων κατά 

0,8 δισ. € το 1ο 3μηνο 2021  

● Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά 3,5 

δισ. € τους τελευταίους 15 μήνες.   

●  Καθαρά έσοδα τόκων στα 366 εκατ. €, +1% σε ετήσια βάση, λόγω 

βελτίωσης του κόστους. 

● Χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων. 

●  Καθαρά έσοδα προμηθειών στα 76 εκατ. € , +7% σε ετήσια βάση, 

κυρίως από την εκταμίευση. 

● Νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων. 

●  Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 218 εκατ. € , 

μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση. 

● Αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ 

φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες 
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(έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα 

223 εκατ. €. 

● Οργανικό έξοδο προβλέψεων στο 1,4% έναντι 1,9% το 1ο 3μηνο 

2020. 

● Κέρδη προ φόρων στα 257 εκατ. €, εξαιρουμένων των έκτακτων 

στοιχείων (τα έκτακτα στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν 

κυρίως σε 0,2 δισ.. €  κέρδη από το χαρτοφυλάκιο. 

● Ελληνικών ομολόγων και 0,8 δισ.. € προβλέψεις δανείων που 

σχετίζονται με σενάριο πώλησης. 

● Πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega). 

● Αποτελέσματα προ φόρων -358 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων 

των έκτακτων στοιχείων. 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση με την επιτυχή ολοκλήρωση την 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίουꓽ 

● Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,38 δισ. € στο τέλος 

Απριλίου 2021 

● Σε εξέλιξη δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €1 δισ., 

με 0,8 δισ. € να έχουν ήδη εξασφαλισθεί και 0,2 δισ. € προς 

ολοκλήρωση έως το 4ο 3μηνο 2021. 

● Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,5%, με 

δείκτη CET1 στο 15,4% σε proforma. 

● Βάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

● Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 185%, δείκτης 

καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. 

● (NSFR) στο 118% και δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις 

προς καταθέσεις στο 74%. 

 

Όσον αφορά την τροχιά εξυγίανσης του ισολογισμού σύμφωνα με το 

σχέδιο Sunriseꓽ 

 

● Δείκτης NPE στο 35%, proforma για τις τιτλοποιήσεις ύψους €7 

δισ. Phoenix-Vega, με αναμενόμενη ολοκλήρωση των 

συναλλαγών εντός του τρέχοντος τριμήνου 

● Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 1 & 2 ύψους €11 δισ. και οι 

πρόσθετες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων €1,5 δισ. 
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βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθεί η 

εξυγίανση του ισολογισμού και να επιτευχθεί μονοψήφιος 

δείκτης NPE στους επόμενους 12 μήνες. 

 

 

 

 

 

 

Από την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς έχουμε τα 

παρακάτω στοιχείαꓽ 
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Συμπεράσματα  
 

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο Όσον απροσδόκητο και αν 

είναι και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες μέσα από τη συνεχή της 

εγρήγορση. 

Το έχει αποδείξει άλλωστε μέσα από τις πράξεις της. 

Έτσι και αλλιώς είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που δεσμεύτηκε να 

στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτησε τις Αρχές Υπεύθυνης 

Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών.  

Επίσης η Τράπεζα Πειραιώς έχει μεγάλη συμμετοχή σε δράσεις, 

προγράμματα και πρωτοβουλίες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που αναλογεί στο 1,7% του συνόλου των 

λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. Ακόμα στηρίζει την νέα γενιά και την 

ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχει δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή και στην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

(εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, αντικαθιστώντας του λαμπτήρες 

όλων των καταστημάτων με LED, θέτοντας σε λειτουργία φωτοβολταϊκά 

συστήματα και χρηματοδοτώντας πολλές μελέτες για την διαχείριση της  

κλιματικής αλλαγής). 

 

Βιβλιογραφία 

• Τράπεζα Πειραιώς, link: Πειραιώς Financial Holdings (piraeusholdings.gr) 

• Χρηματιστήριο Αθηνών, link: Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών - 

athexgroup.gr 

• Τακτική Γενική Συνέλευση Τράπεζας Πειραιώς ( 22/06/2021 

Διαδικτυακά) 

 

 

 

 

                   

https://www.piraeusholdings.gr/el/
https://www.athexgroup.gr/el/
https://www.athexgroup.gr/el/
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                   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

 

                  

 

 

 

 

Επιμέλεια Εργασίας 

Μαρία Ναθαναήλ 

Αντώνης Λιουδάκης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

• Σελ. 3 : Εισαγωγή 

• Σελ. 4-7: Μετοχές 

• Σελ. 8: Δομή Τράπεζας Πειραιώς  

• Σελ. 9. Διοικητικό Συμβούλιο 

• Σελ. 10-16: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

• Σελ. 17-24: Εξωτερικός Ελεγκτής  

• Σελ. 25-27: Εταιρική Υπευθυνότητα 

• Σελ. 28: Διαχείριση Κινδύνων  

• Σελ. 29: Αξιολόγηση Camel 

• Σελ. 30:  Γενική Συνέλευση 
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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ξεκινήσει την λειτουργία της από το 

1916 με έδρα την Αθήνα . Όμως μόλις από το 1975 μέχρι το 

1991 λειτούργησε υπό τον κρατικό έλεγχο κι έπειτα πέρασε ως 

ιδιωτική τράπεζα . Από την στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε 

παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη εργασιών , μεγεθών και 

δραστηριοτήτων .  

Η Τράπεζα Πειραιώς απασχολεί πάνω από 10.900 

εργαζόμενους και κατέχει 484 καταστήματα . Ο όμιλος έχει 

εξαγοράσει την ΑΤΕ Bank , την Γενική τράπεζα , την τράπεζα 

Κύπρου , Cyprus Popular Bank Millenium Bank , ελληνική 

τράπεζα και πανελλήνια τράπεζα , με τα έσοδα να ξεπερνούν 

τα 93 δις  κι οι χορηγήσεις να φτάνουν τα 62δις ενώ οι 

καταθέσεις πελατών τα 55 δις σύμφωνα με τα στοιχεία του 

2013 .  

Ωστόσο είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία μαζί με άλλες 

29 τράπεζες από όλο τον κόσμο έχουν κοινό στόχο τη 

διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής .  

Γενικά η ο όμιλος στηρίζει τον αγροτικό τομέα αλλά και τις 

μικρές κι μεγάλες επιχειρήσεις  δίνοντας έμφαση στη 

δημιουργία και ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών, 

με τις χρηματοδοτήσεις που παρέχουν .  

 

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα/ Μάρτιος 2021 

      

           
Δάνεια μετά 
από 
προβλέψεις 

€37,4 δισ.    Εργαζόμενοι 9,9 χιλ. 

  Καταθέσεις €50,4 δισ.    Πελάτες 5,5 εκατ. 

  Καταστήματα 480    ΑΤΜ 1.873 
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                                                     ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η  μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020 

ήταν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο .Αναλυτικότερα η τιμή της 

έπεσε στα 0,4090 ευρώ με πτώση -3,99% διακινώντας 37 

εκατομμύρια τεμάχια και τζίρο στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ . 

Ωστόσο υπήρξε και πτώση 4,69% ενώ στην αρχή της 

συνεδρίασης έφτασε να κερδίζει 10,80%.  

Δυστυχώς όμως η μετοχή καταγράφει πτώση -44,65% , όντας η 

μεγαλύτερη πτώση στον τραπεζικό κλάδο .  

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι : 

• Το κλίμα αβεβαιότητας που διακατέχεται στην Ελλάδα 

σχετικά με την πορεία της οικονομίας της .  

•  Ο όμιλος έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων και 

ταυτόχρονα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΝΡLs. 

•  Η μετοχή της εξέρχεται τον δείκτη Eurostoxx 600 στις 23 

Μαρτίου 2020 με αποτέλεσμα τα χαρτοφυλάκια να 

αποχωρούν 

• Η Capital πούλησε σχεδόν σημαντικό μέρος των μετοχών 

που κατείχε δηλαδή  περίπου 195 εκατομμύρια μετοχές.  

Για τους παραπάνω λόγους η Πειραιώς είχε βρεθεί σε ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα όταν μάλιστα διέθετε 7,6 δις κεφάλαια ή 

12,7% core tier 1 .  
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        Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., η οποία 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021, αποτέλεσε σημαντική 

επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Επίσης, 

τον Ιούνιο 2021 η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε 

επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους 

€600 εκατ. Οι εν λόγω εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η 

επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, από το 

σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών €1 δισ. κεφαλαιακής 

ενίσχυσης, τα €0,8 δισ. έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα 

υπόλοιπα €0,2 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο 

τρίμηνο 2021. 

 Στο πλαίσιο του πλάνου μείωσης των NPEs, τον Ιούνιο 2021 

υπογράφηκαν οριστικές συμφωνίες πώλησης για το 

χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I 

συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ., ενώ τον Ιούλιο 

2021 ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές Phoenix και Vega ύψους 

€7 δισ. 

 Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές Phoenix, Vega και 

Sunrise I, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της 

Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του περίπου 23% 

από 46% τον Μάρτιο 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των 

απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της 

περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να 

αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings 

εντός του 2ου εξαμήνου 2021. Μέσα στους επόμενους 12 

μήνες έχει προγραμματιστεί επιπρόσθετη μείωση €5 δισ. NPEs 

, γεγονός που θα μας φέρει γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη 

NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη 

απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%. 
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                                      ΔΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

-> Γιώργος Π. Χατζηνικολάου Πρόεδρος Δ.Σ Μη εκτελεστικό 

μέλος 

->Karel G. De Boeck  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

–> Χρήστος I. Μεγάλου  Διευθύνων Σύμβουλος 

–> Βασίλειος Δ.Κουτεντάκης  Εκτελεστικό Μέλος 

–> Βενετία Γ.Κοντογούρη  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Arne S.Berggren  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Enrico C.Tommaso Cucchiani  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 

–> David R.Hexter   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Σολομών Α. Μπεράχας  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Andrew D. Panzures  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Anne J. Weatherston   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

–> Alexander Z. Blades του Ζήση  Μη εκτελεστικό μέλος  

–> Περικλής Δοντάς του Νικολάου  Εκπρόσωπος του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού συμβουλίου , όπου ο πρόεδρος και ο Εκπρόσωπος 
Ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι Ανεξάρτητα 
Μέλη . Τα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων και η θητεία τους διαρκεί για 3 χρόνια .Παρακάτω 
παρουσιάζεται η σύνθεση : 

-> David Hexter Πρόεδρος 

-> Karel De Boeck Μέλος 

->Arne Berggren Μέλος 
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-> Σολομών Μπεράχας Μέλος  

->Περικλής Δοντάς Εκπρόσωπος ΤΧΣ 
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                                 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο Όμιλος  παρακολουθεί  συστηματικά την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και υλοποιεί άμεσα τις ενδεχόμενες 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διαρκή αντιμετώπιση και 
μείωση όλων των Κινδύνων συμπεριλαμβανομένου του 
Λειτουργικού Κινδύνου. Παράλληλα, ο Όμιλος ελέγχει με 
κατάλληλους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, τη 
συνεπή εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις 
Μονάδες, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση όλων των 
εμπλεκομένων με τις αρχές και τους στόχους του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

Βασικό μέλημα της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανάπτυξη και η 
συνεχής αναβάθμιση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο Ομίλου, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, το 
οποίο αποτελεί σύνολο λεπτομερώς καταγεγραμμένων 
ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε 
συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της και συντελούν στην 
αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της. 

-> Αποστολή 

Η Επιτροπή Ελέγχου (στο εξής «η Επιτροπή») έχει ως σκοπό τη 
συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αναφορικά 

με τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, για 
θέματα που πρωταρχικά αφορούν: 

•  στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου, 
• στις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και ενδιάμεσων 

αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
• στους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, 
• στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου (ΤΕΕΟ), 
•  στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του ελεγκτικού 

έργου της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ιδίως σε ό,τι 
αφορά 

στους τομείς καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.(ΞΧ/ΧΤ) και MIFID 
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Μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη 
συνδρομή θεωρεί αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της 

από: 

•  οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, στέλεχος ή υπάλληλο 
του Ομίλου, 

•  οποιοδήποτε τρίτο συνεργάζεται με την Τράπεζα 
•  οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή 
• οποιουδήποτε στελέχους ή υπαλλήλου του Ομίλου ή 

τρίτου συνεργαζόμενου με την τράπεζα , που κρίνει 
απαραίτητο. 

• οποιουδήποτε έχει πρόσβαση σε πάσης φύσεως και 
μορφής στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου που 
κρίνονται αναγκαίες για την διεκπεραίωση του έργου της 
. 

• οποιεσδήποτε πηγές ή μέσα, ακόμη και συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες, εφόσον το κάνει το απαραίτητο 
για την υλοποίηση του έργου της . 

•  το Δ.Σ. για οποιοδήποτε περιορισμό αντιμετωπίσει στο 
έργο της . 

->Συνεδριάσεις – Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις, τουλάχιστον, φορές το 
χρόνο, εντός εκάστου ημερολογιακού τριμήνου. Επιπρόσθετες 
συνεδριάσεις είναι πιθανό να διεξαχθούν, εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. γραπτώς τη σύγκληση της Επιτροπής για τη συζήτηση 
συγκεκριμένων θεμάτων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται, επίσης, 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και CEO 
του Ομίλου καθώς και στον Επικεφαλής του ΤΕΕΟ και τους 
εξωτερικούς ελεγκτές.  

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και 
Γραμματέα οι οποίοι ορίζονται από την Επιτροπή. Σε κάθε 
μέλος της Επιτροπής που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, 
χορηγείται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα κείμενο δήλωσης, 
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αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας. Το 
κείμενο της δήλωσης αφού υπογραφεί από το μέλος της 
Επιτροπής, φυλάσσεται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Επιτροπής. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κειμένου αυτού 
ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας από τον 
Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Επιτροπής και το 
μέλος θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί το Δ.Σ.. 

 Ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ) στην Επιτροπή έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Ν.3864/2010 και στη Σύμβαση Πλαισίου Σχέσεων 
(Relationship Framework Agreement) μεταξύ του ΤΧΣ και της 
Τράπεζας Πειραιώς. Η συνεδρίαση καλύπτει θέματα που έχουν 
συμπεριληφθεί σε ημερήσια διάταξη, η οποία εγκαίρως και σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
την προγραμματισμένη συνεδρίαση κοινοποιείται στα μέλη της 
Επιτροπή από τον Εκτελεστικό Γραμματέα σε συνεννόηση με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση 
του Προέδρου της και την ενημέρωση των μελών της από τον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η συμμετοχή μέλους στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής με χρήση των μέσων αυτών 
θεωρείται έγκυρη.  
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Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεδρίασης και για 
την ύπαρξη απαρτίας είναι απαραίτητη η παρουσία 
τουλάχιστον του 50% των μελών της Επιτροπής. Για την λήψη 
απόφασης δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της 
Επιτροπής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 
της συνεδρίασης της Επιτροπής. Κάθε μέλος της Επιτροπής 
μπορεί να παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης 
σε άλλο μέλος της Επιτροπής σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής με φυσική παρουσία ή 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η ψήφος του 
απόντος μέλους υπολογίζεται κανονικά και η απόφαση 
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ως ανωτέρω. Η απουσία 
κάποιου μέλους της Επιτροπής από τρεις (3) συνεχόμενες 
συνεδριάσεις θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Δ.Σ., 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από δύο άλλα μέλη της 
Επιτροπής. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση 
του μέλους αφού προηγουμένως το μέλος κληθεί να παράσχει 
διευκρινίσεις στον Πρόεδρο του Δ.Σ αναφορικά με την απουσία 
του. 

Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα 
οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Επιτροπής και είναι διαθέσιμα δέκα εργάσιμες 
(10) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα πρακτικά 
της Επιτροπής καθώς και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία 
της Επιτροπής, αρχειοθετούνται με ευθύνη του Εκτελεστικού 
Γραμματέα. Τα Πρακτικά της Επιτροπής αποτελούν θέμα προς 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της αμέσως επόμενης 
συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Πρόσβαση στα Πρακτικά επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής 
έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της 
Επιτροπής. Η χορήγηση ή/και επικύρωση αντιγράφων των 
Πρακτικών επιτρέπεται μόνον κατόπιν γραπτής έγκρισης του 
Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της Επιτροπής. Η έγκριση 
θα τηρείται στο αρχείο του Εκτελεστικού Γραμματέα Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τον επικεφαλής του ΤΕΕΟ, τον CFO και τον 
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επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εκτός των 
προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής. Σε αυτές 
τις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη της 
Επιτροπής, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο αυτής. 

 Οι συναντήσεις αυτές δεν υποκαθιστούν ούτε επέχουν θέση 
συνεδριάσεων της Επιτροπής 
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-> Αρμοδιότητες 

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή έχει τα 
ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες : 

•  Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς γνωστοποιήσεις 

Η Επιτροπή επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης 
των ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της 
Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, 
πριν υποβληθούν στο Δ.Σ. προς έγκριση, προκειμένου να 
διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα την 
πληροφόρησης που περιέχουν και εκφράζει τις απόψεις της, 
κυρίως για τα ακόλουθα θέματα: 

➢ την επίβλεψη του διενεργούμενου, από την εταιρεία των 
τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, ελέγχου των  
ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 
Τράπεζας και του Ομίλου . 

➢ τις οποιεσδήποτε σημαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις, και τον τρόπο γνωστοποίησης τους . 

➢  τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για το σχηματισμό 
προβλέψεων και άλλα θέματα που απαιτούν αξιολόγηση 
και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές 
καταστάσεις . 

➢  τις οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές που 
προτείνονται από τον εξωτερικό ελεγκτή . 

                                        ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

− Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών 
ελεγκτών (νοούμενων ως των τακτικών ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών) και όποτε το κρίνει σκόπιμο, 
υποβάλει πρόταση στο Δ.Σ. για την αντικατάσταση ή την 
εναλλαγή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
Τράπεζας, διασφαλίζοντας ότι το αργότερο κάθε πέντε 
(5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις θα διεξάγεται ανοικτή 
και διάφανη διαδικασία επιλογής εξωτερικών ελεγκτών. 
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 Ενημερώνεται επί του εύρους του ελέγχου και της στρατηγικής 
που θα ακολουθήσει ο εξωτερικός ελεγκτής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τον εσωτερικό 
έλεγχο στην εταιρεία ορκωτών λογιστών Deloitte και η αμοιβή 
τους φτάνει στα 800.000 ευρώ . 
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Διασφαλίζει την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών της 
Τράπεζας και των θυγατρικών της. Οι κανόνες που αφορούν τις 
υπηρεσίες που παρέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές 
θεμελιώνονται σε τρεις βασικές αρχές, η παραβίαση των 
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία των 
εξωτερικών ελεγκτών:  

➢  ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχει τη δική του 
εργασία,  

➢  ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα 
διοικητικά καθήκοντα στον πελάτη του  

➢  ένας ελεγκτής μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στον πελάτη του εφόσον τηρούνται τα 
προβλεπόμενα της περίπτωση 

κατωτέρω. Στα πλαίσια αυτά, οποιαδήποτε υπηρεσία πέραν 
του τακτικού ελέγχου που ενδέχεται να προσφέρει η εταιρεία 
των τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα πρέπει να 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή και να προ-εγκρίνεται. Επίσης 
σε ετήσια βάση, η Επιτροπή ζητά από την εταιρεία των 
τακτικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών: 

➢  γραπτή επιβεβαίωση ως προς την ιδιότητα της 
ανεξαρτησίας της εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών έναντι του Ομίλου  

➢ γραπτή γνωστοποίηση για τη φύση και έκταση άλλων 
υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στον Όμιλο, πέραν των 
υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων. 

 Στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας με τους εν λόγω 
ελεγκτές, η Επιτροπή ζητά να της αναφέρουν τα τυχόν 
προβλήματα ή αδυναμίες που εντόπισαν στο Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) κατά τον έλεγχο των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές. 

  Εισηγείται προς τη Διοίκηση, τουλάχιστον ανά τριετία, 
την επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 
διαφορετικής αυτής των τακτικών ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών, που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, για την 
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αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ σε ατομική και 
ενοποιημένη βάση, όπως προβλέπεται και από την ΠΔΤΕ 
2577/2007. Πριν την έναρξη του έργου, η Επιτροπή 
Ελέγχου προσδιορίζει τις μονάδες και θυγατρικές που θα 
συμπεριληφθούν στο έργο (scope). Ο προσδιορισμός 
πραγματοποιείται με κριτήρια σημαντικότητας εκάστης 
μονάδας και θυγατρικής, καθώς επίσης και με άλλα 
ποιοτικά κριτήρια. Το εύρος του έργου (scope) τίθεται 
εγκαίρως από την Επιτροπή υπόψη της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος). 

 

 

  Υποβάλει πρόταση προς το Δ.Σ. και τη Διοίκηση για τις 
ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια 
πρόσθετων ελέγχων από τους εξωτερικούς ελεγκτές ή 
εξειδικευμένους συμβούλους. 

  Ζητά από τις παραπάνω εταιρείες ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών να της αναφέρουν οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς στο έργο τους. Η Επιτροπή 
αξιολογεί την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των 
εμπλεκόμενων ελεγκτών. 

 Επισκοπεί και προ-εγκρίνει όλες τις ελεγκτικής και 
συμβουλευτικής φύσεως υπηρεσίες που παρέχουν στην 
Τράπεζα οι εκάστοτε ορισθέντες ως εξωτερικοί ελεγκτές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις περί 
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελέγχου 

• Εσωτερικός Έλεγχος – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

 

−  Παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ σε ατομική 
βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά 
στοιχεία και πληροφορίες του ΤΕΕΟ, τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών (τακτικών 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών), καθώς και των εποπτικών 
αρχών.  
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Η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΣΕΕ με βάση τα 
σχετικά στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους 
τριμηνιαίους απολογισμούς και την Ετήσια Έκθεση που 
συντάσσει ο ΤΕΕΟ. Η Επιτροπή επισκοπεί την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συμμόρφωσης της 
Τράπεζας με τους νόμους, κανόνες και διατάξεις των 
εποπτικών αρχών και αναθέτει στον ΤΕΕΟ τη διερεύνηση 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 

−  Η Επιτροπή Ελέγχου, αξιολογεί, επιλέγει και δίνει εντολή 
το αργότερο ανά τριετία σε αναγνωρισμένη εταιρεία 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών (πλην των τακτικών) που 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία να αξιολογήσει: 

➢ -την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ 
➢  τη συμμόρφωση του ΤΕΕΟ με τα Διεθνή Πρότυπα για την 

επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και 
την αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση του έργου του. 

Η έκθεση αξιολόγησης του ΣΕΕ γνωστοποιείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος (Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) 
εντός του πρώτο εξαμήνου του αμέσως επόμενου έτους μετά 
από τη λήξη της τριετίας. Η ελεγκτική εταιρία και οι ορκωτοί 
ελεγκτές που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη εργασία θα 
εναλλάσσονται υποχρεωτικά και θα αντικαθίστανται με άλλη 
εταιρία, μετά από δύο διαδοχικές αξιολογήσεις. Κατά τη 
διενέργεια της υπό (i) ετήσιας αξιολόγησης η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση και τυχόν επιμέρους 
παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
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−  Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. την Ετήσια Έκθεση για 
την επάρκεια του ΣΕΕ. Η Ετήσια Έκθεση αποστέλλεται 
μέχρι το τέλος του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου 
κάθε έτους και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος). Επίσης, η Επιτροπή 
ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ., σε τακτική βάση, για τα 
αποτελέσματα του ελεγκτικού της έργου. 

−  Παρέχει ετήσια (θετική ή αρνητική) δήλωση αξιολόγησης 
του ΣΕΕ, στο πλαίσιο της Δήλωσης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. 

−  Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί στο ΣΕΕ και 
παρακολουθεί, με τη συνδρομή του ΤΕΕΟ, την εφαρμογή 
των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση (follow 
up). 

−  Αξιολογεί το έργο του ΤΕΕΟ με έμφαση σε θέματα που 
σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα 
και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, την 
αντικειμενικότητά του, τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού 
περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των 
κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του. Ως προς τον ΤΕΕΟ, η Επιτροπή 
διασφαλίζει: 

➢  την ανεξάρτητη λειτουργία του, 
➢  την απρόσκοπτη πρόσβαση του σε όλες τις 

δραστηριότητες, μονάδες και χώρους, καθώς και σε 
πάσης φύσεως και μορφής στοιχεία και πληροφορίες 
(βιβλία, έγγραφα, αρχεία, τραπεζικοί λογαριασμοί, 
χαρτοφυλάκιο κ.λπ. ) του Ομίλου, 

➢  την ακώλυτη επικοινωνία του με οποιαδήποτε στελέχη, 
συλλογικά όργανα και προσωπικό του Ομίλου, 

➢ τη δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει από οποιοδήποτε 
στέλεχος όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που είναι 
απαραίτητες για να εκπληρώσει την αποστολή του στο 
πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων. 
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Η Επιτροπή διασφαλίζει, με τη συνδρομή της Διοίκησης, ότι ο 
ΤΕΕΟ διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και δυνατότητες 
προκειμένου να ελέγχει και να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στους τομείς διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων, καθώς και 
στον χρηματοοικονομικό έλεγχο. Επιπλέον, η επιτροπή δύναται 
να ζητήσει τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον ΤΕΕΟ, σε 
ειδικές περιοχές που κρίνει απαραίτητο στα πλαίσια της 
διεκπεραίωσης του έργου της.  

−  Αξιολογεί και η εισηγείται για έγκριση στο Δ.Σ. το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του ΤΕΕΟ. 

−  Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ορισμό του επικεφαλής του 
ΤΕΕΟ και την τυχόν αντικατάστασή του. 

−  Διενεργεί την ετήσια αξιολόγησή του επικεφαλής του 
ΤΕΕΟ. 

−  Εισηγείται προς την Επιτροπή Αποδοχών την έγκριση των 
αποδοχών και της αποζημίωσης του επικεφαλής του 
ΤΕΕΟ. 

−  Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΕΟ και τις 
τροποποιήσεις του. 

−  Επιβεβαιώνει ότι διασφαλίζεται με κατάλληλες 
διαδικασίες η δυνατότητα ανώνυμων αναφορών 
(whistleblowing), καθώς και η προστασία των υπαλλήλων 
που μέσω αυτών ενημερώνουν το Δ.Σ. ή την Επιτροπή για 
σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις 
που υπέπεσαν στην αντίληψή τους 
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                                    ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΤΗΤΑ 

Ως έχοντας καταλυτικό σκοπό την διαφύλαξη του εταιρικού 

συμφέροντος και των συμφερόντων των μετοχών της η Τράπεζα 

Πειραιώς έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό 

πλαίσιο περί Εταιρικής διακυβέρνησης με : 

• Την ρύθμιση της σύνθεσης του Δ.Σ , ώστε να είναι 

σύμφωνη με τα τρεχούμενα περί εκτελεστικών , μη 

εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών . 

• Την επιτροπή ελέγχου απαρτιζόμενη από μη εκτελεστικά 

μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η 

οποία παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την 

ικανότητα  και αποτελεσματικότητα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τράπεζας και ομίλου, με 

βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της μονάδας 

εσωτερικής επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και 

παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, όπως και των 

εποπτικών αρχών.  

• Την επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, ώστε να καλύπτονται 

αποτελεσματικά όλες ο μορφές κινδύνων, 

περιλαμβανομένου του λειτουργικού και να 

διασφαλίζεται ο έλεγχος τους, η εξειδικευμένη 

αντιμετώπιση τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε 

ατομική και ενοποιημένη βάση.  

• Τον εσωτερικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης και 

λειτουργίας, με τον οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια και 

η σύμμετρη πληροφόρηση και καλύπτονται θέματα, τα 

οποία δεν προβλέπονται από το καταστατικό της τράπεζας 

αλλά είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της. -  

• Τη γενική Διεύθυνση εταιρικής διοίκησης, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης που εγκρίνει η διοίκηση και την 

εποπτεία της εφαρμογής τους στην τράπεζα και στις 
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εταιρείες του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επιπλέον, εποπτεύεται η λειτουργική υποστήριξη των 

εργασιών του Δ.Σ., του ελεγκτικού συμβουλίου και του 

γραφείου προέδρου, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. 
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 -  

• Τις υπηρεσίες ενημέρωσης επενδυτών, εξυπηρέτησης 

μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, οι οποίες είναι 

επιφορτισμένες με το έργο της πληροφόρησης των 

επενδυτών, μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών. 

- 

•  Τη διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία 

θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες εκπονώντας ετήσιο 

πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης του ομίλου, 

εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το κανονιστικό 

πλαίσιο για την πρόληψη την νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες με της τράπεζας, αλλά και 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. - Τον κώδικα 

δεοντολογίας που διέπει τις υποχρεώσεις του 

προσωπικού της τράπεζας. - 

•  Τη γενική Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι 

ανεξάρτητη. Αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο μέσω 

της επιτροπής ελέγχου και στον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου της τράπεζας έχοντας την ευθύνη του 

εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο ομίλου. 

 

                         Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας  

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τον Όμιλο Πειραιώς είναι 

επένδυση στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε 

κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της 

κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του 378 φυσικού 

περιβάλλοντος. Από το 2007 έχει συσταθεί η Επιτροπή 

Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής: 

είναι :   

• Ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης . 

• Προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας . 
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• Λειτουργία του ανθρωπίνου δυναμικού. 

• Ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 

μετόχων και τους εταίρους .  

• Υποστήριξη της κοινωνίας της γνώσης . 

• Ενίσχυση της νέας γενιάς . 

• Προβίβαση της Καινοτομίας . 

• Προστασία του Περιβάλλοντος . 

• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας . 
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                                        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, σε ατομικό αλλά και 

επίπεδο ομίλου, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας 

και συνέχειας των εργασιών της. Τα αρμόδια όργανα της 

τράπεζας μεριμνούν για την καταγραφή και τακτική 

επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της 

αναφορικά με την ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση 

των κινδύνων και τη διάκριση των συναλλαγών και πελατών 

κατά επίπεδο κινδύνου, τον καθορισμό των αποδεκτών 

ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε είδος 

κινδύνου και την εξειδίκευση καθενός εκ των ως άνω ορίων, 

καθώς και τη θέσπιση ορίων παύσης ζημιογόνων 

δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών. Η τράπεζα 

μεριμνά για την θέσπιση αξιόπιστων αποτελεσματικών και 

ολοκληρωμένων πολιτικών διαδικασιών για την αξιολόγηση και 

διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της 

κατανομής των ίδιων κεφαλαίων, τα οποία κρίνονται εκάστοτε 

από την διοίκηση της τράπεζας κατάλληλα για την κάλυψη της 

φύσης και του επιπέδου της διαχείρισης κινδύνων που 

αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η τράπεζα. Οι 

παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική 

εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τον τομέα 

διαχείρισης κινδύνων ομίλου, με σκοπό να διασφαλίσει ότι 

αυτές παραμένουν πλήρεις και ανάλογες με τη φύση, την 

έκταση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της 

τράπεζας. 
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                                         ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CAMEL 

 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B

9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=

1-

4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09

172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227876084_310272670845713_4339173882445777351_n.xlsx/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-CAMELS-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%82.xlsx?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=VligQ3HEkE4AX87UY2V&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=861c4f09172863653ea8d3d96c669869&oe=611122C5&dl=1
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                                  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021 

Η Γενική Συνέλευση  της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε χώρα την 

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 ,   όπου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

της εταιρείας και μεταδόθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης . Την 

Γενική Συνέλευση παρακολούθησαν 10 φοιτητές και 

φοιτήτριες, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, 

Μπάμπη Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο, Νίκο Οικονομόπουλο, 

όπου και συμπληρώθηκε το σχετικό ερωτηματολόγιο . 

 

 

 

Πηγές: 

https://www.piraeusbank.gr 

https://www.capital.gr 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.

pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-

4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=c

dn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=

6110F464&dl=1 

 

 

 

 

 

 

https://www.piraeusbank.gr/
https://www.capital.gr/
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/227875215_182698373850821_5748587135420542524_n.pdf/3M_Group_GR-1.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-4&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=0wpgdJlkrOIAX_9_7Os&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=700adda8b7b3d62f4eb30aa7232ff646&oe=6110F464&dl=1


471 
 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

     

 

Ομάδα εργασίας: 

Ιωάννα Κούτση , Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Χρηματοοικονομική & Τραπεζική 

Διοικητική 

 

 

Κατερίνα Κούτση , Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Χρηματοοικονομική & Τραπεζική 

Διοικητική 
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1.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 

 

 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες μαρμάρων, από την αρχή της 

συνιστά οικογενειακή επιχείρηση , κάτι που προσπαθεί μέχρι και 

σήμερα να διατηρήσει. Η επιχείρηση έχει τέσσερα ιδιόχρηστα 

λατομεία, εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας. Έχει αναπτύξει ένα 

μεγάλο δίκτυο πωλήσεων στο εσωτερικό και εδραιώνεται συνεχώς 

στο εξωτερικό . Εισάγει γρανίτες, μάρμαρα και σπάνια 

διακοσμητικά πετρώματα απ’ όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύει 

στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες τεχνητών πετρωμάτων 

QUARELLA SPA και TREND-VI SPA. 

Η εταιρεία πρωτοπορεί χάρης στην :  

• ποικιλία (400 είδη διακοσμητικών πετρωμάτων) 

• σχεδιασμό (Ειδικό τμήμα Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων – 

Διακοσμητών) 

• εφαρμογές (επεξεργασία – ανάληψη έργων) 

• συνεργασίες (δίκτυο πελατών εσωτερικού – εξωτερικού) 

Διαθέτει : 

• Καθετοποιημένη υποδομή 

• Παράδοση στην τεχνογνωσία και στις εφαρμογές 

• Αξιοπιστία και συνέπεια 

• Εγγύηση ποιότητας 
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Η εταιρεία έχει ως στόχους :   

• διάδοση της τεχνογνωσίας της  

• ενημέρωση για τις τεχνικές της  

•  χαμηλές τιμές  

• φυσικά την ικανοποίηση του πελάτη 
 

                            

➢ Το 2000 πραγματοποιήθηκε η είσοδος της εταιρίας στο 

χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με Δημόσια Εγγραφή της 

Εταιρείας και άρχισε η διαπραγμάτευση των μετοχών της 

Εταιρείας. 

➢ Το ίδιο έτος απέκτησε μέσω εξαγοράς το 77,99% της 

εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στην  

οποία ανήκει μεγάλη εκτάση στον όρμο Φανερωμένης του 

Δήμου Σητείας Κρήτης προς τουριστική αξιοποίηση. 

➢ Το 2000 δημιουργήθηκε και η ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ η 

οποία απορρόφησε όλες τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν στην εξόρυξη ογκομαρμάρων, ήτοι 

λατομεία Βώλακα, Πλατανότοπου και Θάσου. Το 2006 η 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ απορροφήθηκε από την ΙΚΤΙΝΟΣ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

➢ Το 2006 πραγματοποιήθηκε η πώληση του 77,99% της 

θυγατρική μας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην 

εταιρία με την επωνυμία LATIRUS ENTERPRISES LTD, 

θυγατρική της εταιρίας DOLPHIN CAPITAL INVESTORS 

LTD. 

➢ Τον Οκτώβριο του 2007 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια 

της άμεσης δραστηριοποίησης της στην αιολική ενέργεια 

εξαγόρασε την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε». και διακριτικό τίτλο 

«ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.» η οποία κατείχε στο Δήμο Παρανεστίου 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
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H οποία κατέχει  αιολικό πάρκο με ισχύ “ Μεγαλοβούνι “ 22ΜW 

Π.Ε. Δράμας το οποίο λειτουργεί 11 χρόνια . Η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. μέσω 

θυγατρικών της διαθέτει ακόμα 5 αιολικά πάρκα, τα οποία είναι τα 

έξης :  

o ΑΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΡΑ Α.Ε. πάρκο ισχύος 8 MV, βρίσκεται στην 

περιοχή της Δράμας στον δήμο Παρανεστίου το οποίο 

συνορεύει με αιολικό πάρκο του Μεγαλοβουνίου . Το πάρκο 

αυτό έχει άδεια λειτουργείας και βρίσκεται προς το τέλος της 

κατασκευής του . Ο τελικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 4 

ανεμογεννήτριες VESTAS V90-2MV και όρους σύνδεσης 

στον ιδιόκτητο υποσταθμό 20/15kv. Το έργο περιλαμβάνεται 

στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 .Η διασύνδεση του θα 

γίνει με το υπόγειο δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ και έχει ήδη 

υπογράφει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας  . 

o ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ , πάρκο ισχύος 9MV βρίσκεται και 

αυτό στην περιοχή της Δράμας κοντά στα άλλα 2 πάρκα 

.Διαθέτει άδεια παραγωγής με προσωρινούς όρους 

σύνδεσης και είναι στο στάδιο έγκρισης της περιβαλλοντικής 

μελέτης του .Το έργο περιλαμβάνει 5 ανεμογεννήτριες 

VESTAS V90-2MV με όρους σύνδεσης στον ίδιο ιδιόκτητο 

υποσταθμό και δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ μήκους 11 km. 

o AΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΙΩΜΑ πάρκο ισχύος  24MW , βρίσκεται 

στα σύνορα Δομοκού και Μακρακώμης στη Φθιώτιδα . 

Περιλαμβάνει 12 ανεμογεννήτριες VESTAS V90-2MV. 

Διαθέτει άδεια παραγωγής , ΕΠΟ , δεσμευτικούς όρους 

σύνδεσης και έχει περάσει το στάδιο έγκρισης μελέτης 

οδοποιίας. Προβλέπεται σύνδεση με καινούργιο υποσταθμό 

με υπόγειο ΜΤ μήκους 14km . 
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o ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ μέσω αυτής κατέχει δύο αιολικά 

πάρκα , το πρώτο βρίσκεται στα ΓΡΕΒΕΝΑ , είναι πάρκο 18 

MV το οποίο κατέχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 

αναμένει άδεια εγκατάστασης . Το έργο περιλαμβάνει 9 

ανεμογεννήτριες GAMESA G90-2MV και προβλέπεται 

σύνδεση με τον υπό κατασκευή υποσταθμό ΓΡΕΒΕΝΑ ΙΙ με 

υπόγεια γραμμή ΜΤ 13.5 km. Το δεύτερο πάρκο βρίσκεται 

στον Ελασσόνα μεταξύ Λάρισας και Κοζάνης. Διαθέτει άδεια 

παραγωγής και προσωρινούς όρους σύνδεσης και αναμένει 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το πάρκο περιλαμβάνει 

5 ανεμογεννήτριες GAMESAG90-MV και αναμένεται 

σύνδεση με τον υποσταθμό ΓΡΕΒΕΝΑ ΙΙ με ΜΤ 19 km. 
 

 

 

 

➢ Συμμετοχές σε άλλες εταιρίες: 

 
o ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.( 2ο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,  

o ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε ,  

o ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  

o  LATIRUS ENTERPRISES LIMITED ,  

o ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε , 
o ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ , 

o  ΑΙΟΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ,  

o ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ,  

o ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ,  
o ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. 

 

2.ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία μετοχής  
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Η τιμή της μετοχής της διαπραγματεύεται σήμερα ( 22/07/2021) 

στα 0,817 ευρώ . Με συνολικό όγκο πράξεων 1.670. 

Παρακάτω παραθέτουμε το διάγραμμα με την πορεία της μετοχής 

διαχρονικά . 
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Παρατηρούμε ότι η τιμή της μετοχής έχει μια σταθερή πορεία , με 

εξαίρεση την υψηλότερη τιμή κατά την είσοδο της στο Χ.Α. το 2000 

και τα πολύ υψηλότερα και ευμετάβλητα κλεισίματα στην διετία 

2018-2020.  

Η μετοχή  κατέγραψε μεγάλες απώλειες το Μάρτιο του 2020 , της 

τάξεως του - 27% λόγω της μεγάλης εξάρτησης από την  Κίνα , 

καθώς αποτελεί τον κύριο εξαγωγικό προορισμό της εταιρείας 

,απορροφώντας το 50% του συνόλου των εξαγωγών της το 2018, 

ενώ το 2017 ήταν ακόμη μεγαλύτερη η εξάρτηση, φτάνοντας στο 

60%. Η εταιρεία , ήταν σε θέση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας 

και να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση , χάρη στα υψηλά 

ταμειακά διαθέσιμα και την χρήση κατάλληλων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 

Πρόσφατα στης 23 Απριλίου 2021 η ΙΚΤΙΝΟΣ πραγματοποίησε 

έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα έκδοση ομολογιακού δανείου 

συνολικής αξίας 3,5 εκατ. Ευρώ. 

 

Στης 16 Μαρτίου 2021 , βάση γνωστοποίησης των συναλλαγών 

της εταιρείας :  https://www.capital.gr/xrim-

anakoinoseis/3532539/iktinos-ellas-i-k-ludia-xaida-proebi-se-polisi-

40-000-metoxon . 

 

Στης 28 Απριλίου 2021 , βάση είδησης περί γνωστοποίησης των 

συναλλαγών της εταιρείας : https://www.capital.gr/xrim-

anakoinoseis/3542527/iktinos-gnostopoiisi-sunallagon όπου 

https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3532539/iktinos-ellas-i-k-ludia-xaida-proebi-se-polisi-40-000-metoxon
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3532539/iktinos-ellas-i-k-ludia-xaida-proebi-se-polisi-40-000-metoxon
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3532539/iktinos-ellas-i-k-ludia-xaida-proebi-se-polisi-40-000-metoxon
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3542527/iktinos-gnostopoiisi-sunallagon
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3542527/iktinos-gnostopoiisi-sunallagon
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συμπεραίνουμε τις κινήσεις της εταιρείας για άντληση 

χρηματοδοτήσεως μέσω της πώλησης μετοχών. 

 

 

Παρακάτω έχουμε την κατάσταση οικονομικής θέσης της ΙΚΤΙΝΟΣ 

που δημοσίευσε στην οικονομική της έκθεση και το αντίστοιχο link 

ολοκλήρης της οικονομικής έκθεσης : 

 

 https://iktinosir.gr/images/iktinos_hellas_31122020.pdf 

 

    

 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ σημείωσε ΕΒΙTDA = 4.79 εκ ευρώ , μειωμένος 

κατά 49,63% σε σχέση με το 9μηνό του 2020, κέρδη προ φόρων 

και τόκων ίσα με 1.79 εκ ευρώ και αυτά μειωμένα κατά 73.18% σε 
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σχέση με το 9μήνο του προηγούμενου έτους . Ο κύκλος εργασιών 

εμφανίζεται και αυτός μειωμένος κατά 30,24% από τον αντίστοιχο 

του περασμένου έτους , στα 21.87 εκ ευρώ . ( Μείωση τζίρου κατά 

30% ) . Το 95% των εξαγωγών της ( συναρτήσει του κύκλου 

εργασιών ) αποτέλεσε η εξαγωγή μαρμάρου . 

πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2021 

 https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2077441/iktinos-

ayxhsh-166-toy-tziroy-to-a-trimhno.html?rl=1 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας: τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,80 εκατ. ευρώ έναντι 0,83 

εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 238%. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 

εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 

3786% 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 

6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 28,61%. Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν 

σε 39,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,19 εκατ. ευρώ σε σχέση 

με την 31/12/2020. Οι εξαγωγές μαρμάρου ανήλθαν στο 97% του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας. 

Δεδομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για 

το 2021, η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή 

προμερίσματος για την τρέχουσα χρήση. 

Σε επίπεδο επενδύσεων η ΙΚΤΙΝΟΣ σκοπεύει να προβεί σε 

ανανέωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού στα 

λατομεία, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας με 

μειωμένο κόστος , καθώς και τη συνέχιση όλων των ερευνητικών 

ενεργειών για εξεύρεση πρώτης ύλης, που αποτελεί σταθερά 

βασικό στόχο της. 

Σε επίπεδο ομίλου τα EBITDA είναι ίσα με 3,3 εκ. αυξημένα κατά 

121,9% , έναντι 1,5 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο όμιλος 

σημείωσε  κέρδη προ φόρων τάξεως των 1,9 εκ έναντι 0.9 εκ την 

περσινή αντίστοιχη περίοδο , δηλαδή έχουμε αύξηση 536,52%.  

Ο κύκλος εργασιών έκλεισε αυξημένος κατά 16.6 % στα 9,2 εκ 

έναντι των 7,9 εκ του αντίστοιχου τριμήνου το 2020 . Ενώ οι 
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καθαρές δανειακές υποχρεώσεις  ανήλθαν στα 41,4 εκατ. ευρώ 

μειωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020. 

Ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι τα κατά πολύ αυξημένα κέρδη 

οφείλονται και στις ελαφρύνσεις και τα προγράμματα στήριξης των 

επιχειρήσεων από το κράτος και τις αντίστοιχες κεντρικές 

τράπεζες. 

Με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα η εταιρεία αποφάσισε να 

προχωρήσει σε διανομή προμερίσματος για τη τρέχουσα χρήση . 

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει για το τρέχων έτος την αναβάθμιση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού της στα λατομεία καθώς και τη 

συνέχιση των ερευνητικών  ενεργειών για εύρεση πρώτων υλών 

που αποτελεί πρωταρχίκο στόχο της. 

 

 

Διαχρονική οικονομική πορεία της εταιρείας ( 2001 -2020 )  

Παρατηρούμε από τις οικονομικές καταστάσεις της, ότι η εισηγμένη 

παρουσιάζει συνεχόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της  και 

σταθερή κερδοφορία , με κάποιες εξαιρέσεις τις χρονιές 2012-

2013( 5.242.026 και 5.415.593),οπού η χώρα μας υπέγραψε το 1ο 

μνημόνιο με το ΔΝΤ και είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία πολλών 

επιχειρήσεων. Η ύφεση επηρέασε και τα καθαρά της έσοδα ( 2009:  

3.256.102 2008 : 4.260.448) .Επίσης παρατηρούμε μεγάλη άνοδο 

στις πωλήσεις το 2017(ύψους 18.592.772)  και στα καθαρά  έσοδα 

( ύψους 9.019.481)  η οποία οφείλεται στο τέλος των μνημονίων και 

μια κάμψη στις πωλήσεις ( ύψους 15.965.339 από 23.246.741 το 

προηγούμενο έτος )  το 2020 που οφείλεται στην πανδημία του 

κορονοίου που οδήγησε στο κλείσιμο των οικονομίων και την 

δραματική μείωση των εξαγωγών, ειδικά στην Κίνα που είναι ο 

βασικός εξαγωγικός  πελάτης της εταιρείας.             

Το 2001 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας 

ανέρχονταν σε  2.297.752.400 ευρώ. Το 2012 με το ξέσπασμα της 

ελληνικής κρίσης οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε  

52.193.474 . Το 2017 που θεωρείται το τελευταίο μνημονιακό έτος 

για την Ελλάδα ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός είναι ύψους 

21.451.273 για υποχρεώσεις εντός 6 μηνών και  10.235.56 για 

υποχρεώσεις ως 12 μήνες , ενώ το 2020 ανέρχεται σε 44.473.644. 
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Παρατηρούμε ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μειώνεται 

σταδιακά άλλα παραμένει υψηλός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης : 
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3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η εταιρεία αποτελείται από ένα 7μελές διοικητικό συμβούλιο , 

όπου τα 4 μέλη είναι εκτελεστικά, τρία είναι μη εκτελεστικά και άλλα 

δύο ανεξάρτητα . 

1. Ευάγγελος Χαϊδάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος ( ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )  

2. Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ - Εκτελεστικό 

Μέλος(Προϊστάμενος Προσωπικού και καθήκοντα 

Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων) 

3. Λυδία Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος 

4. Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

5. Ιωάννης Ταμαρέσης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Κατσικάκης Περιστέρης,  Μη Εκτελεστικό Μέλος - Διευθυντής 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες 

και τα καθήκοντα που του παρέχει ο Νόμος, η Γενική 

Συνέλευση και το Καταστατικό της Εταιρείας. Μέσα στα 
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προαναφερθέντα πλαίσια, αποτελεί το όργανο που ασκεί τη 

διοίκηση της εταιρείας.  

4.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ακολουθεί  ένα σύνολο κανόνων που 

ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σχέση με τους μετόχους της εταιρίας. Σύμφωνα με αυτούς ,στόχος 

της  είναι η υπεύθυνη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρίας με 

απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της και την 

προστασία των συμφερόντων των μετόχων της. Ακολουθούν τα 

σχετικά link με τους κανονισμούς που ακολουθεί η εταιρεία : 

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(https://iktinosir.gr/images/KODIKAS_ETAIRIKIS_DIAKYVERNISIS

_OCT2013_GR.pdf) 

2. Πολιτική Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου 

(https://iktinosir.gr/images/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9

%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%80%CE

%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD.pdf) 

Η εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, με σαφώς καταγεγραμμένες διαδικασίες, 

που έχει σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων 

πόρων της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 

 

5.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δραστηριοποιείται σε περιοχές που 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες κάτι που λαμβάνει υπόψη της στις 

δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που επιδίδεται,  

αναπτύσσοντας ένα προσανατολισμένο πρόγραμμα βασικοί 

άξονες του οποίου είναι: 

• Πολιτισμός & Αθλητισμός, 

• Κοινωνία & Περιβάλλον. 

 

Προβαίνει σε πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

συγκεκριμένα έχει αναπτύξει ένα πολυσχιδές  πρόγραμμα 

https://iktinosir.gr/images/KODIKAS_ETAIRIKIS_DIAKYVERNISIS_OCT2013_GR.pdf
https://iktinosir.gr/images/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD.pdf
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δράσεων και ενεργειών στους χώρους δράσης της  και προχώρησε 

σε δωρεές σε φορείς και ιδρύματα όπως: 

 

• Το γυμνάσιο Αυλώνα Αττικής 

• Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Δράμα 

• Η εκκλησία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πειραιώς 

• Ο Σύνδεσμος επιχειρήσεων μαρμάρου Θράκης 

• Δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης 

• Η εκκλησία Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα 

• Δωρεά στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Ο 

Μικρός Πρίγκηπας» για λογαριασμό του Γεωργίου Ιωάννου 

• Πανελλαδικό Συνδικάτο Χειριστών Εκσκ/κων & Ανυψ/κών 

Μηχανημάτων 

• Αναγέννηση  Δυτικής Φθιώτιδας 

• Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Αθλητικός Εξοπλισμός 

• Δικταπανίδης Παύλος, Αθλητικός Εξοπλισμό 

6.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή 

μαρμάρου στην χώρα μας φθάνει της 4000, ενώ η ετήσια 

παραγωγή των λατομείων εκτιμάται σε 2,6 εκ τόνους ,με 

παραγωγικές δυνατότητες μεγαλύτερες κατά 20% -25%. Η 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι 6η στην κατάταξη με βάση το μέγεθος 

του κύκλου εργασιών της και 5η αναφορικά με τα έσοδα εξόρυξης 

και κοπής μαρμάρου σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα . 
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Το ελληνικό μάρμαρο είναι παγκόσμια διαδεδομένο αφού έχει 

συνδεθεί με την κατασκευή μνημείων και καλλιτεχνημάτων των 

οποίων η φήμη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα αποτελεί 

μια  από τις μεγαλύτερες  παραγωγούς χώρες μαρμάρου 

παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 κατατάσσεται βάση της 

ετήσιας παραγωγής της σε ακατέργαστους όγκους , στην 4η θέση 

παγκοσμίως με  παραγωγή η οποία ξεπερνά τα 2.000.000 τόνους 

προϊόντος (πηγή Stone sector 2008, έκδοση Internazionale Marmi 

e Maccine Carrara spa). Κυριότερες χώρες στην παραγωγή 

ακατέργαστων προϊόντων μαρμάρου είναι η Κίνα, η Ιταλία, η Ινδία, 

η Ισπανία, το Ιράν, η Τουρκία και η Βραζιλία. 
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7.ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την ετήσια τακτική γενική 

συνέλευση μετόχων της 30/06/2021 στις 12.00 μ.μ. . Η γενική 

συνέλευση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία χωρίς την 

δυνατότητα ηλεκτρονικής  αναμετάδοσης  και δεν επιτράπηκε η 

παρακολούθηση σε εξωτερικούς συμμετέχοντες. Από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας μπορέσαμε να αντλήσουμε τις παρακάτω 

πληροφορίες.  

Η γενική συνέλευση αποφάσισε για τα παρακάτω:  

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 

της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.  Όπου 

εγκριθήκαν με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων . 

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη 

χρήση 01.01 – 31.12.2020.Όπου εγκρίθηκε πάλι με πλειοψηφία 

100% των παρευρισκόμενων . 
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 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με 

το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των 

Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει. 

Εγκρίθηκε με 100% πλειοψηφία επίσης . 

 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού 

Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων 

της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021.  Επίσης εγκρίθηκε με 

100% πλειοψηφία , ωστόσο δεν δημοσιοποιήθηκε ποιος θα 

αναλάβει τα χρέη του ορκωτού και αναπληρωτή λογιστή. 

5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε 

Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με 

ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. Επίσης υπήρξε 100% 

πλειοψηφία . 

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 

4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 

01.01.2020 . Η Έκθεση αποδοχών έχει δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα της εταιρίας αναλυτικά. Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των 

παρισταμένων το υπόλοιπο % ήταν κατά . 

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021–31.12.2021 . 

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη 

σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020. Εγκρίθηκε με 100% 

πλειοψηφία. 

 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, 

μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Το οποίο 

αποτελείται από τους εξής :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ  

Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
- Εκτελεστικό Μέλος 

Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος - 
Εκτελεστικό Μέλος 

Περιστέρης Κατσικάκης Εκτελεστικό Μέλος 
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Αναστασία Χαϊδά Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Λυδία Χαϊδά 
 

Μη εκτελεστικό μέλος  

Ανδρέας Κουτούπης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 

Αγγελική Μεϊντάνη Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 

 

Η σύσταση αυτή του Δ.Σ. εγκρίθηκε με πλειοψηφία 96.77%, και η 

θητεία τους θα ισχύει ως την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 

έτους 2026. 

10. Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα 

με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

Η θητεία της έχει ορισθεί  έως την 30η Ιουνίου 2026 και 

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη 

λήξη της θητείας τους. Η επιτροπή ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη 

από το Δ.Δ. και θα αποτελείται από τρία μέλη τα οποία είναι  :  

1.O κ. Κουτούπης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας 

ως Ανώτερος Διευθυντής σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος 

από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 

4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία. 

2.Η κα Αγγελική Μεϊντάνη διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της 

εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε 

επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία 

κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και 

ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία. 

3.Ο κ. Βασίλης Πετίνης είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, 

έχει συμμετάσχει σε δεκάδες έργα ελέγχου οικονομικών 

καταστάσεων, ειδικών ελέγχων, financial due diligence , 

εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης, 

αποτιμήσεων και γενικότερα υποστήριξης σε θέματα συναλλαγών 

κτλ. Κατέχει επαρκή γνώση ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

και έχει υποστηρίξει εισηγμένες εταιρίες στη συμμόρφωση τους με 

τον ν.4706/2020. 

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%) 
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 11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς 

τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική 

χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της 

Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017. Εγκρίθηκε 

με 100% πλειοψηφία. 

Στην γενική συνέλευση συζητήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα 

χρήσης της μητρικής για το 1ο πεντάμηνο του έτους τα οποία 

ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 

αντίστοιχο Α΄ 5μηνο του 2020 ανερχόταν σε 11,1 εκατ. Σημειώθηκε 

δηλαδή αύξηση κατά 4,1 εκατ. και σε ποσοστό 30%. Τα Κέρδη προ 

φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το Α΄ 5μηνο του 2021, 

ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά Α΄ 5μηνο 

του 2020 ανερχόταν σε 2,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7 

εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 107%. Η εταιρεία με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά εξέφρασε την αισιοδοξία το τρέχων έτος και 

την πίστη της για την επιστροφή σε προ - πανδημίας 

αποτελέσματα. Η πρόβλεψη αύτη βασίστηκε στο γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των πωλήσεων της εταιρείας κατευθύνεται στην Κίνα η 

οποία έχει ανάκαμψη καθώς έφυγε από το επίκεντρο της 

πανδημίας και στο γεγονός ότι παρατηρείται ανάκαμψη διεθνώς. 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ   
 

 

 1.1  Ιστορική Αναδρομή  
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε είναι μία εταιρία, με μακρά ιστορία έχοντας τη βάση 

της στο 1955 όπου υπογράφηκε από την τότε κυβέρνηση η πρώτη σύμβαση 

κατασκευής διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο. Έκτοτε επήλθαν πάρα πολλές αλλαγές 

για να πάρει την ονομασία και την τελική της μορφής τις οποίες διατηρεί ως και 

σήμερα. Ιδρυθείς το 1998 ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε ξεκινά την πορεία 

του με την συγκεκριμένη επωνυμία έπειτα από συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών 

του Ομίλου Δ.Ε.Π (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου), και σήμερα δεύτερος ανάμεσα 

στις 100 μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδας (σύμφωνα με το Forbs για το 2020), στον 

τομέα της ενέργειας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.  

Οι μετοχές του διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου με τη 

μορφή διεθνών αποθετηρίων εγγράφων (Global Depository Receipts-GDR), με 

ονομαστική αξία 2,18€ η κάθε μία. Μέτοχοι της είναι η εταιρία Paneuropean Oil & 

Industrial Holding S.A κατέχοντας το 45,5% επί των συνολικών μετοχών, το Ταμείο 

Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου με 35,5% ενώ στους θεσμικούς 

επενδυτές ανήκει μόνο το 13,9% των μετοχών και σε ιδιώτες το 8,1% 

(https://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/). 

 

 

1.2  Όραμα, Αποστολή & Προιόντα, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες της ΕΛΠΕ 
  

Το όραμα του ομίλου διακρίνεται από αξίες όπως ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, 

η καινοτομία με στόχο την πρωτοπορία στην προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης & 

της ενεργειακής μετάβασης. 

 

 «Ενέργεια για ζωή», είναι η αποστολή του ομίλου φροντίζοντας πάντα να εξασφαλίζει 

την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, εξυπηρετώντας τους 

πελάτες του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αποτελεσματικά και με συνέπεια.  

https://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/
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Θεμελιώδεις πυλώνες στην πορεία της, βάσει των οποίων υλοποιεί κάθε επόμενο 

βήμα της είναι: 1) η ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 2) η 

βιωσιμότητα& υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το περιβάλλον, 3) η εφαρμογή 

υψηλών προτύπων Ε.Δ, 4) η δημιουργία αξίας στους πελάτες&συμβολή στην 

ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, 5) η δημιουργία αξίας στους μετόχους της μέσω 

της συνεχούς βελτίωσης των αποτελεσμάτων και των χρηματοροών της, 6) ο 

σεβασμός στους συναδέλφους, η αξιοκρατία, οι συμμετοχικές διαδικασίες και οι ίσες 

ευκαιρίες, 7) η ενίσχυση εξωστρέφειας και η βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας, 8) η 

ανάπτυξη και αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας με την παράλληλη 

βελτίωση της τεχνογνωσίας του προσωπικού. 

(https://www.helpe.gr/the-group/the-vision/). 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πολλαπλούς 

κλάδους, δηλαδή στη βιομηχανία, στις μεταφορές (δρόμος, αέρας, θάλασσα) , στο 

σπίτι και σε άλλους τόσους βασικούς τομείς της ζωής και στοχεύει στην πιο 

βελτιστοποιημένη ικανοποίηση για τον πελάτη (https://www.helpe.gr/the-

group/products-and-services/) . 

 

Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η διύλιση, ο εφοδιασμός και εμπορία 

πετρελαιοειδών (λιανική και χονδρική), η παραγωγή και εμπορία πετροχημικών, η 

έρευνα και η παραγωγή υδρογονανθράκων, η παραγωγή ενέργειας και φυσικού 

αερίου καθώς και διάφορες τεχνικές μελέτες. Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα της 

εκτίνεται και σε περιοχές του εξωτερικού, κατά βάση στη ΝΑ Ευρώπη όπως στην 

Κύπρο, τη Βουλγαρία,το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας. 

(https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/ ), (https://www.helpe.gr/the-

group/where-we-are-active-abroad/ ). 

 

 

  

1.3 Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 13 μέλη εκ των οποίων τον 

Πρόεδρο Ιωάννη Παπαθανασίου, 2 ακόμη εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά μέλη 

καθώς και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως διαπιστώνονται παρακάτω 

αναλυτικά ως εξής: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

https://www.helpe.gr/the-group/the-vision/
https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/
https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/
https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/
https://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/
https://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΙΒΑΖΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΣΕΚΗ 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ 

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

( https://www.helpe.gr/the-group/group-management/ ). 

 

 

Συνεπώς συμπεραίνεται πως  όλα τα βασικά στοιχεία της ΕΛΠΕ καθώς και όλα τα 

νέα και οι δράσεις της αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονική 

σελίδα της (https://www.helpe.gr/), η οποία είναι άριστα οργανωμένη, εύχρηστη 

καθώς και έγκαιρα ενημερωμένη με αποτέλεσμα να κάνει τον αναγνώστη να μην 

εντοπίζει δυσκολίες και αρνητικές κριτικές. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ένα 

από τα βασικότερα θέματα για τα οποία η εταιρία φροντίζει να είναι παρούσα, αυτό 

της βιώσιμης ανάπτυξης υποστηρίζοντας και προωθώντας την όχι μόνο σε λόγια και 

σελίδες εγγράφων αλλά και έμπρακτα μέσω των δράσεων της κάτι το οποίο  

αποδεικνύει την ευελιξία της και το κατά πόσο συμβαδίζει με τα απαιτούμενα 

πρότυπα.(https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/CSR-and-the-Group/). Η 

ιστορία της είναι μεγάλη, οι δράσεις της πολλές, η συνεχής εξέλιξη της σε πολλούς 

τομείς αισθητή. Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται πως η εταιρία ΕΛΠΕ ξεκίνησε με ομαλές 

επιταχυνόμενες κινήσεις προς την ανάπτυξή της με αποτέλεσμα στην τωρινή περίοδο 

https://www.helpe.gr/the-group/group-management/
https://www.helpe.gr/
https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/CSR-and-the-Group/
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να βρίσκεται και να έχει επιτύχει την ωρίμανση της. Συγκεκριμένα, η ωρίμανση της 

εταιρίας διαπιστώνεται από τις επιτυχίες της αλλά και από τις σημαντικές 

δραστηριότητες της που έχει ενεργήσει ως τώρα και να την κάνει να βρίσκεται στην 

κορυφή σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΙΣΗ  

 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο αρχών, που στόχο έχει την επαρκή 

οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο μια επιχείρησης. Ως μακροπρόθεσμο 

στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων 

όσων συνδέονται με αυτήν. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της ελληνικής νομοθεσίας, κυρίως του Ν.4548/2018 και του Ν.3016/2002, και 

ακολουθεί ως προς τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης τον Ελληνικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες όπως αυτός ισχύει μετά την 

αναθεώρησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ΕΣΕΔ) το 

2013. 

 

 

2.1. Αντίκτυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης και COVID-19  
 

Η εταιρική διακυβέρνηση δρα ως καταλύτης για την βιώσιμη ανάπτυξη και την 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στις 

κεφαλαιαγορές γίνεται ευκολότερη και βελτιώνεται η εικόνα και η φήμη της εταιρίας. 

Βασικοί στόχοι τις ΕΔ είναι η διαφάνεια, η δίκαιη μεταχείριση των μετόχων και η αυτό-

αξιολόγηση της εταιρίας. 

Η πανδημία COVID-19 φαίνεται να ενίσχυσε τον ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών, πχ 

επενδυτές, πελάτες, η κοινωνία κ.α., όσον αφορά την δημιουργία μακροπρόθεσμης 

αξίας, την χάραξη εταιρικών στρατηγικών, ειδικά δεδομένου των αυξημένων 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

 

 

2.2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

Τα ΕΛΠΕ, κατά περίπτωση, αποκλίνουν ή δεν εφαρμόζουν στο σύνολό τους ορισμένες 

διατάξεις του προαναφερθέν Κώδικα αναφορικά με: 

• το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ. 
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• την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ. 

• την εν γένει λειτουργία και αξιολόγηση του ΔΣ. 

• το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών. 

• τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.3. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου 
 

Λόγω της φύσης και του σκοπού των ΕΛΠΕ, της πολυπλοκότητας των θεμάτων και της 

απαραίτητης νομικής υποστήριξης, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων 

και θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΔΣ για την υποβοήθηση 

του έργου του, έχει συστήσει επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη του, με 

συμβουλευτικές, εποπτικές ή και εγκριτικές αρμοδιότητες. 

 

 

2.4. Άποψη περί ΕΔ των ΕΛΠΕ 
 

Κάποια αρνητικά σημεία που αφορούν την ΕΔ των ΕΛΠΕ, στην κατά τα άλλα 

επιτυχημένη υλοποίηση της, είναι κάποια θέματα που αποτελούσαν αιτία αποφυγής 

από ξένους επενδυτές και τα οποία θα επιλυθούν με τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν 

άμεσα από την εταιρία. 

Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε ότι η προσπάθεια υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών 

όσον αφορά την ΕΔ των ΕΛΠΕ ήταν και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε που η εταιρία έχει βραβευτεί για την υλοποίηση των πρακτικών όσον αφορά 

την ΕΔ. 

Με την νέα εταιρική δομή θα υπάρξει πιο σωστή διακυβέρνηση και διοίκηση, αλλά και 

χρηματοδοτική ικανότητα. 

 

 

2.5. ΔΣ και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
 

Το ΔΣ έχει υιοθετήσει διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας 

περί απαγόρευσης χρηματιστηριακών συναλλαγών όλου του ΔΣ. Έχει υιοθετήσει 

διαδικασία Παρακολούθησης και Δημόσιας Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών 

και Συναλλαγών επί μετοχών της εταιρείας, καθώς  και διαδικασία Παρακολούθησης 

και Δημόσιας Γνωστοποίησης Συναλλαγών και Οικονομικών Δραστηριοτήτων με τους 

βασικούς πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας. 

 

 

2.6. Προγραμματισμένες αλλαγές του Ομίλου 
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Σημαντικές αλλαγές που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας προγραμματίζουν τα 

ΕΛΠΕ. 

Η βασικότερη τροποποίηση αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία μειώνονται από 13 σε 11 και εκλέγονται στο σύνολό τους από 

τη Γενική Συνέλευση. Ο μεγαλύτερος μέτοχος αυτή τη στιγμή των Ελληνικών 

Πετρελαίων είναι η Paneuropean που ελέγχει το 47% ενώ το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 

του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 35,5%.  

Πιο συγκεκριμένα το καταστατικό τροποποιείται προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο 

νόμο 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και παράλληλα εισάγονται μια σειρά 

από αλλαγές με στόχο την μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της εταιρείας καθώς και 

τροποποιήσεις για εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν προσφάτως σε 

ισχύ.  

Οι αλλαγές στο καταστατικό θα ανακοινωθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης 

Μαΐου 2021 και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

 

 

3.1. Σημαντικές δράσεις των ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. 

  
Γενικά 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από το 2005, που ιδρύθηκε, δημοσιοποιεί 

Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.   Η 15η ετήσια 

έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές 

οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την 

περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019.  

H προσέγγισή αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου 

και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αντιμετωπίζει τους τομείς 

της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές 

πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και 

τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του.  

Από το 2005  είναι ενεργό μέλος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ελληνικού 

Δικτύου για την ΕΚΕ και μέλος του CSR Europe. Ο Όμιλος δεσμεύεται από το 2008 

και τυπικά για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του 

ΟΗΕ (UNGC) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα του για να τις προβάλει στους 

επιχειρηματικούς τομείς, που έχει επιρροή. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι 

συμφωνούν και δεσμεύονται δημόσια για να ενσωματώνεται και να προωθείται η 

βιώσιμη ανάπτυξη στις επιχειρηματικές δράσεις. 
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Ασφάλεια εργατικού δυναμικού 
Πρώτη προτεραιότητα του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία της 

υγείας και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και των 

συνεργατών, πελατών και προμηθευτών. Το 2019  επενδύθηκαν 18 εκατ. ευρώ για 

βελτιώσεις ασφάλειας. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ο δείκτης συχνότητας 

συμβάντων μειώθηκε κατά 80% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  

 

Τοπικές κοινωνίες 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ βοηθά τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους 

όμορους δήμους με τις εγκαταστάσεις του. Συγκεκριμένα προσλαμβάνει κατά 

προτεραιότητα κατοίκους των όμορων περιοχών. Προμηθεύεται βιομηχανικά και 

άλλα αγαθά για την λειτουργία του από τοπικούς προμηθευτές. Στηρίζει φτωχές 

οικογένειες με διατακτικές σούπερ μάρκετ. Δίνει δωρεάν πετρέλαιο για θέρμανση σε 

σχολεία των περιοχών αυτών. 

 

 

Βοήθεια στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid19 

 

Σημαντικές οι δράσεις των ΕΛΠΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε : 

 

- Πάνω από 90.000 τεστ ταχείας διάγνωσης, κυρίως στις περιφέρειες της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης και σε νησιά δόθηκαν μέχρι το Φθινόπωρο του 

2020. 

-  Στο πλαίσιο του Προγράμματος   «360˚ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ», παραδόθηκαν   

σημαντικές ποσότητες υγειονομικού υλικού σε 17 γηροκομεία της χώρας. 

- Πρωτοπορώντας ο Όμιλος πήρε την πρωτοβουλία από το Φθινόπωρο να 

διενεργήσει διαγνωστικά τεστ στο προσωπικό του και έτσι εξασφάλισε την 

απρόσκοπτη λειτουργία του 

- Δωρεές στο Θριάσιο Νοσοκομείο 13.500 αντιδραστήρων. 

 

Γενική Προσφορά στην κοινωνία 

Προτεραιότητα δίνεται στη νέα γενιά με χορήγηση υποτροφιών στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό. Στηρίζονται δράσεις που προάγουν την καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα και δημιουργούν προοπτικές στους νέους. 

 

Το 2019 βοηθήθηκαν οικονομικά οι Δήμοι Μεγαρέων και Ραφήνας, που 

αντιμετώπισαν ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές και πλημμύρες.  
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Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής 

Τα ΕΛΠΕ, λόγω της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από 

το 2019,  σχεδιάζουν  την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, 

με επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με υιοθέτηση τεχνολογιών για 

βελτιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων όπως τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα 

χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, αλλά και με διερεύνηση ευκαιριών, που 

προκύπτουν από νέες τεχνολογίες καυσίμων. Στόχος είναι η βελτίωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας κατά 50%, μέχρι το 2030. 

 

Προσφορά εκτός Ελλάδας 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται και εκτός Ελλάδας, συγκεκριμένα στην Κύπρο, στην 

Βουλγαρία, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία και στην Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας. Στις χώρες αυτές κάνει χορηγίες και δωρεές, υποστηρίζει έργα 

δημιουργίας υποδομών, με στόχο την καλύτερη διαβίωσή τους αλλά και την 

καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με τις βαλκανικές γειτονικές αυτές χώρες. 

 

 

3.2. Βραβεία 

 

Κυριότερα βραβεία και διακρίσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ στην Ελλάδα 

• Βραβείο WINNER και GOLD WINNER, στις κατηγορίες «Πετρέλαιο & 

Πετροχημικά», «Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών» & «Υ&Α και 

Περιβάλλον» και βραβείο SILVER, στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση 

Προσωπικού» από τον θεσμό “Health & Safety Awards 2019” για τον Όμιλο ΕΛΠΕ.  
• Διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ στον θεσμό “Bravo Sustainability Awards” και στη 

θεματική ενότητα “Bravo Environment” για τη δράση του που αφορούσε στην 

«Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη 

κατά CDP»  
• Ανάδειξη της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου ΕΛΠΕ στον κατάλογο με τις πλέον 

προβεβλημένες νομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και Κύπρο, “GC Powerlist - Greece 

& Cyprus Teams 2019”, από τον διεθνή οίκο Legal 500 σε συνεργασία με τη διεθνή 

Ένωση Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών (ACC) και τη Διεθνή Ένωση Δικηγορικών 

Συλλόγων (IBA).  
• Aσημένια διάκριση “Silver Recognition Level” από τον διεθνή οργανισμό “EcoVadis” 

για τον Όμιλο ΕΛΠΕ και την θυγατρική του ΕΚΟ ΑΒΕΕ αναφορικά με τις 

επιχειρηματικές πρακτικές και την προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.  
• Τιμητική διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή 

(Ε.Π.Ε.) και την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. 

ΑΜΕΑ) για την υποστήριξη της προετοιμασίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Ομάδας για το Τόκιο 2020.  

 

Βραβεία και διακρίσεις για την ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ 
 •Τιμητική διάκριση για την ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδη για τη συνεχή συνεισφορά και υποστήριξη του 
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Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Κύπρου .  
• Silver Award για την ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 

από τον θεσμό “Cyprus Retail Excellence Awards 2020”, ως αναγνώριση των 

δράσεών της τα τελευταία χρόνια σε θέματα οδικής ασφάλειας. Επίσης, υπάρχουν 

διακρίσεις και βραβεία στα ΕΛΠΕ των άλλων βαλκανικών χωρών, Βουλγαρίας, 

Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου. 

 

 

3.3. Βοηθά η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εταιρία και τι κύρος  δίνει στα 

ΕΛΠΕ; 
 

Είναι γεγονός, ότι οι περιοχές γύρω από τα διυλιστήρια επιβαρύνονται οικολογικά. 

Όμως, δεν υπάρχει αντίδραση από τους κατοίκους της περιοχής γιατί δίνονται πολλά 

αντισταθμιστικά οφέλη. Όπως είδαμε οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται σημαντικά. 

Πόλεις όπως η Ελευσίνα έχει ευεργετηθεί τόσο πολύ, ώστε έχει αλλάξει πρόσωπο. 

Σχολεία ζεσταίνονται, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στηρίζονται ακόμη και 

αποκλειστικά από τα ΕΛΠΕ.   Δίνει δουλειά σε πολλούς κατοίκους των περιοχών των 

εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων. 

Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους αγαπούν τα ΕΛΠΕ γιατί η εταιρία φέρεται 

φιλικά σ’ αυτούς. Δίνουν βραβεία στα παιδιά των εργαζομένων που φοιτούν στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ασφαλίζουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές 

τους κλπ. Το αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι να θέλουν να αποδώσουν στο μέγιστο 

των δυνατοτήτων τους.   

Υπάρχουν επιτροπές εργαζομένων που ασχολούνται να βρουν τι μπορεί να 

βελτιωθεί για να μην προκύψουν ατυχήματα. Η ασφάλεια και η υγεία των 

εργαζομένων επεκτείνεται λόγω της πανδημίας σε όλες τις κοινωνίες που των χωρών 

που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η πρόληψη μετά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, 

τους πελάτες και όλους όσους ήρθαν σε επαφή με τους χώρους των διυλιστηρίων, 

των γραφείων και όλων των λοιπών εγκαταστάσεων βοήθησε στην απρόσκοπτη 

λειτουργία του Ομίλου. Τα διαγνωστικά τεστ ξεκίνησαν πρώτα στα ΕΛΠΕ και μετά 

άρχισαν να γίνονται σε άλλες επιχειρήσεις, Οργανισμούς κλπ. Προστάτεψε τις 

οικογένειες και το ευρύ περιβάλλον των εργαζομένων, ειδικά σε περιοχές, όπως η 

Ελευσίνα και η Θεσσαλονίκη που συχνά ήταν στο κόκκινο.  Επιπλέον σώθηκαν 

άμεσα ζωές από τις χορηγίες του Ομίλου σε αναπνευστήρες και άλλο 

ιατροφαρμακευτικό υλικό. Πέρα από τις γειτονικές με τα διυλιστήρια περιοχές, 

βοηθήθηκε όλη η περιφέρεια της Αττικής, της Θεσσαλονίκης αλλά και των νησιών, 

προσφέροντας συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου. Ενώ προσφέρθηκε υγειονομικό 

υλικό για αντιμετώπιση του Covit19 σε γηροκομεία  στην Αττική, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, 

Ηράκλειο Κρήτης και Χανιά. Είναι μια προσφορά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο 

στους όμορους δήμους. Και τι πιο σημαντικό υπάρχει να ξέρει κανείς ότι σώθηκε η 

ζωή του, από μια χορηγία των ΕΛΠΕ. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των ΕΛΠΕ είναι πράγματι μια προσφορά στην 

κοινωνία από καρδιάς. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι πρότυπο για την ΕΚΕ για όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και όχι μόνον. Εξετάζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία τα 

προβλήματα της περιοχής και όλης της χώρας και καλύπτονται πραγματικές ανάγκες. 

Η κοινωνία παίρνει το μήνυμα και βλέπει με αγάπη τον ευεργέτη της.   Και φυσικά οι 
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δράσεις στις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος φέρνει κοντά την Ελλάδα 

με τους ευεργετημένους των χωρών αυτών. Μέγιστη προσφορά για την ειρηνική 

διαβίωση της χώρας μας με τις γειτονικές μας χώρες! 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

4.1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ 5ετίας Πηγή: investing.com 

 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1 και 2 της τελευταίας πενταετίας η μετοχή των 

ΕΛΠΕ είναι άρτια συνδεδεμένη με τις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα μας καθώς και 

με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου από 

52.81$ σε 74.15$ (+40%) μεταξύ  01/2017 και μέσα 2018 η τιμή της μετοχής σχεδόν 

διπλασιάστηκε, από 4.5€ στα 8.7€ (+93%). Σε αυτό βοήθησε και η ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας που από το 2017 μέχρι το 2019 παρουσίαζε δημοσιονομικό 

πλεόνασμα. 
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Διάγραμμα 6 Τιμή Αργού (Futures) Πετρελαίου 5ετίας Πηγή: investing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε τα σημεία στα οποία λόγω της μεταβολής της 

τιμής του αργού πετρελαίου, μεταβλήθηκε και η τιμή της μετοχής των ΕΛΠΕ ανάλογα. 

Επίσης διακρίνουμε με ευκολία την αρνητική επιρροή που είχε η πανδημία Sars-

COVID-19 στην τιμή της μετοχής τον Μάρτιο του 2020, καθώς επέφερε αρχικά το 2020 

(διάγραμμα 6)  μια μείωση της μετοχής από τα 8.7€ στα 5.4€ (-38%) και μια περαιτέρω 

μείωση στις αρχές το 2021 (διάγραμμα 7) στα 4.25€ (-20%). 
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       Διάγραμμα 9 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ 2019 Πηγή: investing.com 

 

                              Διάγραμμα 7 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ 5ετίας Πηγή: investing.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ 2018 Πηγή: investing.com 
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Διάγραμμα 10 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ 2020 Πηγή: investing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11 Τιμή μετοχής ΕΛΠΕ από την αρχή του έτους Πηγή: investing.com 
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Το τρέχων έτος, με την πράσινη μετάβαση των ΕΛΠΕ προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και το ταυτόχρονο σταδιακό “άνοιγμα” της οικονομίας στην μετά πανδημίας 

εποχή, η τιμή της μετοχής των ΕΛΠΕ έχει μια τροχιά ανάκαμψης. Από το διάγραμμα 7 

μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύξηση της μετοχής από τα 5.75€ στα 6.38€ 

(+11%). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΝΤΕ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 
 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι Ισολογισμοί των πέντε τελευταίων χρήσεων και τέλος 

ακολουθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης και της 

στρατηγικής της εταιρίας του Ομίλου ΕΛΠΕ Α.Ε. 
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Κατά τη χρήση 1/1-31/12/2020, όπως ειπώθηκε και στην Γενική Συνέλευση πωλήθηκε 

ένα μέρος των αποθεμάτων καυσίμων στο εξωτερικό και έτσι έχουμε μείωση των 

αποθεμάτων κατά 318.392 χιλιάδες ευρώ. Τα ΕΛΠΕ έχουν μεγάλες δεξαμενές και έτσι 

μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων και την περίοδο της 

ζήτησης, επειδή στο εξωτερικό άλλα διυλιστήρια υπολειτουργησαν τα πούλησαν. 

Επιπλέον, απ’ ότι φαίνεται στην ανάλυση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων 

η τιμή του πετρελαίου ήταν μεγαλύτερη, από την τιμή που υπολογίστηκαν τα 

αποθέματα.  Άρα το κέρδος από την πώληση ήταν μεγαλύτερο από ότι είχε 

υπολογιστεί. 
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 Αυτή η έξυπνη κίνηση ισοφάρισε σε μεγάλο βαθμό την απώλεια εσόδων λόγω του 

περιορισμού της κίνησης των τροχοφόρων, με αποτέλεσμα να δοθεί ένα μικρό μέρισμα 

στους μετόχους του Ομίλου, ακόμη και σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. 

Η  εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξαγόρασε την εταιρία Φωτοβολαϊκών («Φ/Β») 

στην περιοχή της Κοζάνης, τον Φεβρουάριο του 2020. Η επένδυση αυτή αναμένεται 

να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. 

 

 
 

 Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές από την προηγούμενη χρονιά. Τα μερίσματα 

στους μετόχους του ομίλου και στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς. 
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Τον Ιανουάριο του 2018 εγκρίθηκε η απόκτηση του εναπομείναντος 64,41% των 

μετοχών της Hellenic Petroleum International S.A από την ΕΛΠΕ έναντι τιμήματος € 

350 εκατ 
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Τα αποθέματα του Ομίλου αυξάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δείχνοντας 

προνοητικότητα για μελλοντικές δύσκολες περιόδους. Μέσα στη χρήση αυτή, η εταιρία   

εξαγόρασε το υπόλοιπο 37% των δικαιωμάτων της μειοψηφίας στην εταιρεία ΕΛΠΕΤ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και πλέον κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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Στην αρχή της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται η 

έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, που δείχνει την άψογη λογιστική και οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου ΕΛΠΕ Α.Ε.  
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Συμπεράσματα  

Ο όμιλος εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε λειτουργεί υποδειγματικά ακόμη και στις δύσκολες 

περιόδους, όπως η τελευταία χρήση 1/1-31/12/2020, που όλες οι επιχειρίσεις 

παγκόσμια υφίστανται τα δεινά του κορονοϊου. Οι μετακινήσεις όλων των τροχοφόρων 

έχουν περιοριστεί πολύ, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας. Ειδικά, πολλά 

από τα αεροπλάνα δεν κινούνται καθόλου. Με αποτέλεσμα τα έσοδα της εταιρίας από 

τα καύσιμα να μειωθούν δραματικά σχετικά με τις προηγούμενες χρονιές. Όμως, πολύ 

σοφά η επιχείρηση αποφάσισε να πωλήσει στο εξωτερικό μέρος των αποθεμάτων της 

και να σταθεί δυνατή και σ’ αυτή την ιστορικά δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με 

σεβασμό στους μετόχους έδωσε μέρισμα και σε αυτή τη χρονιά, ενώ πολλές άλλες 

επιχειρήσεις δεν το έπραξαν.  

Η πορεία της σταθερά δυναμική και ελπιδοφόρα. Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός 

του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου. Πάντα καλά στοχευμένες οι εξαγορές άλλων 

επιχειρήσεων ή μέρος αυτών. Σταθερότητα και συνεχής ανέλιξη και δυναμισμός στην 

ανανέωση των στόχων της εταιρίας. Ενώ μένει σταθερή στην παραγωγή πετρελαίου, 

με το άλλο σκέλος της ερευνά και εξελίσσεται στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 

ενεργείας (ΑΠΕ). Ειδικά, ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη 

και το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα ξεκινά στην Κοζάνη. Επιπλέον, το 

οικολογικό αποτύπωμα της εταιρίας μειώνεται ακόμη περισσότερο και με την έρευνα 

που γίνεται, ώστε να παραχθούν ακόμη πιο καθαρά καύσιμα.   

Οι επιδέξιοι ελιγμοί της διοίκησης, αυτή την χρήση αλλά και διαχρονικά,  είναι εγγυήση 

για τους όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως μια καλή μακροχρόνια επένδυση για 

τους μετόχους του Ομίλου ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΕ 

2021 

 

Η Γ.Σ. της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. έλαβε χώρα στις 30/06/2021 και ώρα 

12:00, με τηλεδιάσκεψη χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων. Στην Γ.Σ. βρέθηκαν 

117 μέτοχοι που εκπροσωπούν 258.996.627 κοινές ονομαστικές μετοχές και 

δικαιώματα ψήφου 84,74% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές ΔΣ και η θητεία του είναι τριετής, λήγουσα στις 

30/06/2024. Σε αυτό το Δ.Σ. συγκριτικά με άλλα έτη, βλέπουμε και γυναικεία 

εκπροσώπηση. Από τα 11 μέλη, μόνο τα 2 είναι εκτελεστικά. Πιο αναλυτικά, ο Ιωάννης 

Παπαθανασίου είναι πρόεδρος (μη Εκτελεστικό μέλος), ο Ανδρέας Σιάμισης 

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Αλεξόπουλος (Εκτελεστικό 

μέλος)  και τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη είναι οι Ιορδάνης Αϊβάζης, Θεόδωρος – 

Αχιλλέας Βάρδας, Νικόλαος Βρεττός, Αναστασία Μαρτσέκη, Αλέξανδρος Μεταξάς, 

Lorraine Σκαραμαγκά, Παναγιώτης Τριδήμας, Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας.  
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Η Γ.Σ. ξεκίνησε με τον Κο Ιωάννη Παπαθανασίου Προσωρινό πρόεδρο Δ.Σ., ο οποίος 

και έδωσε τον λόγο στην Κα Χριστίνα Σταμπουλτζή, δικηγόρο της εταιρίας, η οποία 

εκτελούσε χρέη γραμματέα Δ.Σ. μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου με το 

πέρας της Γ.Σ. Η Κα Σταμπουλτζή ανάγνωσε τα σχετικά με την διαδικασία της Γ.Σ. 

Έπειτα τον λόγο πήρε ξανά ο Κος Παπαθανασίου ο οποίος ιδιαίτερη έμφαση έδωσε 

στις δυσκολίες που έφερε η πανδημία COVID-19 στην εταιρία, σε όλη την Ελλάδα αλλά 

και στον  χώρο της ενέργειας παγκοσμίως. Μίλησε μεταξύ άλλων και για τις 

μελλοντικές επενδύσεις του ομίλου, επηρεασμένες φυσικά από την πανδημία αλλά και 

από το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Σημείωσε, ότι η εταιρία διατήρησε την παραγωγή 

της σε υψηλά επίπεδα, υπήρξε αύξηση των εξαγωγών, βελτίωσε αισθητά την 

ρευστότητα και μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος. Ο Κος Παπαθανασίου, επίσης 

σχολίασε και την επιχειρησιακή στρατηγική του ομίλου  και χαρακτηριστικά τόνισε, ότι 

θα αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες που δημιουργούνται. Τέλος, μίλησε για τους 

στόχους του ομίλου που αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και σε ότι αφορά τις νέες πηγές ενέργειας, όπως η 

ηλεκτροκίνηση, που έχει ξεκινήσει ήδη να δραστηριοποιείται ο όμιλος. Εξέφρασε 

επίσης την ικανοποίησή του σχετικά με το υψηλό επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης 

της εταιρίας.   

Στη συνέχεια ο Κος Σιάμισης ανέλαβε να μιλήσει με περισσότερες πληροφορίες για 

την χρηματοοικονομική θέση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης για το 

2020. Τα κυριότερα σημεία από τα θέματα της Γ.Σ. που αξίζει να αναφερθούν είναι τα 

παρακάτω: 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κο Σιάμιση, η κερδοφορία του 2020 ήταν σημαντικά μειωμένη 

σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και φυσικά αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο κυρίως 

με την πανδημία COVID-19, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 333 

εκατομμύρια ευρώ, θετικά λειτουργικά αποτελέσματα δεδομένου των συνθηκών.  

Σημαντική είναι και η αναφορά που έκανε ο Κος Σιάμισης σχετικά με τον στόχο του 

ομίλου να βελτιώσει κατά 50% το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα έως το 2030 και να 

φτάσει το μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050. 

Συνέχισε λέγοντας, πως το 2020 ήταν ίσως η χειρότερη χρονιά για τον κόσμο του 

πετρελαίου αφού η ζήτηση του μειώθηκε κατά 10% και στο 2ο τρίμηνο του 2020, στην 

αρχή της πανδημίας η ζήτηση μειώθηκε έως και 30% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος και τόνισε πως αυτά είναι πρωτοφανή μεγέθη, όσον αφορά την αγορά των 

πετρελαιοειδών. Αυτό έφερε πολλές επιπτώσεις και στις χώρες παραγωγούς αλλά και 

στον κλάδο της διύλισης. Θετικό είναι ότι εξακολούθησε η εταιρία δεδομένου των 

συνθηκών να μειώνει το κόστος δανεισμού, καθώς και ότι είχε οριακά θετικά καθαρά 

κέρδη σαν Όμιλος.  

Αναφορά έκανε επίσης και στην ολοκλήρωση της συντήρησης του διυλιστηρίου 

Ασπρόπυργου και της επανεκκίνησης του με βελτιωμένη οικονομική και 

περιβαλλοντική απόδοση. Η αύξηση των εξαγωγών της εταιρίας άγγιξε το 11% στους 

8,8 έκτα ΜΤ αντιστοιχώντας στο 61% των συνολικών πωλήσεων. Στην εγχώρια λιανική 

αγορά, οπού ο όμιλος δραστηριοποιείται με τα σήματα της ΕΚΟ και ΒΡ η πτώση ήταν 
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τεράστια  λόγω των μέτρων κατά του Κορονοϊού και τους περιορισμούς στις 

μετακινήσεις, και αυτό είχε επίπτωση φυσικά και στην κερδοφορία της εταιρίας.  

Άξιο αναφοράς είναι και η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαγοράς και ανάπτυξης 

χαρτοφυλακίου Φ/Β έργων 204 MW στην Κοζάνη, που είναι από τα μεγαλύτερα Φ/Β 

πάρκα στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο που 

βοηθάει στρατηγικά στον μετασχηματισμό του ομίλου και εμμέσως και στον στρατηγικό 

στόχο της μείωσης του περιβαλλοντικό αποτυπώματος. 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ συνεισέφερε για το έτος 2020 και στην κοινωνία, εν μέσω της κρίσης 

του Κορονοϊού με σημαντικές δωρεές πετρελαίου σε νοσοκομεία και σχολεία, 

εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε στέγες σχολείων και ιδρυμάτων, αλλά και 

επιβράβευση φοιτητών με υποτροφίες. 

Τέλος, ο Κος Σιάμισης τόνισε ότι το 2021 θα υλοποιηθούν σημαντικές αλλαγές και στην 

εταιρική διακυβέρνηση του ομίλου και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. 

Όσον αφορά, τις τιμές BRENT το πρώτο τρίμηνο του 2021, παρατηρείται μια 

ανάκαμψη στα προ COVID-19 επίπεδα, με μέσο όρο εξαμήνου 64$ / βαρέλι και μια 

μικρή ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης.  

Η παρουσίαση του Κου Σιάμιση ήταν εξαιρετικά κατανοητή και πλήρως κατατοπιστική 

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εκτενέστατες αναφορές σχετικά με την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, τις επενδύσεις, και τους μελλοντικούς της 

στόχους. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

Ιστοσελίδα ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» https://www.helpe.gr/ 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα Capital.gr, «Σαρωτικές Αλλαγές στα Ελληνικά Πετρέλαια», 6 

Μαΐου 2021 https://www.capital.gr/epixeiriseis/3543579/sarotikes-allages-sta-ellinika-

petrelaia 

Ιστοσελίδα Ομίλου, Ενότητα: Ενημέρωση Επενεδυτών, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», https://www.helpe.gr/investor-relations/corporate-governance/ 

 

 

 

 

https://www.helpe.gr/
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3543579/sarotikes-allages-sta-ellinika-petrelaia
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3543579/sarotikes-allages-sta-ellinika-petrelaia
https://www.helpe.gr/investor-relations/corporate-governance/
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ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε 
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ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  

 

                                                                                                                                                                                                                            

 
 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ-ΕΚΠΑ 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΜΠΛΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΙΤΡΟΥΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

                                ΤΟΛΙΑ ΓΚΙΣΕΛΝΤΑ -ΠΑΔΑ 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όταν μιλάμε για τις ανάγκες μιας οικογένειας στην καθημερινή τους διατροφή, 

ο νους μας οδεύει στην ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και όχι άδικα. Ο λόγος είναι ένας και 

απλός: Γιατί η ίδια ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση, με ό,τι σημαίνει αυτό 

σε φιλοσοφία, νοοτροπία και αξίες.  

Μιλάμε για μια κτηνοτροφική οικογένεια που ανέπτυξε την δραστηριότητα της 

με κυρίαρχη σκέψη τον άνθρωπο-καταναλωτή που έχει δικαίωμα σε προϊόντα 

αντάξια των δικών του υψηλών απαιτήσεων. Με αυτήν την ασυμβίβαστη αρχή 

η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ κατόρθωσε να εξελιχθεί σε μια μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα 

νοικοκυρεμένη γαλακτοβιομηχανία. Με σημαντική παρουσία τόσο στην 

ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. 

Προχωρώντας στο οικοσύστημα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, όπου της Θράκης είναι το 

πιο γόνιμο για την παραγωγή προϊόντων μεσογειακής διατροφής. 

Συμβάλλοντας το κλίμα, οι θρεπτικές ζωοτροφές η αγάπη και η φροντίδα των 

ζώων εξασφαλίζουν γάλα νωπό ανώτερης ποιότητας. 

 

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι ότι:  

«Για να προσφέρεις τον καλύτερο εαυτό σου, πρέπει να τον ξεπεράσεις» 

Αυτό για το οποίο παλεύουν καθημερινά στην ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ φτάνοντας την 

ποιότητα των προϊόντων στο άριστο. 

Όσων αφορά τις αξίες της εταιρίας, είναι απλές και κατανοητές και σύμφυτες 

με το έργο και το σκοπό της: 

➢ Μέριμνα και φροντίδα για τον καταναλωτή 

➢ Σεβασμός στη θρακιώτικη παράδοση και την ελληνική-μεσογειακή 

διατροφή 

➢ Αειφόρα παραγωγή και ευζωία των ζώων 

Επόμενο, άξιο να αναφερθεί είναι οι άνθρωποί της εταιρίας μιας και  

αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο.  

Χάρη στο μεράκι, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων αυτών η εταιρία 

έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που 

προσφέρει η θρακιώτικη φύση, παράδοση και τεχνολογία της βιομηχανικής 

μονάδας. 

 

Ποιότητα & Υγιεινή 

Αναφέροντας ποιότητα και υγιεινή, επόμενο είναι να μιλήσουμε για το γεγονός 

ότι προκειμένου να ελέγχουν το παραγόμενο γάλα, η εταιρία διαθέτει τον δικό 
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της στάβλο, κάνοντας τους καταναλωτές, να αισθάνονται ακόμα περισσότερη 

ασφάλεια και συμβάλλοντας στην ήδη καλή εικόνα της εταιρίας. 

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι δραστηριότητές και οι παραγωγές της 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ από το ξεκίνημά της, είναι πιστοποιημένες με συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας αλλά και η πρώτη γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα που 

πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 το 1995 και το 2000 οι μετοχές της εισήλθαν 

στο χρηματιστήριο. 

Οι Πιστοποιήσεις: 

•  Bio Hellas 2013 

•  BRC 2013 

•  IFS 2013 

•  ISO 22000 

•  Μη μεταλαγμένα τρόφιμα 

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η Εταιρική ευθύνη. 

✓ Ενέργεια 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης 

και μείωσης του καυσίμου (υγραέριο) 

✓ Υδάτινοι πόροι 

Ουσιαστική μείωση κατανάλωση νερού και αποτελεσματική επεξεργασία των 

λυμάτων με το συγκρότημα του βιολογικού καθαρισμού. 

✓ Ανακύκλωση 

Εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης με ειδικευμένους πιστοποιημένους 

φορείς για τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, μέταλλο) το ίδιο ισχύει και για τα 

ορυκτέλαια. 

✓ Αερόβια κομποστοποίηση 

Στο στάβλο της εταιρίας, οι κοπριές κομποστοποιούνται με αερόβια διαδικασία 

ώστε να μετατραπούν σε οργανικό λίπασμα που η εταιρία διαθέτει σε 

συνεργάτες γεωργούς. 

 

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε 15/07/2021 

εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία ήτοι έως 

15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, 

https://evrofarma.gr/assets/cert/bio_hellas_2013.jpg
https://evrofarma.gr/assets/cert/brc_2013.jpg
https://evrofarma.gr/assets/cert/ifs_2013.jpg
https://evrofarma.gr/assets/cert/iso_22000.jpg
https://evrofarma.gr/assets/cert/non_mutated_2013.jpg
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εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το 

οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη: 

➢ Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου 

➢ Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου 

➢ Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου 

➢ Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη 

➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου 

➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου 

➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου 

 

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια 

του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 

Ν. 3016/2002, οι εξής: 

➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, 

➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και 

➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου 

 

3.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Ο όμιλος της Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. στα 

πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

συνεισφέρει κατά καιρούς σε διάφορες 

πολιτιστικές δράσεις στην περιοχή της 

Θράκης, ενώ οργανώνει ξεναγήσεις στις 

εγκαταστάσεις του ομίλου για μαθητές και 

φοιτητές.  

Το πιο σημαντικό τμήμα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης του ομίλου της 

Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. αφορά το περιβάλλον 

και την προστασία του. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό 

στα περιβαλλοντικά θέματα, ενώ η μητρική εταιρία έχει βραβευτεί από τον 
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οργανισμό EUROCERT για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση εφαρμόζεται σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

των συσκευασιών από χαρτί και μέταλλο, αλλά και για τα ορυκτέλαια σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, από το 2020, η συνδεδεμένη εταιρία Βιομέστη 

ΜΙΚΕ ξεκίνησε την παραγωγή βιοαερίου με την μέθοδο της θερμόφιλης 

αναερόβιας ζύμωσης, η οποία θα παράγει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια με 

μικρότερο κόστος, ενώ καθιστά τον όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και 

φιλοπεριβαλλοντικές εταιρίες της Ελλάδας. Επίσης εφαρμόζουν κυκλική 

οικονομία, κάτι που σημαίνει πως έχουν εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα 

άνθρακα. 

Ο όμιλος Εβροφάρμα διαθέτει εργοστάσιο για βιολογικό καθαρισμό 

αποβλήτων, ενώ στους στάβλους κομποστοπιούνται οι κοπριές με αερόβια 

διαδικασία για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος. Φροντίζεται και η 

ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης νερού και η επεξεργασία λυμάτων με το 

συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού. 

Τον ιδιαίτερο ζήλο που επιδεικνύει ο όμιλος Εβροφάρμα για το περιβάλλον δεν 

δείχνει να τον επιδεικνύει σε περισσότερα θέματα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, όπως θέματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες και σε θέματα 

ανθρωπιστικού περιεχομένου, ενώ  δεν εκδίδει κοινωνικό απολογισμό και δεν 

ακολουθεί πρότυπα GRI. 

 

4.Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

 Η εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) είναι ένα πλαίσιο 
διαδικασιών, κανόνων και τεχνικών με βάση τις οποίες διοικείται μια επιχείρηση 
και εφαρμόζεται στις ανώνυμες εταιρείες, κυρίως σε αυτές που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, έχει εκδοθεί και Κώδικας για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση στον οποίο αναφέρονται ρητά οι γενικές αρχές της που θα 
πρέπει να γίνουν σεβαστές και να ακολουθηθούν από κάθε χώρα ώστε να 
καθίσταται πιο εύκολη η εφαρμογή της.  

Στην Ελλάδα η εταιρική διακυβέρνηση καθιερώθηκε το 2002 βάσει των νόμων 
3016/20023  και 3091/2002 που  επιβάλλουν  τη συμμετοχή μη εκτελεστικών 
και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων 
εταιρειών, τη θέσπιση μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν νέοι 
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/20084 και ο Νόμος 
3884/2010 που επιβάλλουν  τη σύσταση επιτροπών ελέγχου και πρόσθετες 
εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους.  

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 
νομοθεσία και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές που προβλέπει ο Ελληνικός 
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Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) σύμφωνα με τον οποίον ανήκει στις 
εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Οι πολιτικές της εταιρίας στον τομέα της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των μετόχων τους και τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων  όλων των 
ενδιαφερομένων μερών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαφάνεια και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, τους 
αποτελεσματικούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους, τη κατάλληλη 
διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έγκαιρη και σωστή 
πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η σωστή εταιρική δομή και  οι 
διαδικασίες που ακολουθεί ο Όμιλος εταιριών ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  έχουν  προσφέρει 
την εταιρική αναγνώριση και τη καλή φήμη του. 

 

5.Γενική Συνέλευση Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε Βιομηχανία Γάλακτος.  

 

Η εταιρεία πραγματοποίησε την Γενική Συνέλευση για το 2021 την Πέμπτη 

15.07 μέσω δια ζώσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο 

Αλεξανδρούπολης- Αεροδρομίου.  

 

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν τα εξής:  

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας 

και Ενοποιημένη) της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και των 

σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020. 

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 

01.01.2020 - 31.12.2020. 

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 

108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. 

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 

από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 

4548/2018. 

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020 

και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2021. 
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8. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4548/2018. 

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών του. 

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 

4449/2017 και άρθ. 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται 

να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021). 

11. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως 

ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 

καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και 

στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και 

στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που 

επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

12. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας. 

13. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας. 

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.  

 

6. Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 

Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος -15/07/2021 

 

Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 054412521000 

 

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει ότι την 

Πέμπτη 15.07.2021 και ώρα 09:00 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

πραγματοποιήθηκε η 29η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην 

Αλεξανδρούπολη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ 

Αλεξανδρούπολης- Αεροδρομίου. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον 

Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παρευρέθηκαν και 

ψήφισαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,02% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και πήρε αποφάσεις για όλα 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πιο συγκεκριμένα ενέκρινε ομόφωνα και 

παμψηφεί τα εξής: 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι 

Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 

2020, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική έκθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως 

αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020. 

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική 

Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2020 έως 

31.12.2020. 

3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση 

Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι 

αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.evrofarma.gr εδώ. Στην σχετική 

Έκθεση παρουσιάζονται το έργο και οι ενέργειες της Επιτροπής ελέγχου για 

την χρήση του 2020. Υπερψηφίσθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της 

Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, χωρίς κάποια 

ένσταση από την Γενική συνέλευση, επί αυτής. 

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 

2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, καθώς και η απαλλαγή των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020, 

σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. 

5. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της 

Ελεγκτικής Εταιρείας «KSi Greece ΙΚΕ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων 

Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(Εταιρείας και Ενοποιημένων) της χρήσης 2021 και τον φορολογικό έλεγχο της 

χρήσης 2021 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. 

6. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, όπως υποβλήθηκε στους 

παριστάμενους μετόχους και η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη 

επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.evrofarma.gr εδώ . 

7. Εγκρίθηκαν οι μικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €33.413,40 και λοιπών παροχών €8.864,00, 

κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020, για τις υπηρεσίες τους προς την 

Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και για συμμετοχή στην διοίκηση θυγατρικής παροχής ύψους 

€19.817,48. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα 

καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 

2021 και μέχρι του ποσού των €90.000. 

8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020, που υποβλήθηκε 

στους παριστάμενους Μετόχους και που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.evrofarma.gr εδώ . 

9. Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία ήτοι έως 

www.evrofarma.gr
www.evrofarma.gr
www.evrofarma.gr
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15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, 

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το 

οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη: 

➢ Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου 

➢ Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου 

➢ Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου 

➢ Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη 

➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου 

➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου 

➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου 

 

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια 

του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 

Ν. 3016/2002, οι εξής: 

➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, 

➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και 

➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω 

Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 

καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση 

της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και 

του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ότι δεν συντρέχει κώλυμα 

ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει 

επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% 

των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως 

προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

10. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι 

Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μέλη και τα 
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οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και 

ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020 

(το άρθρο αυτό πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17/07/2021). Η θητεία της 

επιτροπής είναι ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι πενταετής έως 

15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, 

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη 

της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αποφασίστηκε να ορισθούν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 

4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των 

προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, 

προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της 

να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 

3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να ορισθεί, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 

4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 

παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την 

Εταιρεία.  

11. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε σχετική άδεια στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, για την συμμετοχή 

τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων 

συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά 

Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους 

ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του 

Ν.4548/2018, ως ισχύει. 

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας 

και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 αλλάζει ο αριθμός των μελών που 

απαρτίζουν το Δ.Σ. από τρία (3) έως εννέα (9), σε πέντε (5) έως εννέα (9) και 

στην παράγραφο 3 σημειώνονται οι νέοι νόμοι που τροποποιούν ή 

αντικαθιστούν τον Ν.3016/2002. 

13. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας 

και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 του άρθρου 16 απαλείφεται το «εκτός από 

την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες». 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, υπ’ αριθ. 1 έως 13, ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι 

με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της 



526 
 

εταιρείας. 

 

7.ΠΗΓΕΣ 

Athens Exchange Group - athexgroup.gr 

http://www.evrofarma.gr 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΗ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΗ Α.Ε. 2021 

 

 

Υπ’ όψιν των φοιτητών: 

Καραθανάση Ευανθία, 

φοιτήτριας Οικονομικών 

Επιστημών, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

Παρασκευά Κωνσταντίνου, 

φοιτητή Οικονομικών 

Επιστημών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σπαθαράκη Ιωάννη, φοιτητή 

Οικονομικής Επιστήμης, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Χρυσάνθου Σταυρούλας, 

φοιτήτριας Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής  
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Ιούλιος, 2021  



529 
 

Περιεχόμενα 

 

Λίγα λόγια για τη ΔΕΗ 

Κεντρικό Θέμα 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Γενική Συνέλευση  

Βιβλιογραφία 
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Λίγα λόγια για τη ΔΕΗ 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ιδρύθηκε το 1950, 

χάριν δημοσίου συμφέροντος. Έπειτα από το έτος 1956 άρχισε να 

εξαγοράζει όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες με σκοπό να υπάρχει ένας ενιαίος 

φορέας διαχείρισης. 

Το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας ήταν οι πρώτες ύλες που εισαγόταν, 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια για την παραγωγή 

χρησιμοποιούταν λιγνιτικά κοιτάσματα και αργότερα αξιοποιήθηκε η 

δύναμη των υδάτων. Σήμερα, η επιχείρηση έχει ως στόχο την από-

ανθρακοποίηση  και την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων που 

χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια και να παράγει ηλεκτρισμό με 

άλλες διαδικασίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον όπως με 

θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά πάρκα όπως 

επίσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η ΔΕΗ εισάχθηκε το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι η 

μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελλάδα παραγωγής και προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η δραστηριότητά της επιχείρησης είναι στην 

παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους 

καταναλωτές.  

 

Κεντρικό Θέμα 

 

Η ΔΕΗ κατέχει μια αξιοσημείωτη θέση στην αγορά ενέργειας. 

Συγκεντρώνει, δηλαδή, το 80% του μεριδίου αγοράς προμήθειας της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγου χάρη, το 2018, πωλήθηκαν λιγνιτικες 

μονάδες της εταιρείας, το οποίο σημαίνει ότι επηρεάζεται από τη 

στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης η κατακόρυφη 

μείωση της μετοχής δικαιολογείται αυτοεκτίμηση των επενδυτών για 

τη μείωση των κερδών, αλλά και κατ' επέκταση των μερισμάτων της 

ΔΕΗ.  
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Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία αυτή είναι οι εξής: 

Λειτουργικοί, επιχειρηματικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι, διάφορους 

κινδύνους χρηματικών ροών αλλά και αντισυμβαλλόμενων, καθώς 

και συνναλαγματικούς κινδύνους. Η εταιρεία αυτή προκειμένου να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει κάνει συνεργασίες 

με άλλες εταιρείες παροχής ενέργειας.  

 

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι πλέον καθοδική. Αναλυτικότερα, η τιμή 

του RSI είναι τώρα (Ιούλιος 2021) πιο χαμηλή από τον Ιανουάριο 

του 2021. Οι προβλέψεις για τον επόμενο μήνα, Αύγουστο του 2021, 

είναι η ύπαρξη μιας ανοδικής διόρθωσης, που θα ανεβάσει και τις 

τιμές του RSI. 
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Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το τωρινό ΔΣ που εντάχθηκε στην διοίκηση της ΔΕΗ τον Αύγουστο 

του 2019 έχει πετύχει πολλούς από τους στόχους που έχει θέσει για 

μια περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, ψηφιακή, σύγχρονη 

εταιρεία ενέργειας και παραμένει προσηλωμένοι στη συνέχιση της 

υλοποίησης του επιχειρηματικού της μοντέλου. Το γεγονός αυτό 

φαίνεται από την ικανοποιητικά μεγάλη αύξηση του 

επαναλαμβανόμενου EBITDA το οποίο έχει φτάσει ήδη στο 80% του 

αρχικού στόχου, τον ορθολογισμό των τιμολογίων εισάγοντας ρήτρα 

χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΔΣ έχει 

εφαρμόσει μια νέα βελτιωμένη πιστωτική πολιτική για τους πελάτες 

του, οι ρυθμιστικοί κανονισμοί που κατά πάσα πιθανότητα 

περιόριζαν την κερδοφορία της καταργήθηκαν ενώ το target model 

μαζί με το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο του δικτύου διανομής 

ενισχύει το στρατηγικό της σχέδιο που είχε τεθεί.  

Επιπλέον η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων σε συνδυασμό με 

την αύξηση της ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

προβλέπεται να οδηγήσει σε επιπλέον αύξηση του EBITDA. Την 

τρέχουσα στιγμή έχουν ήδη αποσυρθεί οι λιγνιτικές μονάδες 

καθαρής ισχύος 1,1 GW από το 2020 ενώ 0,25 GW προβλέπεται να 

αποσυρθούν έως το τέλος του 2021, με αποτέλεσμα από το 2020 

έως το τέλος του 2021 να έχει αποσυρθεί συνολικά το 40% της 

ισχύος των λιγνιτικών μονάδων ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει μέχρι 

το 2023 να έχουν αποσυρθεί όλες οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες.  

Το δύσκολο μέρος του μετασχηματισμού έχει ήδη πραγματοποιηθεί 

αφού το υποανάπτυξη χαρτοφυλάκιο «Έργα ΑΠΕ» δεν χρίζουν 

πλέον επιδοτήσεις για να αναπτυχθούν, δηλαδή παρέχονται τα 

εφόδια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 

1,5 GW έως το 2023. Έτσι το ΔΣ μπορεί να εστιάσει στην υλοποίηση 

του υπολοίπου σχεδίου με μικρότερο κίνδυνο. 

Η τεράστια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας ανοίγει τον 

δρόμο για την βιώσιμη μελλοντική κερδοφορία με κύρια εργαλεία 

αφενός τα ενδοομιλικά PPAs για παραγωγή ΑΠΕ τα οποία 

επιτρέπουν στη ΔΕΗ να πετυχαίνει περιθώρια κέρδους ως έμπορος, 

ως παραγωγός αλλά και ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας 

αφετέρου τη στρατηγική μείωσης μεριδίου αγοράς με έμφαση στη 
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διατήρηση πελατών υψηλού περιθωρίου και τέλος στη συνέχιση 

δημιουργίας ταμειακών ροών σε ολόκληρο τον όμιλο.  

Στόχος του ΔΣ της ΔΕΗ για το 2021 είναι να επαναλάβει τις 

επιδώσεις του 2020 σε επίπεδο επαναλαμβανόμενου EBITDA το 

οποίο όπως παρατηρούμε ήρθε για να μείνει,  σταθεροποιώντας την 

λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

ήπιο κλίμα για την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης τα επόμενα 

χρόνια. 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν φέτος για την ενίσχυση της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και την βελτίωση της Πολιτικής Αποδοχών 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.  

Η πρώτη κατηγορία αλλαγών σχετίζεται με το καταστατικό, το οποίο 

έχει εισάγει την υποχρέωση εκλογής των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας η οποία 

περιλαμβάνει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, κριτήριο 

πολυμορφίας όπως και άλλες. Επιπλέον, αλλαγές έγιναν στην 

διαδικασία επιλογής υποψηφίων μελών του ΔΣ καθώς και στις 

αρμοδιότητες Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Εκτός αυτών 

προστέθηκε η πρόβλεψη παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 

αποδοτικότητας.   

Η επόμενη κατηγορία αλλαγών σχετίζεται με την εισαγωγή Πολιτικής 

Καταλληλότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα 

σύνδεσης του ΔΣ. Μερικές από τις βελτιώσεις σχετίζονται με:  

α) Κριτήρια αξιολόγησης των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας. 

β) Κριτήρια πολυμορφίας όπως εκπροσώπηση ανά φύλο σε 

ποσοστό τουλάχιστον του 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ, 

επίσης εξασφαλίζεται πως δεν θα υπάρχει κάποιος αποκλεισμός 

λόγω φυλετικών ή σεξουαλικών διακρίσεων, επιπλέον εισάχθηκε η 

ευρύτερη εκπροσώπηση του ΔΣ για μετόχους που διαθέτουν 

αθροιστικά ή μεμονομένα τουλάχιστον το 10% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. 
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γ) Τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η υφιστάμενη επιτροπή 

αμοιβών και προσλήψεων για τον εντοπισμό και την πρόταση 

υποψηφίων για μέλη ΔΣ. 

δ) Την μέριμνα εισαγωγική κατάρτιση των μελών του ΔΣ έτσι 

ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να καταλάβουν το επιχειρηματικό 

μοντέλο, τη δομή, το προφίλ κινδύνου και τις ρυθμίσεις 

διακυβέρνησης της εταιρείας. 

ε) Την διετή αξιολόγηση των μελών του ΔΣ. 

Η τελευταία κατηγορία αλλαγών αλλά εξίσου σημαντική σχετίζεται 

με την βελτίωση της πολιτικής αποδοχών για τις επιτροπές του ΔΣ 

αλλά και για τα μέλη, για τα ανώτερα και τα ανώτατα στελέχη της 

ΔΕΗ αλλά και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε συμφωνία με την εθνική 

νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες. Οι 

βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν σύνδεση μεταβλητών μεικτών 

αποδοχών με την επίτευξη οικονομικών, στρατηγικών και 

λειτουργικών στόχων καθώς και στόχους που αφορούν την βιώσιμη 

ανάπτυξη έτσι ώστε να συνδεθούν οι αποδοχές με τους στόχους του 

επιχειρηματικού σχεδίου τόσο με τους βραχυπρόθεσμους όσο και 

με αυτούς που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη της εταιρείας 

στο μέλλον. Επιπλέον ορίστηκε πρόγραμμα μέχρι το έτος 2025 το 

οποίο προβλέπει δωρεάν διάθεση μετοχών με σκοπό να 

ευθυγραμμιστούν οι αποδοχές των τελικών με την μακροπρόθεσμη 

συνολική απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Σκοπεύοντας στην 

αφοσίωσή τους στον όμιλο και δίνοντάς τους τη δημιουργία αξίας 

για τους μετόχους και τους πελάτες. 

Η ΔΕΗ με τους στόχους που έχει θέσει στον εν λόγο τομέα 

θεωρούμε πως θα παρουσιάσει αισθητή ανάπτυξη κατά τα επόμενα 

έτη, λαμβάνοντας υπόψη μας τους φιλόδοξους στόχους που έχουν 

τεθεί στο εθνικό σχέδιο ενέργειας για το κλίμα της Ελλάδας.  
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Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η ΔΕΗ είναι από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες στην Ελλάδα στον 

τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), υλοποιώντας ένα 

ευρύ πρόγραμμα δράσεων με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των προσδοκιών και συμφερόντων των πελατών, 

συνεργατών, υπαλλήλων της και όλης της κοινωνίας γενικότερα. 

Επίσης, κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες της ΔΕΗ διαδραματίζει 

η προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στις παρακάτω δράσεις: 

1. Για τους πελάτες: 

• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου 

προϊόντος, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 

• Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, με την εφαρμογή 

εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών και 

πληρωμής των λογαριασμών. 

• Τιμολογιακές εκπτώσεις παροχής ηλεκτρισμού σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (π.χ. σεισμοπαθείς, πυροπαθείς, 

αγρότες). 

• Διευκόλυνση των διαδικασιών για ένταξη των υποψηφίων 

-ανεξάρτητα  από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας- 

στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που δημιουργήθηκε για 

την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και 

πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, 

τριτέκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑμΕΑ. 

 

2. Για τους συνεργάτες:  

• Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για την 

καλύτερη διαχείριση των εργολάβων, τόσο της  

μητρικής εταιρείας όσο και των θυγατρικών της. 

• Τήρηση τακτικού μητρώου προμηθευτών υπηρεσιών 

και προϊόντων, που δίνει τη  δυνατότητα αξιολόγησης 

της ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών & 

προϊόντων που παρέχουν  οι προμηθευτές. 

• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης του 

Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

καθώς και των διακηρύξεων έργων και προμηθειών για 
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να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι. 

• Διακηρύξεις της Επιχείρησης που βγαίνουν σε δημόσια 

διαβούλευση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με στόχο 

την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για την τελική 

διαμόρφωσή τους, με όρους πλήρους διαφάνειας και 

αντικειμενικότητας. 

 

3. Για τους εργαζόμενους: 

• Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία, μέσω της λήψης 

συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής 

κανόνων ασφαλείας όπως, προληπτικός  έλεγχος της 

υγείας των εργαζομένων, αναβάθμιση του ρόλου των 

τεχνικών ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες, 

διεξαγωγή μετρήσεων και  αξιολόγηση των βλαπτικών 

παραγόντων στους εργασιακούς χώρους, κ.α. 

• Εισαγωγή σύγχρονου συστήματος διοίκησης της 

απόδοσης στελεχών. 

• Συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης 

• Λειτουργία ιδιόκτητων παιδικών κατασκηνώσεων και 

βρεφονηπιακών σταθμών για τα παιδιά των  

εργαζομένων. 

 

4. Για την κοινωνία: 

• Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, με ανάθεση 

εργασιών κατασκευών σε τοπικούς εργολάβους και 

απόκτηση των απαραίτητων υλικών από τοπικούς 

προμηθευτές. 

• Εφαρμογή του κριτηρίου της εντοπιότητας για τις 

προσλήψεις προσωπικού στις περιοχές όπου 

βρίσκονται οι μονάδες παραγωγής και τα ορυχεία, με 

αποτέλεσμα τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.  

• Συμβολή στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητων από τη 

δραστηριότητα της ΔΕΗ, με θετικές επιπτώσεις στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην οικονομική 

ανάπτυξη των περιοχών. 
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• Δημιουργία υποδομών σε περιοχές δραστηριοποίησης 

της επιχείρησης (κατασκευή δρόμων και 

παρακαμπτήριων οδών, κατασκευή δεξαμενών, 

αποκατάσταση υδροδότησης, εγκατάσταση 

σηματοδότησης και φωτισμού, ανάδειξη περιοχών 

φυσικού κάλλους, κ.ά.). 

• Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού ή πολιτιστικού 

χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε όσες περιοχές η ΔΕΗ 

δραστηριοποιείται έντονα (ορυχεία, σταθμοί 

παραγωγής). 

• Προσφορά απασχόλησης σε φοιτητές, σπουδαστές και 

μαθητές Τεχνικών Σχολών, οργάνωση ή ενίσχυση 

συνεδρίων-ημερίδων και χορηγίες σε σχολεία. 

5. Για το περιβάλλον: 

• Αντικατάσταση σημαντικού δυναμικού παλαιών 

μονάδων με νέες υψηλής αποδοτικότητας και 

σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και εκσυγχρονισμός 

των υφισταμένων εγκαταστάσεων. 

• Αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Ανάπτυξη και ορθολογική εκμετάλλευση 

υδροηλεκτρικών έργων. 

• Εντατικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας(ΑΠΕ). 

• Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών με το ηπειρωτικό 

σύστημα (π.χ. Κυκλάδες). 

• Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής 

χρήσης ενέργειας, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, 

βελτίωση βαθμού απόδοσης θερμοηλεκτρικών 

μονάδων, κ.α. 

Τέλος, αξίες λόγου είναι οι πρόσφατες δράσεις της ΔΕΗ κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού: 

• Δωρεά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΥ για την κάλυψη 

αναγκών σε υγειονομικό υλικό. 

• Αξιοποίηση της μεθόδου της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης 

των πολιτών, με νέο δωρεάν αριθμό τηλεφωνικής 
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επικοινωνίας συνεχούς λειτουργίας με την αυτόματη βοηθό 

μέσω του dei.gr, του Facebook και του Viber. 

• Δυνατότητα προγραμματισμένου ραντεβού σε 74 

καταστήματα και διεύρυνση ωραρίου έως τις 20:00 σε 38 

καταστήματα. 

• Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας εργαζομένων από 

τον κορονοϊό, όπως είναι η ελεγχόμενη προσέλευση στα 

καταστήματα και η λειτουργία των σταθμών παραγωγής και 

των ορυχείων με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό. 

• Ρύθμιση της τηλεργασίας μέσω της νέας συλλογικής 

σύμβασης εργασίας με τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων 

λειτουργίας με γνώμονα την προστασία όλων των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 

Γενική Συνέλευση 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. διεξάχθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης στις 24 Ιουνίου 2021. Η Τακτική ΓΣ βρισκόταν σε 

απαρτία με ποσοστό 73,70% και έτσι δεν μεταφέρθηκε για τις 5 

Ιουλίου.  

Στη ΓΣ διατυπώθηκαν τα εξής θέματα:  

1) Η έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (1.1.2020 έως 

31.12.2020) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά 

Διαχωρισμένων Οικονομικών καταστάσεων, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και 

σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της 

Εταιρείας. 

 

2) Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 

έως 31.12.2020. 

 

3) Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της 

συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 19η εταιρική 

χρήση (1.1.2020 έως 31.12.2020) της ΔΕΗ Α.Ε., και 

απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση 

για την ίδια εταιρική χρήση.  
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4) Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας. 

 

5) Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής 

Ελέγχου της Εταιρείας. 

 

6) Ανακοίνωση και άλλα θέματα. 

Οι μέτοχοι στα θέματα που απαιτούνταν ψηφοφορία τα ενέκριναν 

όλα όπως αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.  

 

 

Η ΔΕΗ είναι μια δυναμική και σύγχρονη επιχείρηση η οποία έχει 

κάνει ολοκληρωτικό μετασχηματισμό μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή μετά 

από την αλλαγή του προέδρου. Τα χρόνια αυτά απέσυρε τόσους 

εργαζόμενους έτσι ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά 

χωρίς άσκοπες πληρωμές εργαζομένων.  

Στη συνέλευση συζητήθηκαν θέματα όπως για την διανομή 

μερίσματος το οποίο φέτος η εταιρεία δεν θα διανείμει παρόλο που 

η τρέχουσα χρήση ήταν κερδοφόρα, για τη σημαντική μείωση 

συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό της μείγμα το οποίο χαράζει 

τον δρόμο προς την βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη η οποία 

στην εποχή που ζούμε είναι απαραίτητη. Η μετατροπή της ΔΕΗ σε 

μια πράσινη επιχείρηση με μέριμνα όλα τα ESG (περιβάλλον, 

κοινωνία, διακυβέρνηση) είναι ένα επίτευγμα εξίσου εντυπωσιακό 

με την οικονομική της εξυγίανση. 
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Μια μεγάλη επένδυση που προχωράει αυτή τη στιγμή είναι το 

φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα το οποίο μας δείχνει τα 

βήματα που κάνει για την πράσινη ανάπτυξη.  

Τελειώνοντας, η ΓΣ ήταν αρκετά κατανοητή και καταλάβαμε πως η 

ΔΕΗ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για τα επόμενα χρόνια το οποίο 

είναι αρκετά σημαντικό ειδικά για μια δημόσια επιχείρηση. Η Τακτική 

Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία δηλαδή παρευρίσκονταν 

και οι 13 από το ΔΣ. Οι ομιλούντες ήταν ο Στάσσης Γεώργιος 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο Οικονόμου Αργύρης νομικός 

σύμβουλος, ο Τσοκανάς Κωνσταντίνος γραμματέας διοικητικού 

συμβουλίου επίσης και ο Δημητριάδης Γρηγόρης διευθύνων 

σύμβουλος υπερταμείου. 

Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι δεν υπήρχε προθυμία από την 

πλευρά του ΔΣ να απαντήσει μια ερώτηση, εκ των τριών, ενός 

μετόχου. Σημειώνεται ότι συνολικά έγιναν 4 ερωτήσεις από 2 

μετόχους. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΘΕΩΝΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

 

Στην παρακάτω εργασία που αφορά την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία της τράπεζας, την 

μετοχή της, καθώς και πως επηρεάστηκε κατά την περίοδο του COVID. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε την ιστορική αναδρομή της Τράπεζας 

Ελλάδος και την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα, γίνεται αναφορά 

στην δραστηριότητά της και τον κύκλο εργασιών της. Έπειτα, γίνεται 

ανάλυση της μετοχής της, τόσο κατά την πάροδο του χρόνου, όσο και 

κατά την περίοδο Covid που διανύουμε σήμερα, με αναφορά δεικτών. 

Ακόμη, θα παρουσιαστούν στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο, τον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις Δραστηριότητες ΕΚΕ. Τέλος, θα 

γίνει αναφορά στην Γενική Συνέλευση την Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Πλέον, μετρά 180 χρόνια 

επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η 

Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο 

εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις 

συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. 

1.2 Πορεία Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος αποτελεί πρότυπο για τις υπόλοιπες 

εθνικές τράπεζες, καθώς με τις δραστηριότητές της, στηρίζει τόσο την 

ελληνική επιχειρηματικότητα, όσο και τα όνειρα και τις προσδοκίες 

ολόκληρων γενεών. Από τα πρώτα βήματα του νέου ελληνικού κράτους, 

μέχρι τη δημιουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Ελλάδας, η Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος ήταν εκεί. 

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Μαρτίου του 1841 όταν ιδρύθηκε το 

πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 
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εισάγοντας για πρώτη φορά τον θεσμό της τραπεζικής πίστης στο 

ελληνικό νεοσύστατο κράτος και εκδίδοντας τα πρώτα χαρτονομίσματα, 

προνόμιο που διατήρησε μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 

1928. Ουσιαστικά, η Εθνική Τράπεζα μεγάλωσε μαζί με τη νεοσύστατη 

Ελλάδα και τα πρώτα 30 χρόνια λειτουργίας της, επεκτάθηκε σε όλη 

χώρα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα ανέλαβε αποφασιστικό ρόλο στην 

εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής, συμβάλλοντας στην οικονομική 

ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων. 

Σταδιακά, εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, υποστηρίζοντας 

τα μεγάλα δημόσια έργα και υποδομές και συνεισφέροντας στην άνθιση 

του πολιτισμού και την εξάπλωση της κοινωνικής μέριμνας. Δεν είναι 

τυχαίο ότι, εισήγαγε και εφάρμοσε πρώτη νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα, 

από την πρώτη τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ καταστημάτων της το 1897, 

έως τα πρώτα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα, τη 

δεκαετία του ‘50. 

Όσο για την προσφορά της στον πολιτισμό, είναι πολύτιμη με 

αποκορύφωμα το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, που από το 

1966 λειτουργεί ως φορέας ανάπτυξης των γραμμάτων, των καλών 

τεχνών και της επιστήμης. 

Αυτό όμως που ξεχωρίζει την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος από τις 

υπόλοιπες τράπεζες, είναι πως ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. 

Πολλά έχουν αλλάξει στον κόσμο από την ίδρυσή της, καθώς έχουν 

περάσει 180 χρόνια και όμως η Εθνική Τράπεζα παραμένει σταθερή αξία, 

ισχυροποιώντας διαρκώς τη θέση της, ανοίγοντας νέους δρόμους στην 

τραπεζική αγορά και οδηγώντας τις εξελίξεις ως ηγέτης. Σε όλη αυτή την 
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πορεία, η Εθνική ήταν αυτή που έδωσε το παρών σε κάθε εθνικό 

εγχείρημα, έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

ενθάρρυνε την καινοτομία και την τεχνολογία, και στάθηκε στο πλευρό 

της ελληνικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.  

Συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά με όραμα και αισιοδοξία μπροστά 

στις προκλήσεις, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

μετασχηματισμού, δημιουργώντας νέες προοπτικές, ενσωματώνοντας 

την τεχνολογική εξέλιξη και πρωτοπορώντας στην ψηφιακή εποχή με 

καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα.  

Έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, έχει θέσει ως 

προτεραιότητά της την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της και έχει 

δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον 

δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αντλώντας δύναμη από 

το παρελθόν, και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Εθνική Τράπεζα 

δημιουργεί αξία για την επόμενη μέρα, με στόχο να είναι η πρώτη 

επιλογή για τους ανθρώπους της, τους πελάτες και μετόχους, για την 

ελληνική οικονομία και κοινωνία. Για όλους εμάς. Έναν στόχο που 

επιτυγχάνει εδώ και 180 χρόνια. 

Κεφάλαιο 2 Δραστηριότητα Τράπεζας 

2.1 Αντικείμενο 

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του 

νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή 

του τόπου σε αυτά τα 180 χρόνια ιστορίας της. Σήμερα είναι από τους 

μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα και η συμβολή της βοηθά σημαντικά την 
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Ελληνική οικονομία  αλλά και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό 

μετασχηματισμό της χώρας. Η Εθνική προσφέρει διάφορα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Ακόμη , 

χαρακτηρίζεται ως Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το 

¼ της λιανικής τραπεζικής . Το ηγετικό μερίδιο καταθέσεων ταμιευτηρίου 

αντανακλά την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί 

και την κινητήρια δύναμή της. Με 1.493 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτατο 

δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της 

Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια, 

όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα, ο Όμιλος 

συνολικά απασχολεί 9.288 εργαζόμενους (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, στοιχεία 31.12.2020). 

 

H Εθνική Τράπεζα απασχολείται με Τραπεζικές Συναλλαγές ως προς 

τους ιδιώτες με τις απαραίτητες συμβάσεις με τους εξής τρόπους: 

1. Κάρτες 

• Χρεωστικές Κάρτες: Debit Mastercard Premium, Debit 

Mastercard Private, Debit Visa (φυσικών προσώπων), Κάρτα 

του Αγρότη Debit Mastercard, Αγροκάρτα Debit Mastercard 

(φυσικών προσώπων), Debit Mastercard (Φυσικών 

Προσώπων), Debit Mastercard Business (νομικών 

Προσώπων). 

• Πιστωτικές Κάρτες: Mastercard, Visa, Gold Mastercard, 

Platinum Mastercard , Toyota Visa, My Club Card Visa. 

• Λοιπές Κάρτες: Εθνοdeposit. 

• Προπληρωμένες Κάρτες: Prepaid Visa KA, Prepaid Visa, 

Cosmote Prepaid Mastercard, Virtual Prepaid Mastercard. 

2. Οικολογικές Λύσεις  
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• Δάνεια: Πράσινο Δάνειο. 

3. Στεγαστικά Δάνεια. 

• Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο: Estia Προνόμιο. 

• Στεγαστικά δάνεια Eco Banking: Estia Πράσινη. 

• Καταναλωτικά Δάνεια. 

• Ανοικτά Δάνεια: Δικαίωμα Υπερανάληψης. 

• Συγκέντρωση οφειλών: Άρση Βαρών Οφειλών ΕΤΕ.  

• Προσωπικά δάνεια για όλους: Ανταπόδοση, Εύκολοι Φόροι. 

• Ειδικά Προσωπικά Δάνεια: Σπουδάζω. 

4. Καταθετικοί Λογαριασμοί 

• Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου: Απλό Ταμιευτήριο.  

• Τρεχούμενοι Λογαριασμοί: Απλός Τρεχούμενος 

Λογαριασμός. 

• Καταθετικά  Πολυπροϊόντα: Εθνική Παίδων, Σπουδάζω, 

Επαγγελματικός Plus, Αγροτικός Plus, Family Fast, Αγροτικές 

Ενισχύσεις. 

• Προθεσμιακοί Λογαριασμοί: Καταθέσεις προθεσμίας, 

Μηνιαίο. 

• Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα: Ταμιευτήριο σε ξένο Νόμισμα, 

Προθεσμίας σε ξένο Νόμισμα. 

• Προνομιακά Πακέτα Προϊόντων: Πακέτο e-Value, Πακέτο 

Value, Πακέτο Value  Plus, Πακέτο Premium . 

• Μισθοδοτικά πακέτα προϊόντων: Μισθοδοτικός Reward, 

Μισθοδοτικός Value. 

 

 

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Τράπεζας (ΔΜΕ), ανεξάρτητα ή 

στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών, έχει αναλάβει το έργο του 
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Συμβούλου για τα πρώτα έργα που έθεσαν σε εφαρμογή. Συγκεκριμένα, 

η Δ.Μ.Ε. ανέλαβε έργο παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 

συμβούλου στα έργα: 

27 Σχολικές Υποδομές στην Περιφέρεια Αττικής, Φοιτητικές εστίες στις 

πανεπιστημιουπόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και 

Ορεστιάδας, Ογκολογικό και Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,6 

κτίρια στέγασης των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κτίρια 

στέγασης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας. 

 

2.2 Πορεία  

Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος εισήχθη στο χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών το 1880. Όντας ένας όμιλος που προσπαθεί να καλύπτει τις 

συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της, το 1891, ίδρυσε την 

Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ» και το 1927 την 

Εθνική Κτηματική Τράπεζα, στην οποία παραχώρησε το τομέα της 

στεγαστικής πίστης. Το 1953 εξαγόρασε την Τράπεζα Αθηνών η οποία 

ονομαζόταν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών μέχρι τον Απρίλιο 

του 1958. Μετά την μεταπολίτευση ξεκίνησε να λειτουργεί και το 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, που ιδρύθηκε το 1966. Παρόλο 

που μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η τράπεζα είχε το ρόλο μιας 

τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνισμού, αυτό άλλαξε όταν ο όμιλος 

αποφάσισε να πουλήσει τα υποκαταστήματα του που βρίσκονταν στο 

εξωτερικό (Η.Π.Α., Καναδάς, Γερμανία κλπ.) σε ανταγωνιστές, ώστε να 

αγοράσει τοπικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη τράπεζες σχηματίζοντας 

το NBG Group. Το 1988, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι’ 

απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 
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Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην 

θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος 

Α.Ε.» και της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ώστε να 

υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της 

στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Από το 1999 η μετοχή της Τράπεζας 

διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2002, 

προχώρησε στη συγχώνευση της θυγατρικής της «Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ». Στο πλαίσιο ανάπτυξης της, 

το 2006 εξαγόρασε τη Finansbank, στη Τουρκία και τη Vojvodjanska 

Banka, στη Σερβία. Αυτές οι εξαγορές οδήγησαν την ΕΤΕ στην κορυφή της 

ΝΑ Ευρώπης. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε τρεις 

διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, το 2010, το 2014 και 

το 2015, καθιστώντας βασικό μέτοχο της τράπεζας το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το 2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 

της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank 

S.A.Q. – QNB). Το 2017, η Vojvodjanska Banka μεταβιβάστηκε στον Όμιλο 

ΟΤΡ και το 2018 η NBG Albania μεταβιβάστηκε στην Albania Bank of 

Investment (ABI). Τον  Μάιο του 2019, πωλήθηκαν δραστηριότητες του 

δικτύου καταστημάτων στην Αίγυπτο και  τέλος, τον Ιούνιο του 2019, 

υπογράφτηκε σύμβαση με την Exportlmport Bank of Romania, για την 

πώληση 99,28% της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Banka 

Romaneasca SA.  
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Κεφάλαιο 3 Κύκλος Εργασιών Εθνικής Τράπεζας 

Ελλάδος 

3.1 2020 

Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, καθώς ήταν η χρονιά που 

εμφανίστηκε το πρώτο κύμα πανδημίας και για πρώτη φορά 

εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Παρόλα αυτά, τα κέρδη μετά από 

φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 21,6% σε 

ετήσια βάση, φτάνοντας τα €581 εκατομμύρια το 2020. Αυτό οφείλεται 

στην ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, τα ισχυρά κέρδη από 

χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την αλλαγή και την 

πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), όπως και τη σημαντική 

αποκλιμάκωση των δαπανών του προσωπικού και των γενικών 

διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από 

τόκους σημείωσαν αύξηση 2,0% το τελευταίο τρίμηνο του 2020, σε €269 

εκατομμύρια, αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος 

χρηματοδότησης και την αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από 

δάνεια. Παρά την επιβολή γενικού απαγορευτικού, δηλαδή τους 

περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω της πανδημίας, στα 

καθαρά έσοδα από προμήθειες, σε ετήσια βάση, υπήρξε αύξηση κατά 

0,8% σε σχέση με το 2019, σε €244 εκατομμύρια, λόγω της αύξησης των 

εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+11,9%, σε ετήσια βάση). 

Η τελευταία αντανακλά τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από 

συναλλαγές μέσω καρτών (+38,0%) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης 

(+11,9% σε ετήσια βάση). Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και 

λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €1,098 εκατομμύρια. Οι λειτουργικές δαπάνες 

μειώθηκαν κατά 4,4%, σε €768 εκατομμύρια, καθώς υπήρξε εντυπωσιακή 
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μείωση των δαπανών του προσωπικού (-8,2%) και των γενικών 

διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-11,8%) το οποία 

αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των αποσβέσεων (+22,5%). 

 

 

Σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή δραστηριότητες του ομίλου σε Βόρεια 

Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ΕΤΕ Αιγύπτου), 

ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες ύψους €11 εκατομμυρίων, έναντι των ζημιών αξίας €8 

εκατομμυρίων του 2019, αντανακλώντας κυρίως την ομαλοποίηση των 

προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις (-71,1%). 
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3.2 Α’ τρίμηνο 2021 

Παρά την παράταση των περιοριστικών μέτρων λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό 

τρίμηνο. Αυτό οφείλετε στο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού που 

συμπληρώνει το 3ο έτος και τη μεγάλη απήχηση του ονόματος του 

ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα, από την κατάσταση αποτελεσμάτων παρατηρούμε 

πως τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 

ομίλου ανήλθαν σε €572 εκατομμύρια το Α’ τρίμηνο του 2021, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 41.6% σε ετήσια βάση. Αυτό συνέβη λόγω 

των ισχυρών κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα 

κυρίως από την ανταλλαγή και τη πώληση  Ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου (ΟΕΔ), τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού 

και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και 

το χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου. Τα οργανικά κέρδη (εξαιρώντας 

τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και 

τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού ύψους €0,4 δισεκατομμύρια το Α’ τρίμηνο του 2020) 
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ενισχύθηκαν κατά 52,8% σε ετήσια βάση, δηλαδή σε €89 εκατομμύρια. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €280 εκατομμύρια, αυξήθηκαν 

δηλαδή σε ετήσια βάση κατά 6,7%, αντανακλώντας το όφελος από το 

χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και της συνεχιζόμενης 

ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 36 μονάδες βάσεις 

σε  ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την αναμενόμενη μείωση των 

καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΑ) 

λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ.  Από την 

σημαντική αύξηση των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+13,7% ή 

+22% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση από τους 

κατόχους διεθνών καρτών) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης (+3,9% 

σε ετήσια βάση), τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν 

αμετάβλητα (+0,5%) σε €64 εκατομμύρια το Α’ τρίμηνο του 2021, παρά 

τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού σε αυτό το διάστημα. Τα κέρδη 

από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 

€491 εκατομμύρια. Λόγω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου 

Προσωπικού του 2019 και του 2020 υπήρξε σταδιακή μείωση του 

αριθμού των εργαζομένων της τράπεζας κατά περίπου 900 άτομα μέσα 

στο 2020. Αυτό είχε ως απόρροια τη μείωση των δαπανών προσωπικού 

(-16,5% σε ετήσια βάση). Τέλος, τα γενικά διοικητικά και λοιπά 

λειτουργικά έξοδα σημείωσαν κι αυτά μείωση κατά 3,9% σε ετήσια βάση, 

αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή διαχείριση του κόστους και τη μείωση 

των αμοιβών συμβούλων. 
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Όσον αφορά τις διεθνής δραστηριότητες, παρουσιάστηκαν κέρδη μετά 

από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 

εκατομμυρίων το Α’ τρίμηνο του 2021 από τα €2 εκατομμύρια του Α’ 

τριμήνου του 2020, οφειλόμενο κυρίως στη μείωση των φόρων (-67,6% 

σε ετήσια βάση). 
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Κεφάλαιο 4 Ανάλυση Μετοχής 

4.1 Διαγράμματα 

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο λέγεται NBGr. 

 Η σημερινή (24/05/2021) τιμή της μετοχής είναι η παρακάτω:  

 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα διακρίνετε η πορεία μετοχής 25 

ετών.   

 

Όπου στις 15 Νοεμβρίου του 2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 

τράπεζας, η αύξηση προέκυψε από την αυτόματη μετατροπή ομολογιών 

σε μετοχές. 
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2004 υπήρξε άνοδος αριθμού των μετοχών 

λόγω την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών µε ταυτόχρονη διανομή 

δωρεάν μετοχών σε αναλογία τρείς νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.  

 

 

Κατά το 2008, η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ κατέγραψε σημαντικές 

απώλειες, παρασυρόμενη από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 
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Στοιχεία μετοχής σε ετήσια βάση: 

 2020 2019 2018 

 

2017 2015 

Τιμή τέλους έτους (σε €) 2,3 3,0 1,1 3,2 1,5 

Μέγιστη τιμή έτους (σε 

€) 

3,1 3,2 3,6 3,8 4,3 

Ελάχιστη τιμή έτους (σε 

€) 

0,8 0,9 0,9 2,0 1,3 

Τυπική απόκλιση 

ημερήσιων αποδόσεων 

ΕΤΕ (%) 

5,6 3,2 3,2 3,1 3,7 
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Τυπική απόκλιση 

ημερήσιων αποδόσεων 

κλάδου (%) 

5,3 3,5 3,5 2,9 2,9 

 

Χρηματιστηριακή αξία 

τέλους έτους (σε δισ. €) 

2,1 2,8 1,0 2,3 5,2 

Συνολική αξία 

συναλλαγών μετοχής (σε 

δισ. €) 

1,7 2,1 1,4 2,1 2,4 

Λόγος ετήσιας αξίας 

συναλλαγών μετοχής / 

ΧΑ (%) 

10,7 13,1 10,2 8,7 8,4 

 

 

4.2 Επιπτώσεις Covid-19 

Η πανδημία έπληξε την ελληνική οικονομία όπως και τις υπόλοιπες 

οικονομίες της Ευρωζώνης με σφοδρότητα από τα τέλη του 1ου τριμήνου 

του 2020, διακόπτοντας απότομα την ανοδική πορεία της οικονομικής 

δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους. Η πίεση 

κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως αποτύπωσαν τα στοιχεία για 

την ύφεση ιστορικών διαστάσεων αυτό το τρίμηνο (πτώση -15,2% του 

ΑΕΠ σε ετήσια βάση), με έντονη κάμψη της εγχώριας ζήτησης και της 

τελικής δαπάνης του ιδιωτικού τομέα (τόσο καταναλωτικής όσο και 

επενδυτικής) καθώς και συρρίκνωση των εξαγωγών εν μέσω αυξημένης 

αβεβαιότητας και έγκαιρης επιβολής των αναπόφευκτων περιοριστικών 

μέτρων. Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών και την άμβλυνση της 



563 
 

αβεβαιότητας άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια 

ανάκαμψης σε ορισμένους τομείς της οικονομίας από τα τέλη του 2ου 

τριμήνου που ενισχύθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με το πλήγμα, 

ωστόσο, στον τουρισμό να παραμένει βαθύ.  

Παρά ταύτα, η ξαφνική εκδήλωση και η ένταση της διαταραχής, 

που αποτυπώνεται στην πρωτοφανή κάμψη του κύκλου εργασιών του 

επιχειρηματικού τομέα κατά 31,8% ετησίως το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, 

δημιούργησε μία ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: αν δεν αντιμετωπιστεί 

έγκαιρα η έντονη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 

κατάλληλων δράσεων από τις επιχειρήσεις και επαρκή βοήθεια από το 

κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα τότε μπορεί να 

δημιουργηθούν σοβαρές δυσλειτουργίες στο κύκλωμα διάχυσης της 

ρευστότητας στην οικονομία, εξαιτίας των λεγόμενων 

χρηματοπιστωτικών τριβών οι οποίες μπορεί, εν τέλει, να οδηγήσουν 

ακόμη και σε χρηματοοικονομική ασφυξία, επιτείνοντας το πλήγμα στην 

οικονομία. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να εξαντλήσει τα όρια αντοχής 

ακόμη και υγειών επιχειρήσεων, οδηγώντας σε αθετήσεις υποχρεώσεων, 

κλείσιμο επιχειρήσεων, συρρίκνωση της απασχόλησης και ακόμη πιο 

βαθιά ύφεση.  

Ο ανωτέρω μηχανισμός μετάδοσης της διαταραχής λόγω Covid-19 

τόσο στο σκέλος της ζήτησης όσο και στο σκέλος της ρευστότητας έχει ως 

επίκεντρο τον επιχειρηματικό τομέα. Οι αποφάσεις και η προσαρμογή 

των ελληνικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη βοήθεια που θα τους 

παρασχεθεί στο σκέλος της ρευστότητας, θα είναι οι κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες του τελικού αντίκτυπου καθώς και της 

ταχύτητας της ανάκαμψης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Διεύθυνση 
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Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εισάγει μια πρωτότυπη προσέγγιση 

προκειμένου να διασυνδέσει τα ευρήματα από μια λεπτομερή 

επιχειρηματική ανάλυση ενός περιεκτικού δείγματος 30.000 

επιχειρήσεων (που αντιστοιχούν στα 2⁄3 τον πωλήσεων στο σύνολο της 

οικονομίας και στο μισό περίπου ΑΕΠ, ομαδοποιημένων σε 11 βασικούς 

κλάδους) τόσο με τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες του εταιρικού 

τομέα όσο και με την πορεία μακροοικονομικών μεγεθών όπως το ΑΕΠ 

και η απασχόληση. Συγκεκριμένα, καταρτίζεται ένας ενοποιημένος 

ισολογισμός για τον επιχειρηματικό κλάδο που επιτρέπει την αναλυτική 

διερεύνηση της προσαρμογής των συνιστωσών του κόστους στη μείωση 

του κύκλου εργασιών, αλλά και τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών 

αναγκών που απορρέουν. Στην ανάλυση συνεκτιμώνται δημοσιονομικά 

μέτρα και τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που ενεργοποιήθηκαν 

τους τελευταίους μήνες σε συνδυασμό με επιπρόσθετα μέτρα με 

εφαρμογή στο 2ο εξάμηνο του έτους, τα οποία συνδυαστικά εκτιμάται 

ότι υπερβαίνουν τα €17 δις, με τουλάχιστο τα 2⁄3 από αυτά να 

στοχεύουν, έμμεσα η άμεσα, στη στήριξη των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων. Η εν λόγω ανάλυση γίνεται τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο 

και σε μεμονωμένους κλάδους για ξεχωριστές ομαδοποιήσεις, ανάλογα 

με το μέγεθος και τη δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 

4.3 Δείκτες 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
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Το 2020, παρά τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που 

διαπιστώθηκε τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η   Ελληνική οικονομία 

επηρεάστηκε από τις συνθήκες και το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που 

προκλήθηκε από την ταχεία εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο της 

πανδημίας Covid-19. Η Ελληνική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει 

ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, ενισχυμένη από τους πόρους της 

ΕΕ. Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας το 2021 εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την αποκατάσταση της τουριστικής δραστηριότητας και τη 

χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο της «Επόμενης Γενιάς ΕΕ». 

 



566 
 

Το 2020, τα προσαρμοσμένα κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 26,0% σε ετήσια 

βάση και ανήλθαν σε €591 εκατ. αντανακλώντας  τις ακόλουθες 

μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:  

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,8% και 

ανήλθαν σε €1.169 εκατ., φανερώνοντας μια μείωση λόγω 

μόχλευσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το 2019 

καθώς και των χορηγήσεων με χαμηλά επιτόκια λόγω του 

Covid-19. 

• Η συσχέτιση της ανταλλαγής ομολόγων (€766 εκατ.),  καθώς 

και η πώληση ελληνικών και άλλων ομολόγων (€377 εκατ.) 

με τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη αύξησαν τα κέρδη από 

χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα.  

• Παρατηρήθηκε μια μείωση κατά 8,6% στις λειτουργικές 

δαπάνες, εξαιρουμένων των αποσβέσεων. Η αυξημένες 

αποσβέσεις λόγω της επίπτωσης από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16 και της πώλησης της Εθνικής Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. 

αντιστάθμισε την μείωση στα λειτουργικά έξοδα.  

• Οι προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθε σε €1.071 εκατ., 

οι οποίες αντικατοπτρίζουν κυρίως την αρνητική επίδραση 

των προβλέψεων λόγω COVID-19 και των προβλέψεων λόγω 

του Project “Frontier”. 

• Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα διαμορφώθηκε σε 

57,2% έναντι 58,6% το 2019, υποστηριζόμενο από την 

μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
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• Το κόστος πιστωτικού κινδύνου εξαιρουμένων των 

προβλέψεων COVID-19 και του Project “Frontier”  ανήλθε σε 

106 μ.β. Το 2020, το συνολικό κόστος πιστωτικού κινδύνου 

ανήλθε στις 403 μ.β. 

• Το 2020, οι ζημίες από διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν 

σε €362 εκατ., οι οποίες ενσωματώνουν κυρίως την 

απομείωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

 

Εξέλιξη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 

• Το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο 

Ομίλου ανήλθε σε €4,4 δισ., καταγράφοντας μείωση ύψους 

€6,5 δισ. το 2020 αποδίδεται κυρίως σε μη οργανικές ενέργειες. 

• Ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 

15,0%  σε σχέση με το 31,3% το Δεκέμβριο του 2019.  

• Ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε 

σε 63,3%, σε σχέση με το 53,4% το Δεκέμβριο του 2019. 

 

Αύξηση των καταθέσεων κατά 11,1% σε ετήσια βάση 

Η πανδημία του COVID-19 αύξησε τις καταθέσεις κατά €4,8 δισ. Οι 

καταθέσεις εσωτερικού σε λογαριασμούς όψεων και ταμιευτηρίου 

αυξήθηκαν κατά €6,2 δις. αντισταθμίζοντας τις μειωμένες προθεσμιακές 

καταθέσεις κατά  €1,6 δισ.  

 

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 15,7% 
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Το 2020 ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας διαμορφώθηκαν σε 15,7% και 16,7%, αντίστοιχα.  

 

(1) Προσαρμοσμένο ως το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο πλην του 

κόστους πιστωτικού κινδύνου. 

(2) SREP 2019 / 2020: 12,25% / 80%. 

 

 

 

Ρευστότητα 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΚΤ αυξήθηκε κατά €8,3 δισ. την 

χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο η τράπεζα είχε συνάψει 

συμβάσεις διατραπεζικών συναλλαγών (repos) με Πιστωτικά Ιδρύματα 

(«Π.Ι.») του εξωτερικού ύψους €0,7 δισ., ενώ χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αξίας σε μετρητά ύψους €17,9 δισ. 



569 
 

ήταν διαθέσιμα για περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας, με τους δείκτες 

ρευστότητας LCR και NSFR σε επίπεδα άνω του 100%. 

 

Κεφαλαιακή επάρκεια 

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι συνολικοί δείκτες CET1 και 

κεφαλαιακής επάρκειας  του Ομίλου ήταν 15,7% και 16,7%, αντίστοιχα, 

οι οποίοι υπερέβησαν τους συνολικούς δείκτες Συνολικών Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων 11,5% για το 2020 και το 2021 μετά την αναθεώρηση των 

μέτρων μείωσης κεφαλαίου. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνεδρίασε και 

συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη κατά 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε 

την 26.07.2018, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2021, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά 

Μέλη. Όρισε πέντε (5) εκ των έντεκα (11) συνολικά μελών του Δ.Σ. ως 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και (3) ως μη εκτελεστικά.  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που 

πραγματοποιήθηκε την 31.07.2019, αποφασίστηκε η αύξηση του 

αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο 

συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι 

δεκατρία (13) καθώς και η εκλογή έξι (6) νέων Μελών, τέσσερα (4) εκ των 

οποίων ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μη 

Εκτελεστικά Μέλη. Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο 
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συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το 

νόμο και το καταστατικό. 

 

Κεφάλαιο 5 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής 

Τράπεζας έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

Κώστας   Μιχαηλίδης Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός) 

Παύλος   Μυλωνάς Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Χριστίνα   Θεοφιλίδη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 

Claude Piret Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Αβραάμ   Γούναρης Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Γκίκας   

Χαρδούβελης 

Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Anne Marion   

Bouchacourt 

Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Wietze   Reehoorn Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Elena Ana  Cernat Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
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Matthieu   Kiss Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Αικατερίνη   

Μπερίτση 

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 

JP   Rangaswami Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 

Περικλής   Δρούγκας Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας 

Παναγιώτης   

Δασμάνογλου 

Γραμματέας Δ.Σ. 

 

 

Κεφάλαιο 6 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

1. Ο σκοπός του ΔΣ: Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής 

κατεύθυνσης, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο 

της ΕΤΕ, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της 

μακροπρόθεσμης αξίας της ΕΤΕ και την προάσπιση του 

γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, σύμφωνα με το Νόμο. 

2. Τα βασικά καθήκοντα του ΔΣ: Σύμφωνα με το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές το ΔΣ έχει, ιδίως, τα παρακάτω 

βασικά καθήκοντα και ευθύνες: 

2.1 Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΤΕ 

συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης και εποπτείας της 
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εφαρμογής των στρατηγικών στόχων της τράπεζας, της 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών. Το ΔΣ έχει επίσης 

την ευθύνη της εποπτείας των ανωτέρων διευθυντικών 

στελεχών της ΕΤΕ. 

2.2  Με τη στήριξη της Επιτροπής Στρατηγικής και 

Μετασχηματισμού, εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική 

κατεύθυνση της Τράπεζας και του Ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένου του τριετούς επιχειρησιακού 

σχεδίου, του ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας και του 

Ομίλου και των μεγάλων στρατηγικών αποφάσεων, καθώς 

επίσης και συγχωνεύσεων και εξαγορών ή δημιουργία 

εταιρειών ειδικού σκοπού (μετά από σχετική πρόταση της 

Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού 

Συμβουλίου), και επιβλέπει τη διοίκηση στην διαδικασία 

υλοποίησής τους και παρέχει στη διοίκηση σχετική 

καθοδήγηση. Η έγκριση τόσο του επιχειρησιακού σχεδίου, 

όσο και του ετήσιου προϋπολογισμού παρέχεται το 

αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 

έτους (ή του πρώτου έτους στην περίπτωση του τριετούς 

επιχειρησιακού σχεδίου), από το έτος που αναφέρονται, 

ενώ η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου 

προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση.  

2.3  Ελέγχει και εγκρίνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και 

κεφαλαίου της ΕΤΕ καθώς και την διάθεση ανάληψης 

κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια βάση κατόπιν συστάσεως 
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και έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει ότι συνάδει με την 

γενική επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ, τον κεφαλαιακό 

σχεδιασμό, το χρηματοδοτικό σχεδιασμό, το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης και τον προϋπολογισμό. 

2.4 Με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., 

εξετάζει και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τη γενική διάθεση 

ανάληψης κινδύνων και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

της Τράπεζας και του Ομίλου και ελέγχει τακτικά την 

υλοποίηση τους καθώς και το επίπεδο ανειλημμένων 

κινδύνων του Ομίλου.  

2.5 Συζητά ισότιμα όλες τις στρατηγικές προτάσεις, σημαντικές 

πολιτικές κινδύνου και σημαντικά λειτουργικά θέματα με 

την εκτελεστική διοίκηση. 

2.6 Διασφαλίζει ότι υφίστανται αυστηρές και ουσιαστικές 

διαδικασίες για την παρακολούθηση της οργανωτικής 

συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη στρατηγική και διάθεση 

ανάληψης κινδύνων και με όλους τους εφαρμοστέους 

νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί 

και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των 

ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύματος και 

προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. 

2.7 Επιβλέπει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική 

Επιτροπή εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική 

στρατηγική της Τράπεζας σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης του Ομίλου, και εξετάζει τακτικά, 
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τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και 

η Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκουν αποτελεσματικά την 

εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και 

κεφαλαίου της ΕΤΕ. 

2.8 Λαμβάνει και εξετάζει, έγκαιρα και τουλάχιστον κάθε 

τρίμηνο, με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 

του Δ.Σ. αναλυτικές εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων, οι 

οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς κινδύνους και 

παρέχουν γενική επισκόπηση των βασικών αλλαγών στο 

προφίλ ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τους 

στόχους και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων. 

2.9 Φροντίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου 

Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του ΔΣ, για την υιοθέτηση 

και εφαρμογή, από την Τράπεζα και τον Όμιλο, πολιτικών 

για την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη 

στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την 

επαγγελματική κατάρτιση, την ικανότητα και το ήθος τους. 

Φροντίζει επίσης για την ανάπτυξη αξιοκρατικού πλαισίου 

αντικειμενικής αξιολόγησης και δίκαιας ανταμοιβής της 

απόδοσης των στελεχών αυτών, καθώς και για τη 

δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισίου αξιών και 

κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Περαιτέρω, με την 

στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών 

(ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής 

Αποδοχών της Τράπεζας και ειδικότερα την εναρμόνιση 
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αυτής με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. 

2.10 Με τη στήριξη της Επιτροπής Ηθικής και Κουλτούρας του 

Δ.Σ., το Δ.Σ. επιδιώκει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 

υψηλές προδιαγραφές ήθους και ακεραιότητας σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας σύμφωνα με τις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να καθιστά την ανώτατη 

διοίκηση υπεύθυνη και υπόλογη για τη συμπεριφορά της, 

τις ενέργειες και τις αρμοδιότητές της· να εποπτεύει τις 

προσπάθειες της ανώτατης διοίκησης να καλλιεργήσει μία 

κουλτούρα ήθους και συμμόρφωσης εντός της Τράπεζας και 

του Ομίλου, να ενισχύσει την εσωτερική κουλτούρα ηθικής 

και την επιχειρησιακή ακεραιότητα και να αποθαρρύνει 

τυχόν ανήθικη συμπεριφορά· να ενισχύει την υπεύθυνη 

συμπεριφορά εκ μέρους της εταιρείας και της διοίκησης 

προς την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς και την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. μεταξύ άλλων εγκρίνει 

και αναθεωρεί, όποτε απαιτείται, τους κώδικες 

συμπεριφοράς της Τράπεζας (όπως τον Κώδικα Ηθικής 

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του 

Ομίλου) και άλλες εσωτερικές πολιτικές και κατευθυντήριες 

οδηγίες σε θέματα ηθικής. 

2.11 Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εγκρίνει την σύμβαση που 

συνάπτει η Τράπεζα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά 

από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και με τη 
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στήριξη της ΕΕΔΥ, εκλέγει και παύει τα υπόλοιπα 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο νόμο και στο Καταστατικό, καθώς και ορίζει τους 

Γενικούς και Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές, και με τη 

στήριξη της ΕΑΔΑ εγκρίνει τις συμβάσεις που συνάπτει η 

Τράπεζα με αυτά τα πρόσωπα. 

2.12 Με τη στήριξη της ΕΕΔΥ και κατόπιν εισηγήσεώς της με βάση 

τη σχετική Πολιτική αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών 

του ΔΣ της Τράπεζας και την Πολιτική Αποδοχών των Μελών 

ΔΣ, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποδοχές του 

Διευθύνοντος Συμβούλου σε ετήσια βάση. Με βάση σχετική 

έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς την ΕΕΔΥ και 

κατόπιν της ως άνω εισηγήσεώς της, το ΔΣ εισηγείται στη 

Γενική Συνέλευση για τις αποδοχές και των υπολοίπων 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Με τη στήριξη της ΕΕΔΥ 

μεριμνά για το σχεδιασμό της διαδοχής του Διευθύνοντος 

Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 

2.13 Εγκρίνει και επανεξετάζει σε ετήσια βάση, με τη στήριξη της 

Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων 

(ΕΕΔΥ) του ΔΣ, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στη 

Διοίκηση (Chart of Authorities) και το οργανόγραμμα της 

Τράπεζας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, σύμφωνα 

με το Καταστατικό και την οργανωτική δομή της Τράπεζας, 

με τον τρόπο που εγγυάται εσωτερική διαφάνεια στην 

Τράπεζα και τον Όμιλο. 



577 
 

2.14 Το ΔΣ λαμβάνει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην ευθύνη 

του για καθορισμό διοικητικών κατευθύνσεων, εποπτεία και 

έλεγχο και τις ευθύνες των εκτελεστικών μελών και των 

διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία της ΕΤΕ 

συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εποπτικών 

αρμοδιοτήτων του Προέδρου του και των εκτελεστικών 

εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

2.15 Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, έτσι ώστε η σύνθεση 

(συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού διαδοχής), η 

οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του ΔΣ της ΕΤΕ να 

βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα και να 

διευκολύνουν την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης 

του Ομίλου της ΕΤΕ με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, εξετάζει σε τακτική βάση 

τον Κώδικα, τους Κανονισμούς και τις πρακτικές των 

Επιτροπών ΔΣ. Στο ίδιο πλαίσιο, με τη στήριξη της αρμόδιας 

ανά περίπτωση Επιτροπής, εγκρίνει τις υπόλοιπες 

σημαντικές Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της 

Τράπεζας και του Ομίλου, όπως για παράδειγμα την 

Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική 

Συναλλαγών Συνδεδεμένων Προσώπων, Πολιτική 

Αυτοαξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του, καθώς και 

τις υπόλοιπες σημαντικές πολιτικές της Τράπεζας και του 

Ομίλου, όπως για παράδειγμα τη Στρατηγική, Πολιτική και 

Διακυβέρνηση της Τράπεζας και του Ομίλου όσον αφορά 

στη διαχείριση των Επισφαλειών της και των Μη 
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Εξυπηρετούμενων Δανείων, Πολιτική Διενέργειας 

Προβλέψεων & Διαγραφών, Πολιτική Δωρεών/χορηγιών, 

Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης, καθώς και τυχόν 

τροποποιήσεών/αναθεωρήσεών τους. 

2.16 Εξετάζει τακτικά την εταιρική/οργανωτική δομή του Ομίλου, 

παρακολουθεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη 

δομή αυτή και διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την 

συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος 

εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και των θυγατρικών 

του, το οποίο συνάδει με το πνεύμα του Κώδικα. 

2.17 Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) του 

ΔΣ, την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού 

ελέγχου, του Ομίλου της ΕΤΕ. Εγκρίνει και ανασκοπεί 

τακτικά την Πολιτική της Τράπεζας και του ομίλου σχετικά 

με τις συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην Τράπεζα 

και τα μέλη της Διοίκησης. Αξιολογεί το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και διασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου (Επιθεώρησης) καθώς και της μονάδας 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Διασφαλίζει την αρτιότητα των 

συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, 

περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με το νόμο και 

τα συναφή πρότυπα. 
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2.18 Διορίζει και παύει, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν 

εισήγησης των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας, τα 

ανώτατα στελέχη σε μονάδες ελέγχου (Control Functions) 

(ήτοι το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας 

και του Ομίλου, το Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και 

του Ομίλου και το Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων 

της Τράπεζας και του Ομίλου), καθώς και το Αρμόδιο 

Διευθυντικό Στέλεχος για ΞΧ/ΧΤ. 

2.19 Με τη στήριξη της ΕΕ εξετάζει και εγκρίνει, τις ετήσιες και τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και 

την ετήσια έκθεση συναλλαγών με συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις, η οποία υποβάλλεται στους μετόχους. 

Διασφαλίζει την επιμελή κατάρτιση όλων των οικονομικών 

και μη οικονομικών, τακτικών ή ειδικών ανακοινώσεων και 

εξετάζει τα τριμηνιαία αποτελέσματα πριν από τη 

δημοσιοποίησή τους. 

2.20 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι υφίσταται σαφής πολιτική που διέπει 

τις σχέσεις με τους Συνδεδεμένους Δανειολήπτες 

(Connected Borrowers) και εποπτεύει την εφαρμογή της. 

2.21 Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ηθικής και 

Κουλτούρας, ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου της 

ΕΤΕ έχουν διαμορφώσει και τηρούν Κώδικα Δεοντολογίας 

υψηλού επιπέδου για τη διοίκηση και τις οικονομικές 

υπηρεσίες της Τράπεζας και του Ομίλου της. 
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2.22 Το ΔΣ επιβλέπει την καταλληλότητα και την εφαρμογή των 

πολιτικών και διαδικασιών της Τράπεζας που αφορούν τις 

αποφάσεις πιστοδότησης και την τιμολόγηση των δανείων ή 

και άλλες εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο της συνήθους 

ροής των επιχειρηματικών εργασιών. 

2.23 Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη συνετή διαχείριση της Τράπεζας 

και για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 

Αναδιάρθρωσης, καθώς και για τη λήψη οποιωνδήποτε 

μέτρων που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, σε 

συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ΔΣ είναι 

υπεύθυνο για την ανάπτυξη του Προγράμματος 

Αναδιάρθρωσης και της Στρατηγικής Εξυγίανσης των Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι το ΤΧΣ 

συναινεί, καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Το ΔΣ 

είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι υφίστανται οι 

οικονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του συμφωνηθέντος 

Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και της Στρατηγικής 

Εξυγίανσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, για την 

παροχή κατευθυντήριων γραμμών στην ανώτατη ιεραρχία 

και για την εξασφάλιση της κατανόησης και τήρησης των 

υποχρεώσεων του Ομίλου της Τράπεζας προς το ΤΧΣ. 

Ειδικότερα, ευθύνεται έναντι του ΤΧΣ για την 

παρακολούθηση και την εξασφάλιση της πλήρους 

συμμόρφωσης των σχετικών οργάνων, στελεχών και 

υπαλλήλων της Τράπεζας με την παρούσα Σύμβαση 

Πλαισίου Συνεργασίας, και για τη λήψη όλων των μέτρων 



581 
 

που απαιτούνται για την εκτελεστότητα των δικαιωμάτων 

του ΤΧΣ. Στο πλαίσιο λήψης όλων των εταιρικών και άλλων 

μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της Σύμβασης 

Πλαισίου Συνεργασίας από την Τράπεζα, περιλαμβάνονται 

και τυχόν τροποποιήσεις του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της Τράπεζας και η σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης για τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού.  

2.24 Το ΔΣ έχει την ευθύνη της εφαρμογής της Στρατηγικής 

Εξυγίανσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που έχει 

εγκριθεί από το ΤΧΣ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει και 

παρακολουθεί την απόδοση των Μη Εξυπηρετούμενων 

Δανείων σε μηνιαία βάση. 

2.25 Το ΔΣ εγκρίνει την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

της Τράπεζας και του Ομίλου, με τη στήριξη της Επιτροπής 

Ηθικής και Κουλτούρας, την ίδρυση φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων καθώς και μη κερδοσκοπικών ενώσεων και 

οργανισμών. 

2.26 Το ΔΣ εγκρίνει πιστοδοτικές συναλλαγές εντός και εκτός 

ισολογισμού συμπεριλαμβανομένων αναδιαρθρώσεων και 

διαγραφών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 

2651/2012 και ΔΛΠ 24, ως ισχύουν, που ανέρχονται στα ή 

υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά: 

• €1 εκατομμύριο για φυσικά πρόσωπα, 

• €10 εκατομμύρια για νομικές οντότητες και 

• €100 εκατομμύρια για θυγατρικές. 
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2.27 Επιπλέον, ενημερώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή 

του μετά τις συναλλαγές, για όλες τις συναλλαγές που δεν 

υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, όπως και για όλες τις 

συναλλαγές των πλήρως ιδιόκτητων θυγατρικών της, 

δεδομένου ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις εν λόγω 

συναλλαγές. Εξετάζει και κάνει προτάσεις προς τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων, όποτε αυτό απαιτείται από το 

εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις 

εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας, για την έγκριση 

συναλλαγών μεταξύ του Ομίλου της ΕΤΕ και μελών του ΔΣ, 

οι οποίες δεν απαγορεύονται κατά το εταιρικό δίκαιο, όταν 

αυτές είναι έξω από τα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών 

της ΕΤΕ (ή των θυγατρικών της) με τους πελάτες της. Σε κάθε 

περίπτωση, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

διενεργούνται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο 

εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

2.28 Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο 

προβλέπεται βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών 

και του Κανονισμού Εργασίας της ΕΤΕ, ή το οποίο ο 

Πρόεδρος του ΔΣ θεωρεί σημαντικό για την Τράπεζα και τον 

Όμιλο. 

 

Κεφάλαιο 7 Δραστηριότητες ΕΚΕ 

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές 

λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της 
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διαδρομής  αποτελεί η ανάληψη υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευθύνης 

μέσα από την τήρηση και την προώθηση των πανανθρώπινων αξίων αλλά 

και των κοινωνικών ,πνευματικών και πολιτιστικών αξιών στις χώρες 

όπου δραστηριοποιείται.  Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών 

είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η 

πρόθεση της Τράπεζας να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους 

τομείς. 

 

 

Πεδία Δράσης 

Οι αξίες του Ομίλου ΕΤΕ υλοποιούνται στα ακόλουθα πεδία 

δράσης: 

 

 

1. Άνθρωπος 

Προσφέρουν χορηγίες για βραβεία, υποτροφίες, έρευνα, 

έκδοση εντύπων, βιβλίων και αφιερωμάτων, στηρίζουν το 

επιστημονικό έργο, κυρίως συνέδρια, για όλο το φάσμα των 

επιστημών και συνδράμουν, με αίσθημα οικολογικής συνείδησης, 

στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Διαθέτουν πονήματα σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων 

προκειμένου να καλύψουν ανάγκες γνώσης και έρευνας και 

προσφέρουν ως δωρεά ίδιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα. Στηρίζουν μέσω χορηγιών 

τη διοργάνωση διεθνών κτλ. αθλητικών συναντήσεων καθώς και 
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αθλητικές ομοσπονδίες και μεμονωμένους αθλητές για την 

προετοιμασία και συμμετοχή τους σε παγκόσμια πρωταθλήματα 

και Ολυμπιακούς Αγώνες. 

   Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της 

υποστηρίζουν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, 

συνδράμουν στο έργο φορέων με αναγνωρισμένη δράση για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ενισχύουν 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και άτομα. 

 

2. Πολιτισμός 

Στηρίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν τη 

μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες και 

προσφέρουν χορηγίες για την διαφύλαξη και ανάδειξη του 

ιστορικού και πολιτιστικού «γίγνεσθαι», την συντήρηση και 

αποκατάσταση μνημείων, για αρχαιολογικές ανασκαφές καθώς 

και για εκδόσεις πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. 

Συνδράμουν στην πραγματοποίηση συνεδρίων και άλλων 

εκδηλώσεων με επενδυτικό και χρηματοοικονομικό περιεχόμενο και 

παραχωρούν δωρεάν χώρους της Τράπεζας για διοργάνωση 

εκδηλώσεων τρίτων. Φροντίζουν για την επιμέλεια, τον εμπλουτισμό, την 

καταγραφή και τη συντήρηση της Καλλιτεχνικής Συλλογής της Τράπεζας 

και το δανεισμό έργων της σε διάφορους πολιτιστικούς φορείς, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν σε διοργανώσεις εκθέσεων στην 

Αθήνα και στην Περιφέρεια, καθώς και για τον δανεισμό ψηφιακών 

φωτογραφιών των έργων σε πολιτιστικούς φορείς και ιδιώτες.  
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3. Περιβάλλον 

  Σκοπός της Τράπεζας είναι να εφαρμόζουν με συνέπεια την 

πολιτική που έχουν χαράξει για τη προστασία του περιβάλλοντος, 

ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση του προσωπικού της 

και εμμέσως των μετόχων και της πελατείας τους. Παρακολουθούν 

και βελτιώνουν συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπου, ακολουθούν τη σχετική 

νομοθεσία, θέτουν στόχους με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια, 

αποτιμούν της άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και παρακολουθούν τις 

διεθνείς τάσεις. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τον εξ 

ορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων, την 

αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την 

εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες και την 

εφαρμογή πολιτικής για την ανάλυση και την εκτίμηση 

περιβαλλοντικών κινδύνων στις διαδικασίες των 

χρηματοδοτήσεων. 

 

Κεφάλαιο 8 Γενική Συνέλευση 

Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος κατά την ετήσια γενική συνέλευση των 

μετόχων  που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 30η Ιουλίου 

2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. παρουσίασε με σαφήνεια 

και διαφάνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία 

επικεντρώνονται στα εξής:  

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. 
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2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε 

€1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών 

ονομαστικών μετοχών) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων 

σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, στο πλαίσιο 

θέσπισης Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 

113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του 

Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση 

προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων 

προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ’ άρθρο 113 παρ. 

4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της 

Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με 

αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.  

4. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του 

Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), 

καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς 

ενημέρωση. 

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 

(1.1.2020 – 31.12.2020). 

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των 

Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 

31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 

4548/2018. 

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και 

καθορισμός της αμοιβής τους. 

8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 

σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017. 
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9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 

4706/2020. 

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών. 

11. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός 

αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 

την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική 

χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των 

αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα 

με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

12. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της 

Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 

σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 

13. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της 

θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.  

14. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 

15. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 

προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων 

τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) 

ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα. 

16. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Κάποια σχόλια πάνω στα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης  ΕΤΕ είναι 

τα εξής: 
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• Άμεση ανταπόκριση στην πανδημία κατά την διάρκεια του 

2020 απο τη μεριά της Εθνικής Τράπεζας μέσω του 

προγράμματος μετασχηματισμού, όπου ουσιαστικά 

προσαρμόστηκε με γρήγορο ρυθμό και η πανδημία δεν 

αποτέλεσε τροχοπέδη για τις λειτουργίες και παροχές που 

προσέφερε και πριν την πανδημία η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

 

• Επιτάχυνση εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων σε 

αντίθεση με τις προσδοκίες λόγω πανδημίας. Από το 

σχεδιάγραμμα είναι φανερό ότι υπάρχει μια μείωση 61% στα 

μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από την χρονική περίοδο 

2019-2020 και με κύριο στόχο την τελική ολοκλήρωση στην 

τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 

απαιτήσεων το 2022 να αγγίζει το 6%  
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• Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για 

θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή 

δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock 

options). 

• Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής η 

ΕΤΕ αποδεσμεύεται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αυτό 

το πέτυχε με την πώληση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής 

στο CVC Capita.Με αυτή την συναλλαγή ολοκλήρωσαν τις 

βασικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης και βγήκαν από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ανταγωνισμού.  

• Συμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας στις επιταγές της εποχής 

εξελίσσοντας και επενδύοντας στο τεχνολογικό της κομμάτι 

που αφορά την ψηφιοποίηση αρχείων μέσω εφαρμογών στα 

κινητά ή και με την χρήση μέσω του υπολογιστή που 

στηρίζονται στο ίντερνετ ώστε να διευκολύνει τις ζωές μας και 

να μειωθεί και ο συνωστισμός στα καταστήματα. Ο κόσμος 

κινητοποιείται θετικά με αυτές τις δράσεις. 
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• Σύσταση και λειτουργία έξι επιτροπών σε επίπεδο Διοικητικού 

Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, 

Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ηθικής και Κουλτούρας. Έχοντας 

κοινό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τον 

περιορισμό του κόστους. 

• Επένδυση στους ανθρώπους και αλλαγή κουλτούρας θέτοντας 

ξεκάθαρες αξίες ώστε η νέα Εθνική Τράπεζα να είναι η τράπεζα 

πρώτης επιλογής για όλους. 

• Ενίσχυση της κοινωνίας στηρίζοντας την υγεία σε ένα τόσο 

κομβικό σημείο λόγω της πανδημίας κάνοντας δωρεές 15 

εξειδικευμένων μηχανημάτων σε νοσοκομεία, στήριξε 18 νέες 

μονάδες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη και χρηματοδότησε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δείχνοντας σεβασμό στο 

περιβάλλον και προβάλλοντας πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης. 

Είδε την πανδημία ως μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει το 

μοντέλο ανάπτυξης δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα μέσω 
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του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και τις βαθιές μεταρρυθμίσεις 

ώστε η Εθνική Τράπεζα να λειτουργεί ως αρωγός για τους 

πελάτες της εμπνέοντας με το όραμα της αξιοπιστία.  
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Η ταχύτατη εξάπλωση της πανδημίας εύλογα έπληξε έντονα τη 

δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο ως αξιοσημείωτο 

στοιχείο της συγκυρίας ξεχωρίζει η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης 

του τρίπτυχου επιχειρήσεις-κράτος-τράπεζες για τον ουσιαστικό 

περιορισμό των συνεπειών της πρωτοφανούς αυτής κρίσης. Σύμφωνα με 

τις δράσεις της εν μέσω πανδημίας είδαμε την στήριξη της Εθνικής 

Τράπεζας Ελλάδος μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού όπου είναι 

ένας αποτελεσματικός μηχανισμός υλοποίησης αλλαγής που στηρίζεται 

σε βασικούς πυλώνες/στόχους και αποτελεί κινητήριο δύναμη της Εθνικής 

Τράπεζας για αλλαγή. Αναγνώρισε σχετικά χαμηλή επίδραση έχοντας 

εξέλθει υγιώς από το πρώτο lockdown, και αντέδρασε αποτελεσματικά 

μετριάζοντας την αρχικά υψηλή πίεση. Παράλληλα, με τα γρήγορα 

αντανακλαστικά της, προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες προκειμένου 

να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να βελτιώσει την αντοχή 

της έχοντας ήδη προβεί σε διαρθρωτικές αλλαγές και ψηφιακές 

αναβαθμίσεις, εφάρμοσε την τηλεργασία για το 70% των εργαζομένων 

της ώστε να προφυλάξει το προσωπικό της κατά την περίοδο Covid που 

διανύουμε, χωρίς όμως να αποφέρει αυτό άσχημα αποτελέσματα στα 

φυσικά καταστήματα της, καθώς αυτά παρέμειναν ανοιχτά. Έδειξε τον 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρας της διευθετώντας διευκολύνσεις και 

προσωρινές παύσεις πληρωμών των δανειακών υποχρεώσεων σε 

περισσότερο από 85 χιλιάδες πελάτες της και παράλληλα στήριξε τον 

τομέα της υγείας με δωρεές 15 εξειδικευμένων μηχανημάτων σε 

νοσοκομεία και ενδυνάμωση 18 νέων μονάδων ΜΕΘ. Εστίασε στο 

τρίπτυχο περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση γιατί 

παραδοσιακά η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα στην κοινωνία και έκανε 

αισθητή την ανάγκη για την καλλιέργεια ενός άλλου τύπου ανθρώπου, με 

πορεία που θα ήταν περισσότερο συμβατή με τους φυσικούς ρυθμούς των 

οικοσυστημάτων και λιγότερο συγκρουσιακή με το φυσικό περιβάλλον 

και τις ανθρώπινες κοινωνίες, καθώς έκανε αισθητή την παρουσία της και 

στους κλάδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, ένα από τα 

βασικά στοιχεία του νέου πολιτισμού που αναδύεται από την Εθνική 

Τράπεζα είναι ο επανακαθορισμός της σχέσης μας με τη φύση και της 

αντίληψης μας για την «πρόοδο». Η συνεχής εκπαίδευση για μια ακόμη 

φορά γίνεται ο κύριος πυλώνας και φορέας για τέτοιες αλλαγές. Η Εθνική 

τράπεζα εκτιμά, αναγνωρίζει και αναπτύσσει τους ανθρώπους της το 

βασικό συστατικό της επιτυχίας της.  
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 Η ΕΤΕ, αναμφισβήτητα επενδύει στις σχέσεις της με τους πελάτες 

και τους ανθρώπους της, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και δίνει αξία 

στους μετόχους της. Προσπαθεί να συμβαδίζει με τα συνεχώς 

εξελισσόμενα γεγονότα της καθημερινότητας και να καλύπτει τις ανάγκες 

που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα με το προσεχές Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης,  το οποίο και στηρίζει η Εθνική Τράπεζα, η ΕΤΕ θα αναλάβει 

τον ρόλο του συμβούλου για τους πελάτες της κάνοντας έτσι την σχέση 

μεταξύ πελάτη-τράπεζας ακόμα πιο πολύτιμη. Για να παραμένει πάντα 

ψηλά στον πίνακα προτίμησης των πελατών της μια επιχείρηση πρέπει να 

εξελίσσεται μαζί τους πελάτες της, αλλά και με τα κοινωνικά δρόμενα  

και βάσει όλων των παραπάνω καταλαβαίνουμε πως το ίδιο κάνει και η 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 
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Φωτογραφίες από τη Γενική Συνέλευση:  
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Υπεύθυνη ομάδας : Σωτηρίου Φωτεινή 

 

 

Μέλη ομάδας: 

Παπά Αναστασία ( Εισαγωγή)  

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Χρήστος (Ανάλυση μετοχής) 

Ιακωβίδη Μαρία Φωτεινή ( Διοικητικό Συμβούλιο) 

Καρβούνη Δήμητρα (Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ΕΚΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων.) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ελλάδα, 1922  ο Πέτρος Πετρόπουλος  εγκαθίσταται στη 

Θεσσαλονίκη και δημιουργεί την Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος  

Α.Ε.Β.Ε. . Μια οικογενειακή επιχείρηση  που αποτελεί πλέον 

παράδειγμα για το οικογενειακό διοικητικό μοντέλο στη σύγχρονη 

εταιρική διακυβέρνηση. Με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα είναι μια 

εταιρία εισαγωγής, επισκευής, διάθεσης οχημάτων αλλά και βαρέων 

μηχανημάτων. Ένα διάστημα ασχολήθηκε και ως κατασκευαστής 

οχημάτων αλλά αυτό το επιχείρημα έληξε άδοξα φέρνοντας την 

εταιρία σχεδόν σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

Η πρώτη εταιρία ιδρύθηκε  στην πόλη της Άμφισσα και λίγο 

αργότερα στη Λαμία ως χυτήριο. Παραδοσιακά απασχολείτο με την 

μεταλλουργία ,μεταξύ άλλων θεωρούνταν ένας από τους 

καλύτερους κατασκευαστές καμπανών για την εποχή του 19ο αιώνα.  

Το 1922 ίδρυσε την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με 

αντικείμενο τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, αρχικά Ford, για 

λογαριασμό της «Bover Riz», ύστερα Daimont Τ,  προμηθευόταν 

μέσω της Αλβανίας, που από ότι  φαίνεται  ξεφόρτωναν τα πλοία 

από τις ΗΠΑ, International  Harvest και Willys. 

Τα επόμενα χρόνια, η εταιρία σημείωσε πτώση στις πωλήσεις 

, η γεωργική κρίση και η πτώση της δραχμής, ήταν από τα κυριότερα  
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πλήγματα της εταιρίας, καθώς  διατηρούσε τους λογαριασμούς της 

σε συνάλλαγμα,  έτσι καθίσταται ευάλωτη στις συναλλαγματικές 

διακυμάνσεις. 

Κατά την Κατοχή, οι εγκαταστάσεις της, στη Θεσσαλονίκη 

καταλείπονται από τους Γερμανούς. Ο Πέτρος Πετρόπουλος 

εγκαθίσταται, μαζί με την οικογένειά του, στην Αθήνα το 1948 όπου 

και ιδρύει το μηχανουργείο επισκευής κινητήρων, στη Λεωφόρο 

Συγγρού, στην οδό Πειραιώς 54 αργότερα. Έως το 1957, η 

επιχείρηση είχε καταφέρει να  κυριαρχήσει στον χώρο του ρεκτιφιέ 

κινητήρων σε όλη την Ελλάδα. Είχαν ήδη αναλάβει την 

αντιπροσωπεία της Peringks, αφού επιτυχώς μετέτρεπαν τους 

πετρελαιοκινητήρες της εταιρείας για να αντικαταστήσουν τους 

βενζινοκινητήρες στα οχήματα που είχε εγκαταλείψει στη χώρα ο 

Βρετανικός στρατός, δεδομένου ότι αυτοί ήταν φθαρμένοι και 

κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες βενζίνης 

 Κάπου …στο σήμερα, η εταιρία προχώρα σε μια νέα 

συνεργασία με την Maxus , τον μεγαλύτερο όμιλο κατασκευής 

αυτοκινήτων της Κίνας, της SAIC με έντονο ρόλο όσον αφορά την 

κατασκευή στα ηλεκτροκίνητα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Έτσι 

ποντάρουν στην εξέλιξη της νέας γενιάς που έρχεται…  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλο τον πλανήτη οι 

περισσότεροι επενδυτές ψάχνουν να βρουν μεθόδους και εργαλεία 

ώστε να κάνουν πιο ασφαλείς τις επενδύσεις τους. Μία τέτοια 

μέθοδος είναι  η  Θεμελιώδης ανάλυση  που στηρίζεται στη μελέτη 

της γενικής κατάστασης της οικονομίας μιας χώρας, των συνθηκών 

που επικρατούν στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, της 

οικονομικής κατάστασης (ισολογισμοί) και της διοίκησης μιας 

εταιρείας.  

Το Χρηματιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές 

επιλογές του σύγχρονου επενδυτή καθώς στις διεθνείς αγορές έχει 

αποδειχθεί  ιστορικά ότι μεταξύ των διαφόρων μορφών 

επενδύσεων, όπως καταθέσεων, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, 

ακινήτων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το 

Χρηματιστήριο προσφέρει διαχρονικά τις υψηλότερες μέσες ετήσιες 

αποδόσεις και τα μεγαλύτερα κεφαλαιακά κέρδη από κάθε άλλη 

μορφή επένδυσης 

 

 

Υπό το πρήσμα αυτό  το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το διαστημα 

του Δ’ Τριμηνου 2018 εως σημερα . 
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ ‘ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ’ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ 

Γενικός Δείκτης 

 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα του 2019 

εκτιμαται ότι θα γίνει το 2022.  

Σε γενικές γραμμές είναι Θετική η εικονα  για την ελληνική οικονομία. 

Εντούτοις η κρίση λόγω της πανδημίας θα επιφέρει σημαντικά 

πλήγματα. 

Η μεσοχρόνια εικόνα για την ελληνική αγορά παραμένει θετική, όσο 

υποστηρίζεται από καλά εταιρικά αποτελέσματα, βελτίωση 

μακροοικονομικών μεγεθών, πολιτική σταθερότητα , αλλά και 

άπλετη ρευστότητα μέσω των χαμηλών επιτοκίων και των 

προγραμμάτων ανάκαμψης. Οι υψηλότεροι στόχοι, παρά την 

αυξημένη μεταβλητότητα που θα παραμείνει, είναι εφικτοί για την 

συνέχεια αν δεν προκύψουν σοβαρά αρνητικά γεγονότα. 

 

Δραστηριότητα της επιχειρησης : H Πέτρος Πετρόπουλος 

Α.Ε.Β.Ε.  Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει 

μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, 

φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, 
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εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά 

μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά. 

Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς 

δραστηριότητας της. 

 

Ο Π. Πετρόπουλος φέρνει στην Ελλάδα το 2019 την κορυφαία 

εταιρεία ηλεκτροκίνησης BYD με στόχο να παρέχει πωλήσεις και 

υπηρεσίες για τα υπερσύγχρονα, ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας 

σε όλη την Ελλάδα.  

Η εταιρεία BYD αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των 

ηλεκτρικών οχημάτων, διαθέτοντας 37 εργοστάσια σε Ασία, 

Ευρώπη και Αμερική ενώ μέχρι στιγμής μετρά 900.000 πωλήσεις 

ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και 50.000 παραδόσεις BYD ηλεκτρικών 

λεωφορείων σε όλο τον κόσμο. Αιχμή του δόρατος η τεχνογνωσία 

της στην κατασκευή μπαταριών σιδήρου-φωσφορικού.  

Η BYD πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2019 όπου 

πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ηλεκτρικού αστικού 

λεωφορείου Midi Bus. Πρόκειται για ένα 100% ηλεκτρικό λεωφορείο, 

8,7 μέτρων, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Στα μελλοντικά σχέδια της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. , είναι η 

παρουσίαση ηλεκτρικών βαν και φορτηγών 7,5 τόνων της BYD 

εντός του 2021, ενώ στο προσεχές μέλλον θα προωθήσει 

περισσότερα μοντέλα του οίκου, ιδανικά για τους Ελληνικούς 

δήμους. 

Βασική δε στρατηγική παραμένει η παρακολούθηση της 

ελληνικής αγοράς για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.  
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Η πορεία της Εταιρείας Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. και της 
μετοχής της  κατά το διάστημα 2019 εως σήμερα.. 
 

28.05.2021 

 
 

 
 

Ελαφρώς αυξημένες πωλήσεις, με μειωμένα κέρδη, κατέγραψε στη 

χρήση 2020 η "Π. Πετρόπουλος", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 

της Πέτρος Πετρόπουλος. 
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Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26% και 

ανήλθαν σε €117,6εκ (€117,3 εκ. το 2019). 

Το ΕΒΙTDA  του Ομίλου ανήλθε σε €6,9 εκατ. έναντι €7,3 εκατ. το 

2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν 

κατά 13% και ανήλθαν σε €4,8εκ έναντι €5,6εκ το 2019, ενώ τα 

κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν 

κατά 5,1% σε €3,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το 2019. 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €24,7εκ από 

€14,6εκ το 2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα €13,7εκ 

από €5,9εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11εκ. από 

€8,7εκ. στις 31.12.2019. 

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €36,1εκατ. από €35,9 εκατ. το 

2019. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του 

συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 

31.12.2020 ήταν 55% έναντι 64,9% την 31.12.2019. 

 

          Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε 

χιλ. €).  
 
 

  2020 2019 

Συνολικές πωλήσεις 117.577 117.275 

Μικτά κέρδη 20.138 19.419 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.919 2.530 

Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (15.180) (14.691) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (693) (686) 

Λειτουργικά κέρδη 6.184 6.572 
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Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (1.347) (1.012) 

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 723 769 

   

Κέρδη προ φόρων 4.837 5.560 

Φόρος εισοδήματος (1.520) (2.064) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3.317 3.496 

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα   

μειοψηφίας 3.317 3.496 

Κέρδη ανά μετοχή 0,50 0,49 

   

 

Μείωση του κύκλου εργασιών ανακοίνωσε η Πέτρος Πετρόπουλος 

ΑΕΒΕ για το α' εξάμηνο του 2020, με τα καθαρά κέρδη της 

εισηγμένης να ενισχύονται στα 0,89 εκατ. ευρώ από 0,87 εκατ. ευρώ 

ένα χρόνο νωρίτερα. 

Oι επιπτώσεις του Covid 19, συνεχίστηκαν και στο δεύτερο τρίμηνο 

του 2020, αλλά μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου, 

παρατηρήθηκε ανάκαμψη σε όλους τους τομείς που 

δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

 

Ανάλυση της Εισηγμένης Εταιρείας και της μετοχής  

 

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2021 
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Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου 

– 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν σε €29,0εκ από 

€21,6 εκ στις 31.3.2020. 

 Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε €2,8εκ 

από €0,8εκ στις 31.3.2020.  

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,4εκ σημειώνοντας αύξηση 

550%, έναντι €0,3εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.  

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας 

αυξήθηκαν επίσης κατά 649% και ανήλθαν σε €1,8εκ έναντι €0,2εκ 

στις 31.3.2020. 

 Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 27,3% στα 

€18,0εκ από €24,7εκ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός 

δανεισμός ανήλθε σε €10,3εκ, από €13,7εκ στις 31.12.2020.  

Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €7,7εκ στις 31.3.2021 από 

€11,0εκ στις 31.12.2020. 

 Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του 

συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 

31.3.2021 ήταν 56,6% 

      

  Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

                                                                                                          1η Ιαν. – 
31η Μαρ. 

 2021 2020 

Συνολικές πωλήσεις 29.020 21.617 
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Μικτά κέρδη 6.029 3.802 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 557 522 

Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (3.840) (3.621) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (119) (74) 

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 2.627 629 

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (239) (262) 

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 153 205 

Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 2.388 367 

Φόρος εισοδήματος (547) (121) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους 1.841 246 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα 

Μειοψηφίας 

1.841 246 

Κέρδη ανά μετοχή 0,281 0,035 

 

 

 

Συνοπτικός Ισολογισμός 

 

 31/03/2021 31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Κυκλοφορούν   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7.733 11.023 

Πελάτες και λοιπές  εμπορικές απαιτήσεις 23.108 26.792 

Αποθέματα 21.489 17.942 

Λοιπές απαιτήσεις 6.197 4.797 
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Μη Κυκλοφορούν   

Άυλα στοιχεία 297 311 

Ενσώματα στοιχεία  14.506 14.486 

Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές 

απαιτήσεις 

354 310 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 830 791 

ΣΥΝΟΛΟ 74.514 76.452 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.651 9.751 

Εμπορικοί πιστωτές 16.306 13.180 

   

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 12.350 15.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.428 2.458 

   

Ίδια κεφάλαια 37.779 36.063 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2021 
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Διαγραμματικά η μετοχή συλλαμβάνεται για πρώτη φορά μετά από 

σχεδόν 145 μέρες να προσπαθεί να αποδράσει πάνω από την 

πλάγια συσσώρευση που επιβάλλει ο ανοδικός φράχτης των 6 

ευρώ. Επιτυχές πέρασμα πάνω από εκεί θα δώσει το έναυσμα, υπό 

την αμέριστη συμπαράσταση του μακροπρόθεσμου στροφέα "W”, 

για να προσεγγίσει την αφετηρία της περσινής έντονης και 

απρόβλεπτης λόγω κορονοϊού βύθισης των 7 ευρώ. Από εκεί και 

πάνω ανοίγει ο δρόμος για τα υψηλά του 2020 στα 8,05 ευρώ. 

Ισχυρές ενδείξεις πιθανής έντονης ανοδικής διαφυγής 

αποκρυπτογραφούν τεχνικά και αρκετοί ταλαντωτές. 

 

 

 

28.05.2021 
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Ο όμιλος Πετρόπουλο (ΠΕΤΡΟ), για το 2020 παρουσίασε παρά 

την "τραγική" πανδημική κρίση μικρή αύξηση 0,26% στις πωλήσεις 

από 117,3 εκατ. ευρώ το 2019 στα 117,6 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA 

να κλείνουν στα 6,9 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη 

μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε 3,3 εκατ. ευρώ 

έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2019.  

 

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.  αναμένεται να παίξει τα 

επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση, καθώς 

κατεβαίνει μαζί με τον κινέζικο κολοσσό BYD στον διαγωνισμό για 

την προμήθεια 1.300 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. 

Τα λεωφορεία της BYD  ίσως έχουν ένα πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, καθώς μετά από 

μια πλήρη φόρτιση τη νύχτα στο αμαξοστάσιο μπορεί να  εκτελούν 

τα  δρομολόγια μιας ολόκληρης βάρδιας, απαλλάσσοντας έτσι τον 

συγκοινωνιακό φορέα από την εγκατάσταση έξτρα φορτιστών στις 
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αφετηρίες ή σε άλλα σημεία για την επαναφόρτιση των μπαταριών, 

χαμηλώνοντας έτσι  σημαντικά και το κόστος λειτουργίας του 

στόλου.  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Στις αρχές του 2006 έγιναν κάποιες αλλαγές στην δομή του Ομίλου, 

οι οποίες αποτελούν σημαντικό κριτήριο στην εξέλιξη της Εταιρείας 

προς την διακυβέρνηση μέσω θεσμών. Έτσι παράχθηκε ο θεσμός 

του Διευθύνοντος Συμβούλου – CEO , στον οποίο κατατάσσονται 

όλες οι λειτουργίες της Εταιρείας. Η θέση αυτή είναι αντιληπτή από 

εκείνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , ώστε να υπάρχει 

εξισορρόπηση εξουσίας και αλληλο-έλεγχος. Επιπλέον 

δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  

 

Η δομή που ισχύει είναι η εξής: 

❖ Τομέας (Division) Αυτοκινουμένων Μηχανημάτων στον οποίο 

υπάγονται οι Επιχειρηματικές Μονάδες Petrogen, Κινητήρων 

& Σκαφών και Αγροτικών Μηχανημάτων. Επικεφαλής αυτού 

του Τομέα είναι ο κ. Δ. Ονόπας. 

❖ Τομέας (Division) Βαρέων Επαγγελματικών Οχημάτων στον 

οποίο υπάγεται η Επιχειρηματική Μονάδα Φορτηγών – 

Λεωφορείων. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. Θ. 

Αναγνωστόπουλος. 
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❖ Τομέας (Division) Επιβατικών & Ελαφρών Επαγγελματικών 

Οχημάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηματικές Μονάδες 

Isuzu και Jaguar Land Rover. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. 

N. Μπέλλος 

❖ Τομέας (Division) Οstrea στον οποίο υπάγονται οι 

Επιχειρηματικές Μονάδες Λιπαντικών και Μπαταριών & 

Ελαστικών. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. Β. Πίππος. 

❖ Τομέας (Division) Elxis στον οποίο υπάγεται η Επιχειρηματική 

Μονάδα Μηχανημάτων Kubota. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο 

κ. Δ. Ονόπας. 

 

Η Επιχειρηματική Μονάδα Βιομηχανικών Μηχανημάτων υπάγεται 

στο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων.  

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγεται το Σύστημα 

Πληροφόρησης, οι Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (CSS) και το 

Finance.  

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγεται στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο.  

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ανέλαβε ο κ. 

Γ. Παπαδόπουλος.  

Έχει ιδρυθεί ο θεσμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 

αποτελούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τρεις 

Τομεάρχες και τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.  

Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ., που γίνονται μια φορά την εβδομάδα, 

δύναται να μετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Η Επιχειρηματική Μονάδα Βιομηχανικών Μηχανημάτων 

εντάσσεται στο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων.  
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Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών εντάσσεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

. 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι ανώτατο όργανο διοίκησης μετά το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου στις 15 

Μαίου 2020 

Στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της "Π. Πετρόπουλος" εξελέγη ο κ. 

Μιχάλης Οικονομάκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. 

Μιχάλη Μιχαλούτσου. Ο τελευταίος αναλαμβάνει, με απόφαση του 

οργάνου, καθήκοντα αντιπροέδρου του Δ.Σ. 

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( NBD, IR, HRD, Real 

Estate) 
Διοικητικό Συμβούλιο Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος  

Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος 
Επιχειρηματική μονάδα βιομηχανικού 

εξοπλισμού (Ingersoll Rand , 2G )   
Επιτροπή Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Υπηρεσίες Διαχείρισης 

και Πληροφόρησης 

Τομέας Βαρέων 

Επαγγελματικών 

Οχημάτων 

Τομέας Επιβατικών και 

Ελαφρών 

Επαγγελματικών 

Οχημάτων 

Τομέας Αυτοκινουμένων 

Μηχανημάτων 
Τομέας OSTREA Τομέας Elxis 

Κεντρικές υπηρεσίες 

υποστήριξης (CSS) 
Επιχειρηματική 

μονάδα 

φορτηγών και 

λεωφορείων 

(Scania , 

Isuzubuses , 

Alisson ) 

Επιχειρηματική 

μονάδα Επιβατικών 

Οχημάτων  (Isuzu 

Pick ups) 

Επιχειρηματική μονάδα  

πετρογόνου (Petrogen 

Gensets ) 

Επιχειρηματική 

μονάδα 

λιπαντικών (Shell 

, Rocol 

Lubricants) 

Επιχειρηματική 

μονάδα Kubota 

(Kubota)  

IT 

MIS 
Επιχειρηματική 

μονάδα Ελαφρών 

Οχημάτων (Jaguar 

Land Rover 

Γεωργική 

επιχειρηματική μονάδα 

(Landini , McCormick)   Επιχειρηματική 

μονάδα PMS 

(Exide, Hankook 

batteries , 

Cooper, Avon 

tires) 

Λογιστική 
Επιχειρηματική μονάδα 

κινητήρων και σκαφών 

(Zodiac, Isuzu Marine, 

Tohatsu, Evinrude, Sea 

Doo, Can Am, Scania , 

perkinks , Lomabrdini , 

Isuzu , Briggs and 

Stratton) 

Χρηματοδότηση  
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"Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η "Εταιρεία") ενημερώνει το 

επενδυτικό κοινό πως σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Mιχάλη 

Μιχαλούτσου στις 13 Μαΐου 2020, από τη θέση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

τη συνεδρίασή του της 14ης Μαΐου 2020, έκανε αποδεκτή την 

παραίτηση του και εξέλεξε για Πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Οικονομάκη, 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο της Εταιρίας, 

για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το αρ. 87 παρ. 3 του 

ν. 4548/2018. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε πως ο κ. Μιχάλης 

Μιχαλούτσος αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 

σε σώμα ως κάτωθι: 

● Μιχάλης Οικονομάκης Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Μέλος 

● Mιχάλης Μιχαλούτσος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

● Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 

Εκτελεστικό Μέλος 

● Νικόλαος Εμπέογλου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

● Ιωάννης Φιλιώτης  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

● Γιώργος Δράκος  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

● Γιάννης Κατσουρίδης  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

● Στέφανος Μάνος  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2018 είναι 5ετής µε 

διάρκεια έως την 18.04.2023 και παρατεινόμενη μέχρι τη μέρα της 

συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023". 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.06.2021 

Αποτελέσματα Γενικής συνέλευσης  

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στις 22/6/2021 ,στην οποία 

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι που 

εκπροσωπούν 4.761.077 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 

72,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 

των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε 

απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης.  

● Οι αποφάσεις ήταν ότι πραγματοποιήθηκε η έγκριση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 

(1.1.2020- 31.12.2020) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

● Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος 

καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη 

χρήση 2020.  

Συγκεκριμένα δίνεται μέρισμα 0,10ε ανά μέτοχο και ενέκρινε τη 

διανομή ποσού €153.000 από τα κέρδη της χρήσης 2020 σε 

διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.  

● Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 2020 

● Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για 

τη χρήση 2020 καθώς και τη πολίτικη βιώσιμης ανάπτυξης 

που ακολουθεί. 
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● Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 

αποζημιώσεως για τον έλεγχο της χρήσης 2020. 

● Εκλογή ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. 

Zαχαριουδάκη Μιχάλη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σαμαρά Δημήτριο οι οποίοι 

αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τον 

τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και όρισε την αμοιβής της σε 

€ 24.200. 

● Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020 όπου είναι 

αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

● Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του 

ν.4706/2020.   

● ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. Η Γενική 

Συνέλευση, εξέλεξε νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 

όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 

5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:  

1. Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο  

2. Βελισσαροπούλου Αριάδνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος ΔΣ  

3. Δράκο Γεώργιο  

4. Εμπέογλου Νικόλαο 

5. Κατσουρίδη Ιωάννη  

6. Κυριαζή Κλεοπάτρα  

7. Μάνο Στέφανο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ  

8. Μιχαλούτσο Μιχάλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ  

9. Οικονομάκη Μιχάλη  

10. Φιλιώτη Ιωάννη  

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής 

παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της 

οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική 
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Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και 

μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.   

● ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του ν. 4449/2017 η οποία θα είναι 

ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη 

εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος Δ.Σ. και η όρισε ως μέλος της Επιτροπής 

Ελέγχου της Εταιρείας, το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος 

Δ.Σ., κ. Δημήτρη Λεβεντάκη. Περαιτέρω, η Γενική 

Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

 

 

  
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης κυρίως μέσω από την σχετική νομοθεσία, Ν. 
3016/2002, 3693/2008, 3884/2010 αλλά έχει υιοθετήσει και 
πρακτικές πέραν αυτών που προβλέπονται από τον νόμο, 
λαμβάνοντας υπόψη και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
Σ.Ε.Β. 

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Διοικητικών 
Επιτροπών 

Πιο συγκεκριμένα τα Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και δύναται να 
αποτελείται από 3 έως 12 μέλη σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Εταιρίας. Η θητεία του είναι 5ετής και συνέρχεται σε τέσσερις 
κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 
εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους και οι αμοιβές 
των ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών για το επόμενο έτος. Στις 
υπόλοιπες συνεδριάσεις (Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο) γίνεται 
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ανασκόπηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και εγκρίνεται η 
επικαιροποίηση – αναθεώρηση του. Στη συνεδρίαση του 
Οκτωβρίου αξιολογείται το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και 
εγκρίνονται τα πεδία ελέγχου του επόμενου έτους. Σε όλες τις 
συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορείται για την 
εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και συζητά την έκθεση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Στη συνεδρίαση του Ιουλίου 
το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται τα μελλοντικά ζητήματα. 
Την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου καταρτίζει ο Πρόεδρος με βάση προτάσεις είτε του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου είτε των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου 
και του ιδίου με τις παρακάτω επιτροπές (με 5ετή θητεία): 

● Ελεγκτική Επιτροπή. Αποτελείται από 3 μέλη. Δύο εξ αυτών 
είναι μη-εκτελεστικά και πλήρως ανεξάρτητα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο, μη μέλος του ΔΣ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. 
Σκοπός της είναι η εποπτεία των εργασιών της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου, που υπάγεται ιεραρχικά σε αυτήν, ο 
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πριν την έγκρισή 
τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, και η 
υπόδειξη ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για 
έγκριση. 
 

● Επιτροπή Στελεχών. Αποτελείται από 5 μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. 
Έργο της Επιτροπής είναι να προτείνει προτάσεις σχετικές 
με κάθε είδους αποδοχών και αμοιβών των εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Διευθυντών 
Επιχειρηματικών Μονάδων και Επιχειρηματικών Τομέων. 
Επίσης η Επιτροπή έχει επιφορτιστεί και με την αξιολόγηση 
και εκπαίδευση υποψηφίων συνεδριάζοντας τουλάχιστον 4 

φορές το χρόνο. 
 

 
● Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Αποτελείται από 5 μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Έχει 
την ευθύνη να αναδεικνύει τα κατάλληλα πρόσωπα ως 
υποψηφία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να 
σχεδιασμός τη διαδοχή και συνέχεια της Διοίκησης της 
Εταιρίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα 
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αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
στελεχών της Εταιρίας. 

  

Αμοιβές 

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται 

από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή των 
εκτελεστικών μελών αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό μέρος 
ανάλογα με τις επιδόσεις της Εταιρίας .Η αμοιβή των μη 
εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών είναι σταθερή και υπάρχει 
πρόβλεψη και για τις αμοιβές των Προέδρων των Επιτροπών και 
δεν υπάρχει καμία άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου πέραν αυτών που καθορίζει η Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 

 

Εκτελεστικό Συμβούλιο Διοίκησης 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Διοίκησης της Εταιρίας που αποτελείται 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τέσσερις Τομεάρχες και τον 
Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τη 
καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο 
συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και στις συνεδριάσεις παρευρίσκεται 
προαιρετικά και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  

Επιχειρηματικές Μονάδες 

Λόγω της μεγάλης της δραστηριότητας, η Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ έχει οργανωθεί έτσι ώστε να λειτουργεί πιο πολύ σαν 
ομοσπονδία αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων παρά σαν 
ενιαία εταιρία. Υπάρχει μεγάλη αποκέντρωση εξουσίας, με στόχο 
να επιτυγχάνεται εστίαση σε κάθε μία από τις δραστηριότητες 
στοχεύοντας στις Επιχειρηματικές Μονάδες. Οι Επιχειρηματικές 
Μονάδες έχουν δική τους λειτουργία στις πωλήσεις, μάρκετινγκ, 
ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. Ο Διευθυντής της 
Επιχειρηματικής Μονάδας λειτουργεί ως Γενικός Διευθυντής μιας 
εταιρίας και υπάγονται σε τρεις Επιχειρηματικούς Τομείς, στον 
Τομέα Οχημάτων, τον Τομέα Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων και 
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τον Τομέα Φροντίδας Αυτοκινήτων. Η αμοιβή τους καθορίζεται 
βάση της επίδοσης των διευθυντών και αξιολογείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τεσσάρων μετρήσεων: 

1.  ΕVA (Economic Value Added) και μεγέθυνση του EVA 
2.  Μερίδιο Αγοράς 
3.  Ικανοποίηση Στρατηγικών Προμηθευτών 
4.  Ικανοποίηση Πελατών 

Σαν κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της εταιρίας είναι η ποιότητα 
και η κινητοποίηση των διευθυντών των Επιχειρηματικών 
Μονάδων και διευθυντών Επιχειρηματικών Τομέων. Για αυτό η 
Εταιρία ασκεί ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή, αξιολόγηση και 
εκπαίδευση των διευθυντών και των υποψηφίων. 

  

Χαρακτηριστικά εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσμοθετήσει το Καταστατικό της 
Ελεγκτικής Επιτροπής και Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου βάση 
του Κανονισμό της Εταιρίας. Σκοπός της η υποβοήθηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του στον 
τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου στην εξασφάλιση της διαφάνειας 
των εταιρικών δραστηριοτήτων, την αξιοπιστία της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση της 
Εταιρίας με τους νόμους και τους κανονισμούς. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει αναθέσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εταιρίας, 
τον πλήρη έλεγχο και την διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας. 

Ειδικότερα κάνουν εκ περιτροπής έλεγχοι, επαληθεύουν την ορθή 
λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων από τα οποία 
αντλούνται οι πληροφορίες για την σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών και οι 
προτάσεις για βελτίωση. Για όλα αυτά τους παρέχετε η δυνατότητα 
πρόσβασης σε οποιουδήποτε έγγραφο, αρχείο, τραπεζικό 
λογαριασμού, χαρτοφυλάκιο καθώς και σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Εταιρίας.  Τέλος η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
ανεξάρτητη Υπηρεσία της Εταιρίας. 
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Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και δικαιώματα 
Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το 
καταστατικό της, είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, η οποία 
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις 
της δεσμεύουν όλους τους μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 
τακτικά σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε 
εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται 
αυξημένη απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με 
το καταστατικό. 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην γενική συνέλευση έχουν 
δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν πρόεδρο και γραμματέα. Ακολούθως 
συζητούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται 
αποφάσεις μόνο με πλειοψηφία. Για τα θέματα που συζητούνται 
και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης και μία περίληψη των 
θεμάτων της δημοσιοποιείται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στον 
δικτυακό τόπο της Εταιρίας. Συγκεκριμένα τα θέματα τα οποία 

καλείτε να συζητήσει είναι τα ακόλουθα: 

α) την παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση ή 
διάλυση της εταιρείας 

β) την τροποποίηση του καταστατικού 

γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

δ) την εκλογή των μελών του ΔΣ, των ορκωτών ελεγκτών 

ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

στ) την διάθεση των κερδών. 

 

Δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρίας 
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Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας είναι ανάλογα με το 
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η αξία της μετοχής: 

α) Το μέρισμα κατανέμετε με ποσοστό 35% των καθαρών κερδών 
μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα 
κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως μέρισμα, ενώ η χορήγηση 
πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το 
δικαίωμα για μέρισμα το έχουν όλοι οι μέτοχοι, μετά την παρέλευση 
των 5 ετών, χωρίς την είσπραξή του, αυτό παραγράφεται και το 
αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο κατά το οποίο ενέκρινε 
τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

β) Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 

γ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και 
των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας. 

δ) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο 
εξειδικεύεται στα επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, 
παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα 
πρακτικά και ψήφου. 

  

 

Επικοινωνία με Μετόχους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας με 
τους Μετόχους και Υπεύθυνο Μετοχολογίου με κύρια καθήκοντα 
την έγκυρη και άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων 
μερών για τις δραστηριότητες της Εταιρίας αλλά και τα δικαιώματά 
τους. 

ΕΚΕ 

Σε σχέση με όλες τις άλλες εταιρείες ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

επιλέγει να μην κάνει. Αυτό την καθιστά σαν εταιρεία μη 

ανταγωνιστική λόγω το ότι άλλες εταιρείες του κλάδου τους είναι 

αρκετά ενεργές. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ευρέως 
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διαδεδομένη και πολλές φορές προτιμάτε η επένδυση αλλά και 

κατανάλωση σε μία εταιρεία που την πραγματοποιεί. Η εταιρεία  

δεν είναι κερδοφόρα και ίσως ευθύνεται σε ένα ποσοστό ότι δεν 

εξελίσσεται και δεν πραγματοποιεί κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι 

η ΕΚΕ. 

 

Επίλογος  

 

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος χρειάζεται άμεσα τροποποίηση 

στην εταιρική της διακυβέρνηση με πολλά στοιχεία εξυχρονισμού. 

Θα ήταν αρκετά βοηθητικό δε να παρατηρήσω τις ανταγωνίστριες 

εταιρείες και να δει που υστερεί έτσι ώστε να τονώσει αυτά τα 

σημεία και να διατηρήσει αυτά που πλεονάζει. 
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MARFIN INVESTMENT GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Λαζαρίδης Σωκράτης            Οικονόμου Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φοιτητές του Οικονομικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία υπό τη 
σημερινή της μορφή είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 

τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες 
εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταφορών & 
Ναυτιλίας  και  Διαχείρισης Ακινήτων. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις 
θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι  εταιρίες  Attica Group και Robne 
Kuce Beograd (RKB). 

Ο Όμιλος MIG προέρχεται από τη Marfin Α.Ε.Π.Ε.Υ, μία εταιρεία παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 1998. Η εταιρεία αυτή, υπό την 
ηγεσία του Ανδρέα Βγενόπουλου, ανέπτυξε μια στρατηγική που 
επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση και συγχώνευση του Ελληνικού 
τραπεζικού κλάδου. 
Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ό Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος είχε την 
έμπνευση και την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει επενδυτές με στόχο την 
δημιουργία  ενός σημαντικού επενδυτικού ομίλου. Ο Α. Βγενόπουλος 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και σπούδασε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν δικηγόρος και ιδρυτής της δικηγορικής 
εταιρείας «ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Διετέλεσε Πρόεδρος και συνέχεια  μη-Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Marfin 
Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών και μέλος της διοίκησης εταιρειών του 
ομίλου. Απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2016. 
Ξεκινώντας το 2001, η εταιρεία προχώρησε σε διαδοχικές επενδύσεις και 
εξαγορές που περιελάμβαναν ελληνικά και κυπριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. 
Αυτή η επενδυτική στρατηγική κορυφώθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με τη 
δημιουργία της Marfin Popular Bank (MPB) ως ένας από τους 
μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα και την Κύπρο, μετά την 
εξαγορά από τον όμιλο της Λαϊκής ποσοστού 97% της MIG και της 
μετέπειτα αφομοίωσης των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της MIG 
σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
Στις 4 Μαΐου 2007, η MIG προέβη στην πώληση των κύριων τραπεζικών 
περιουσιακών της στοιχείων στην MPB, γεγονός το οποίο οδήγησε στο 
λειτουργικό διαχωρισμό της από την MPB, ενώ η συναλλαγή αυτή 
σηματοδοτεί και το τέλος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της MPB. 
Στις 12 Ιουλίου 2007, η MIG ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 5,19 δις ευρώ με την έκδοση 
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774.660.278 κοινών μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει 
σχεδιαζόμενες εξαγορές σε επιλεγμένες χώρες. 
Χρονολόγιο κύριων επενδυτικών δραστηριοτήτων: 
• Ιούλιος 2007: απόκτηση ποσοστού 34.1% στη Vivartia 
• Αύγουστος 2007: απόκτηση ποσοστού 64% στο Hilton Κύπρου 
• Οκτώβριος 2007: απόκτηση ποσοστού 51.6% στην Attica Group 
• Οκτώβριος 2007: απόκτηση ποσοστού 66.7% στην JSC Robne Kuce 
Beograd (RKB) 

• Ιούλιος 2008: απόκτηση ποσοστού 50% στην Sunce Koncern d.d. (Sunce) 
• Δεκέμβριος 2008: απόκτηση ποσοστού 50% στην Flight Ambulance 
International (FAI) 

• Μάρτιος 2009: απόκτηση της Olympic Air, Olympic Handling και Olympic 
Engineering 

• Δεκέμβριος 2009: στρατηγική συνεργασία με τη Veolia Environnement 
“Veolia-MIG Greece” 

• Απρίλιος 2010: πώληση του κλάδου αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών 
της Vivartia (Chipita) 

• Σεπτέμβριος 2011: πώληση ποσοστού 90% της Vivartia Κύπρου 
• Νοέμβριος 2011: στρατηγική συμμαχία με Abu Dhabi Mar (ADM) 
• Οκτώβριος 2012: συμφωνία πώλησης ποσοστού 100% της Olympic Air 
στην Aegean Airlines 

• Οκτώβριος 2013: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) 
εγκρίνει την πώληση ποσοστού 100% της Olympic Air στην Aegean 
Airlines 

• Αύγουστος 2014: πώληση ποσοστού 34,96% της MIG Real Estate 
Α.Ε.Ε.Α.Π. 

• Ιούλιος 2015:  πώληση ποσοστού 51% του FAI Aviation Group 
• Δεκέμβριος 2015: πώληση του συνόλου των μετοχών της Skyserv 
Handling Services 

• Μάρτιος 2017:  πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 49.99%) της 
εταιρίας Sunce Koncern d.d. (Sunce) 

• Νοέμβριος 2018: πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 70,38%) 
του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών “ΥΓΕΙΑ” Α.Ε. 

• Απρίλιος 2019 : πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η 
θυγατρική «MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURIST 
DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD» («CTDC»), ιδιοκτήτρια του 
ξενοδοχείου «Hilton Cyprus». 

• Ιανουάριος 2021 : πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 99,67%) 
της εταιρίας SingularLogic. 

• Μάρτιος 2021 : πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 92,08%) της 
εταιρίας Vivartia Συμμετοχών  Α.Ε. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 
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Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

• Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 
• Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος 
• Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 

 Επιτροπή Ελέγχου 

  Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα - μη 
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. : 

• Στέφανος Καψάσκης, Πρόεδρος 
• Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Μέλος 
• Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Μέλος 
 

Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων απαρτίζεται από δύο (2) 
ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) μη 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: 

• Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Πρόεδρος 
• Στέφανος Καψάσκης, Μέλος 
• Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος 
 
 
 
  Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην άσκηση πολιτικής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης ώστε να καταγράφεται ο έλεγχος της διοίκησης, να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε ότι αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της 
επιχείρησης, καθώς και να διασφαλίζεται η συμμετοχή των μετόχων στις 
κύριες αποφάσεις. 

 

  Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης1 του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν 
διεθνώς σημείο αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον παρόντα 
Κώδικα, ως εταιρική διακυβέρνηση νοείται το σύστημα σχέσεων που 

εγκαθιδρύεται μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας, των μετόχων, των 
εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και αποσκοπεί στη 
δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών και ανταγωνιστικών 
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επιχειρήσεων. Ως σύνολο αρχών, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
εισάγει διατάξεις αυτορρύθμισης: δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των 
υποχρεωτικών, από τη νομοθεσία, διατάξεων, αλλά βασίζεται στην 
οικειοθελή αποδοχή και εφαρμογή κανόνων που καταγράφονται σε αυτόν 
ως ειδικές πρακτικές. Βάσει των διατάξεων αυτών ασκείται, 
παρακολουθείται και ελέγχεται η διοίκηση, επιτελούνται οι εταιρικές 
λειτουργίες, διαμορφώνονται οι σχέσεις με τους μετόχους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, προμηθευτές, πελάτες, δημόσια διοίκηση 
κλπ) που διασυνδέονται με την εταιρεία, διευκολύνεται η επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί και εντοπίζονται και τίθενται υπό διαχείριση 
υφιστάμενοι ή ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Μέσω της κωδικοποίησης των αρχών 
της εταιρικής διακυβέρνησης επιδιώκεται η ευχερής εφαρμογή τους και 
ταυτοχρόνως η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 
προς τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, η ενίσχυση της διαφάνειας και 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, ένα πλαίσιο καλής εταιρικής διακυβέρνησης διαμέσω της 
εμπέδωσης της εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί να 
γεφυρώσει, με αποτελεσματικό και ωφέλιμο τρόπο, τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων, των πολιτών και της κοινωνίας. 

 

  (ΕΚΕ):  
  Παρατίθενται στοιχεία που εισήχθησαν με τον ν. 4403/7.7.2016, ο οποίος 
αντικαθιστά το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 και τα οποία αφορούν στα 
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούνται από την 
MIG και τις θυγατρικές της. Η διαφορετικότητα που υφίσταται στις 
δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών της MIG σηματοδοτεί το πλαίσιο 
στο οποίο χαράσσουν τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Κατά το 2016 
υλοποιήθηκαν ανά Όμιλο τα ακόλουθα: 

 
1.  Όμιλος VIVARTIA 
Ο όμιλος VIVARTIA αναπτύσσεται μέσω των θυγατρικών εταιρειών 
του στους υπό-κλάδους: Γαλακτοκομικών και Ποτών, Υπηρεσιών 
Εστίασης και Ψυχαγωγίας και Καταψυγμένων Τροφίμων. 
Καθώς το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων τους σχετίζεται 
με τον ευαίσθητο και πολύ σημαντικό τομέα της διατροφής, οι 
θυγατρικές εταιρείες του ομίλου VIVARTIA έχουν θέσει πολύ υψηλά 
πρότυπα και η τήρηση των θεσμικών κανόνων αποτελεί την 
αδιαπραγμάτευτη βάση της λειτουργίας τους. Η Εταιρική 
Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα του ομίλου VIVARTIA και των 
θυγατρικών του και αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου 
λειτουργίας και ανάπτυξής τους.   
Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς 
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Στον όμιλο VIVARTIA έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται 
συγκεκριμένος «Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας». 
Σύμφωνα με αυτόν οι συναλλαγές σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, 
οφείλουν να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Αναφορικά 
με θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, υφίστανται συγκεκριμένοι 
κανόνες και αρχές για τη λήψη επιχειρηματικών δώρων και την 
αποφυγή δωροδοκίας και χρηματισμού από το σύνολο των 
εργαζομένων. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων που λαμβάνει 
ο όμιλος VIVARTIA και οι θυγατρικές του, υφίστανται συγκεκριμένα 
όρια ευθύνης για κάθε στέλεχός τους, ενώ πραγματοποιούνται 
σχετικοί έλεγχοι για την αξιολόγηση της τήρησής τους.  
Επιπρόσθετα, έχει θεσπιστεί Κώδικας Δεοντολογίας που διέπει τη 
διενέργεια προμηθειών ειδών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 
οποίο υφίστανται συγκεκριμένα πρότυπα και αρχές που καθορίζουν 
τη σχέση εργαζομένων και προμηθευτών αναφορικά με την 
προσφορά ή λήψη δώρων.  Επιπλέον, και οι ίδιοι οι προμηθευτές, 
οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών / Συνεργατών που έχει αναπτυχθεί και να 
συναλλάσσονται με τον Όμιλο και τις θυγατρικές του μέσα στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο. Στόχος του ομίλου VIVARTIA είναι να 
συναλλάσσεται με τους συμμετόχους του με τρόπο έντιμο και ορθό, 
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. 
Επίσης, στηριζόμενοι στην αρχή της πρόληψης, ο όμιλος VIVARTIA 
τηρεί σε επίπεδο διοίκησης, αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζει, αξιολογεί, προτεραιοποιεί 
ενδεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους και χρησιμοποιεί 
διάφορα μέσα ή εφαρμόζει εξειδικευμένες στρατηγικές, προκειμένου 
να περιορίσει την έκθεσή της σε αυτούς. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων 
παρατίθενται στην Οικονομική Έκθεση του oμίλου VIVARTIA. 
Υπευθυνότητα για τους εργαζόμενους στον όμιλο VIVARTIA 
Οι άνθρωποι αποτελούν τον πολυτιμότερο πυλώνα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του ομίλου VIVARTIA. Για το λόγο αυτό φροντίζει για τη 
διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, μέσω του οποίου να προσφέρονται συνεχώς 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους. 
Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για την 
ανάπτυξη των εργαζομένων, παρέχει προγράμματα συνεχούς και 
συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα 
αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζει στους 
εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των 
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ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά 
τους. Σχετική αναφορά γίνεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής 
Δεοντολογίας του ομίλου VIVARTIA, σύμφωνα με τον οποίο βασικές 
Αρχές και Αξίες του oμίλου αποτελούν: 

• Σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στην τιμή όλων των 
ανθρώπων, ακολουθώντας αξιοκρατική προσέγγιση σε 
θέματα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού και 
συνεργατών. 

• Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και καινοτομιών σε ένα 
περιβάλλον ευελιξίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

• Δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας. 

Ανάπτυξη εργαζομένων 
Ο όμιλος VIVARTIA υλοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται σεμινάρια, 
συμμετοχές σε συνέδρια, πιστοποιήσεις, ακόμη και επιδοτήσεις 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα δομημένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα αφορούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων, καθώς και 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, 
ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει τις ακαδημίες μάθησης Sales 
Academy και Vivartia Academy. 
Sales Academy 
Η υλοποίηση προγραμμάτων μέσω Sales Academy αφορά κυρίως 
σε Διευθύνσεις Πωλήσεων, αλλά και περιπτώσεις άλλων 
εργαζομένων στις θυγατρικές του ομίλου VIVARTIA, των οποίων οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες ταυτίζονται με τη σχετική θεματολογία που 
καλύπτεται στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Οι εισηγητές του Sales 
Academy είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές των Διευθύνσεων 
Πωλήσεων. 
Vivartia Academy 
Η «Ακαδημία Μάθησης» του ομίλου VIVARTIA έχει ως στόχο την 
εκπαίδευση των εργαζομένων στις εταιρείες του oμίλου, καθώς και 
επιλεγμένων συνεργατών τους. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται 
εθελοντικά από έμπειρους εργαζόμενους του oμίλου, οι οποίοι είναι 
είτε πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, είτε εξειδικευμένοι στο αντικείμενο 
της κάθε εκπαίδευσης. Η θεματολογία σχετίζεται με διάφορες 
ειδικότητες ή ειδικές δεξιότητες (soft skills). Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του oμίλου VIVARTIA 
και των θυγατρικών, με μέγιστη διάρκεια ανά σεμινάριο μια ημέρα. 
Ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες 
Η εργασιακή κουλτούρα του ομίλου VIVARTIA, βασίζεται μεταξύ 
άλλων στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας. Ο όμιλος VIVARTIA 
και οι θυγατρικές του αναγνωρίζουν πως το ανθρώπινο δυναμικό 
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στελεχώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους με τη δική τους 
προσωπικότητα, τρόπο ζωής και στόχους. Όλοι οι εργαζόμενοι στο 
σύνολό τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, υποστηρίζονται 
ενεργά, ώστε να τους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. 
Ο όμιλος VIVARTIA έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας με βασικό πυλώνα τον σεβασμό στον 
άνθρωπο. 
Ειδικότερα, ανά θυγατρική εταιρεία του ομίλου VIVARTIA 
υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 τα ακόλουθα: 
1.1  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Η ΔΕΛΤΑ αναπτύσσει και υλοποιεί το εκάστοτε πλάνο δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της βασιζόμενη σε πέντε (5) άξονες 
στρατηγικών προτεραιοτήτων: 

1.         Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων 
2.         Στήριξη τοπικών κοινοτήτων και πρωτογενούς τομέα 
3.         Φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος 
4.         Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
5.         Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική 
ευρωστία 

Οι άξονες στρατηγικών προτεραιοτήτων διαμορφώθηκαν με βάση 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality 
analysis) που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας το 2016. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των Διευθύνσεων της Εταιρείας και 
έχει σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΛΤΑ. 
Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων 
Κύριος στόχος της ΔΕΛΤΑ είναι όχι μόνο η διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου ποιότητας, αλλά και η συνεχής εξέλιξη σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, και μέσω της 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΔΠ), εφαρμόζεται το πλέον 
προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σε όλους τους 
τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Όλες οι παραγωγικές μονάδες της 
ΔΕΛΤΑ ακολουθούν πιστά τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 
διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικότερα 
η ΔΕΛΤΑ τηρεί, εφαρμόζει και πιστοποιείται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα συστήματα: 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 
Τροφίμων 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας 
• BRC, Global Standards for Food Safety 
• IFS Food, Standard for Auditing Quality and Food Safety of 

Food Products 
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• AIB International, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
• Σύστημα Food Defence 

Επιπλέον, η ΔΕΛΤΑ συστηματικά επενδύει στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη, καθώς ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 
δημιουργεί και στηρίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Έρευνας και 
Ανάπτυξης, επενδύοντας στις πρώτες πιλοτικές και εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με έδρα τη μονάδα παραγωγής 
γιαούρτης στον Άγιο Στέφανο. Από τότε μέχρι και σήμερα, η ΔΕΛΤΑ 
επενδύει σε ερευνητικό δυναμικό, σε προηγμένες τεχνολογίες και 
εξοπλισμό αιχμής, καθώς και σε διαδικασίες ανάπτυξης νέων 
προϊόντων. 
Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
Στη ΔΕΛΤΑ εφαρμόζεται σύστημα στοχοθέτησης και αξιολόγησης 
της απόδοσης των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο 
σύστημα ανάπτυξης, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην απόδοση, 
όσο στη συμπεριφορά και στις δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου. 
Έμφαση δίνεται και στη διαβάθμιση των δεξιοτήτων, οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε θέσης. Μέσω των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, εντοπίζονται τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία κάθε τμήματος και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά 
με την εξέλιξη κάθε εργαζόμενου. 
 Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων 
αποτελεί καθημερινή φροντίδα για τη ΔΕΛΤΑ. Η δέσμευση όλων 
στην Εταιρεία, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
εκφράζεται μέσω της Πολιτικής που έχει αναπτύξει και η οποία έχει 
ισχύ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις της. 
Φροντίδα για το Περιβάλλον 
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη 
ΔΕΛΤΑ και, ως δέσμευση της Διοίκησης, υλοποιείται μέσω 
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, πάντοτε με τη συμβολή 
όλων των εργαζομένων. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει 
Περιβαλλοντική Πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσει και 
υλοποιεί δράσεις, με γνώμονα το σεβασμό του φυσικού 
περιβάλλοντος, βασιζόμενη πάντα στην αρχή της πρόληψης. Η 
ΔΕΛΤΑ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό την 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και του νερού,  καθώς και τη μείωση 
των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της. Με αυτόν τον τρόπο, όχι 
μόνο αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για τη φροντίδα και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και παραμένει 
πιστή στο στόχο της για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
άξονες δράσεων περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας της 
ΔΕΛΤΑ είναι: η Κατανάλωση ενέργειας, η Χρήση νερού, οι 
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Συσκευασίες προϊόντων, τα Απόβλητα και οι Μεταφορές των 
προϊόντων της. 
Συμβολαιακή Κτηνοτροφία 
Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, 
παραμένοντας ο μεγαλύτερος αγοραστής αγελαδινού γάλακτος και 
απορροφώντας πάνω από το 25% της συνολικής παραγωγής 
γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Η συνεργασία της με 
την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα 
του γάλακτος συνεχίστηκε και το 2016, με στόχο τη συνεπή και 
συνεχή στήριξη των κτηνοτρόφων. 
Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνέχισε και το 2016 την εφαρμογή 
του  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ. Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ είναι μια 
πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για α) τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα 
τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας με, 
δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και 
β) την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή 
ζωοτροφών. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, το 2016, 
πραγματοποιήθηκαν από τη Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ 3 Ημερίδες σε 
Ημαθία, Σέρρες και Ξάνθη, και 2 συμμετοχές σε Συνέδρια και 
Επιστημονικά Forums, καθώς και 3 πιλοτικά ερευνητικά 
προγράμματα και 1 πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης. 
Εταιρική Διακυβέρνηση και οργάνωση 
Για τη ΔΕΛΤΑ, η υιοθέτηση πρακτικών και αρχών χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 
εσωτερικής οργάνωσης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
στη μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος των συμμετόχων 
της.  Στόχος της ΔΕΛΤΑ, μέσω της εφαρμογής των πρακτικών και 
των αρχών αυτών, είναι η ύπαρξη διαφάνειας στη Διοίκηση, αλλά 
και ανεξαρτησίας στους τρόπους Διοίκησης και ελέγχου.  Στο 
πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει σαφή οργανωτική δομή, 
καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης εσωτερικού 
ελέγχου και κινδύνου.  
Υποστήριξη κοινωνικών δράσεων 
Για τη ΔΕΛΤΑ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της λειτουργίας της. Η υπεύθυνη λειτουργία  με την 
παράλληλη στήριξη της κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών και 
της οικογένειας, αποτελεί κεντρικό συστατικό της στρατηγικής 
εταιρικής υπευθυνότητας.  Η εταιρεία υλοποιεί ποικίλες δράσεις σε 
συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα, συμβάλλοντας στην 
κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια του 2016, 
η ΔΕΛΤΑ διέθεσε δωρεάν περισσότερες από 1.250.000 μερίδες 
τροφίμων για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των 
συνανθρώπων μας, μέσα από τις παρακάτω πρωτοβουλίες: 
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• Στήριξη μαθητών, μέσω συμμετοχής στην πρωτοβουλία 
«Δεκατιανό στο Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσφορά 
φρέσκου γάλακτος σε περίπου 11.500 μαθητές, 68 
δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, με σκοπό τη στήριξη 
αναγκών σίτισης μαθητών 

• Στήριξη των προσφύγων 
• Στήριξη παιδιών μέσω της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του 

«Prolepsis» 
• Προσφορά τροφίμων μέσω της Τράπεζας Τροφίμων 
• Στήριξη οικογενειών μέσω των Κοινωνικών Δομών Δήμων, με 

προτεραιότητα στις περιοχές όπου λειτουργούν οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως  οι δήμοι Διονύσου–Αγ. 
Στεφάνου, Κηφισιάς, Μοσχάτου-Ταύρου, Αλεξάνδρειας, 
Θεσσαλονίκης, Δέλτα και πολλοί ακόμη 

• Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω έγκριτων 
φορέων και ιδρυμάτων, όπως τα Συσσίτια της 
Αρχιεπισκοπής και των Εκκλησιών της Ελλάδος (μέσω του 
ΣΚΑΙ και του Όλοι μαζί μπορούμε), το ΚΥΑΔΑ του Δήμου 
Αθηναίων, των Γιατρών του Κόσμου, της Κιβωτού του 
Κόσμου, των  Γηροκομείων Πειραιά και Μεροπείου, της 
Unesco Πειραιώς και Νήσων, κ.ά. 

1.2  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αναπτύσσει και υλοποιεί το εκάστοτε πλάνο 
δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας βασιζόμενη σε πέντε (5) άξονες 
στρατηγικών προτεραιοτήτων: 

1.         Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων 
2.         Στήριξη τοπικών κοινοτήτων και πρωτογενούς τομέα 
3.         Φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος 
4.         Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
5.         Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική 
ευρωστία 

Με τρίπτυχο επιτυχίας τη θρέψη, τη γεύση και την ευκολία, η 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσφέρει επί σειρά ετών στα ελληνικά 
νοικοκυριά προϊόντα που φέρουν την σφραγίδα των επιτυχημένων 
εμπορικών σημάτων «Μπάρμπα Στάθης» και «Χρυσή Ζύμη». 
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αξιοποιεί την πείρα και τη γνώση 45 χρόνων 
πρωταγωνιστικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, το υψηλού 
επιπέδου ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες της 
ελληνικής γης και εφαρμόζοντας ένα σύστημα «Ολοκληρωμένης 
Αγροτικής Διαχείρισης». Στο πλαίσιο της 
«συμβολαιακής  γεωργίας»  διασφαλίζει τη βέλτιστη 
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ποιότητα  και  τη μέγιστη ασφάλεια και εξασφαλίζει τη διατήρηση της 
φρεσκάδας  και της  γεύσης των λαχανικών μέχρι τη στιγμή που θα 
φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή. 
  
Συμβολαιακή γεωργία 
Μέσα από την εφαρμογή και την ανάπτυξη του συστήματος της 
συμβολαιακής γεωργίας η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δεσμεύεται 
σε μία μακροπρόθεσμη επένδυση στον Έλληνα αγρότη και την 
ελληνική γη, εφαρμόζοντας τις αρχές της Ολοκληρωμένης Αγροτικής 
Διαχείρισης, ο οποία περιλαμβάνει τεκμηριωμένα βήματα από τη 
σπορά έως τη συγκομιδή. H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι η πρώτη 
εταιρία στην Ελλάδα, που εφάρμοσε σύστημα Ολοκληρωμένης 
Αγροτικής Διαχείρισης, το οποίο ισχυροποιεί τους δεσμούς της 
εταιρείας με τον Έλληνα παραγωγό και την ελληνική γη και 
παράλληλα διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
στις ποικιλίες των αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, παρέχεται 
η δυνατότητα στους παραγωγούς, να καλλιεργήσουν τις άριστες 
παραδοσιακές ποικιλίες υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο των 
γεωπόνων της εταιρείας. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεργάστηκε το 
2016 με περισσότερους από  1.300 Έλληνες αγρότες-παραγωγούς 
οι οποίοι διαχειρίζονται παραπάνω από 30.000 στρέμματα 
συνολικής καλλιέργειας. 
  
Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ φροντίζει καθημερινά για τη διατήρηση ενός 
ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, 
μέσω του οποίου να προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους. Για την 
εταιρεία, οι άνθρωποί της αποτελούν τον πολυτιμότερο πυλώνα 
ανάπτυξης της και δεσμεύεται να προσφέρει ένα εργασιακό 
περιβάλλον όπου παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και 
ανάδειξη των ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και 
την προσφορά τους. Στην Εταιρεία υιοθετείται και εφαρμόζεται ο 
Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του ομίλου VIVARTIA. 
Διασφάλιση της ποιότητας και  συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη 
Ταυτόχρονα η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ  έχει αναπτύξει μία 
ολοκληρωμένη και ισχυρή λειτουργία Έρευνας και Ανάπτυξης, που 
ως κύριο μέλημά της έχει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
την ορθή προσαρμογή και αξιοποίηση τους στις απαιτήσεις των 
αγορών που εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
προσφέρει προϊόντα που διαφυλάσσουν αλλά και προωθούν την 
ελληνική/ μεσογειακή γευστική κουλτούρα, προσαρμοσμένη πάντα 
στους ρυθμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. 
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Σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η εταιρεία 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διασφαλίζει και τεκμηριώνει την Ποιότητα και 
την Ασφάλεια των προϊόντων της, μέσω της εφαρμογής ενός 
οριζόντιου συστήματος που πιστοποιείται με βάση τα διεθνή 
πρότυπα: EN ISO 9001, EN ISO 22000, I.F.S. Food και B.R.C. 
  
Κοινωνικές Δράσεις 
Στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ βασικό μέλημα είναι η στήριξη 
των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, με προτεραιότητα στο παιδί και 
στην οικογένεια, συμβάλλοντας εμπράκτως στην κάλυψη αναγκών 
σίτισης και την υποστήριξη της Ελληνικής οικογένειας. Κατά τη 
διάρκεια του 2016, η εταιρεία συμμετείχε σε ενισχυτικά και χορηγικά 
αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, συλλόγους και άλλους τοπικούς φορείς, διαθέτοντας 
δωρεάν περισσότερους από 18 τόνους προϊόντων. 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Διατροφής, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, 
σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί» υλοποίησαν πρόγραμμα 
για την κάλυψη αναγκών σίτισης των παιδιών που στηρίζει η Ένωση 
και επίσης παρείχε οικονομική υποστήριξη στη συναυλία που 
διοργάνωσε η Ένωση. 
Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υποστήριξε για ακόμη μία χρονιά τα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων (Δέλτα και Νεαπόλεως Συκεών) 
συγκεντρώνοντας 810 συσκευασίες από τρόφιμα, είδη πρώτης 
ανάγκης και είδη βρεφικής φροντίδας. 
Πολύ σημαντική ήταν και η συγκέντρωση και διάθεση χρημάτων από 
τους εργαζόμενους της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στο Παιδικό Χωριό 
SOS στο Φίλυρο και στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» για 
την κάλυψη άμεσων αναγκών τους σε τρόφιμα και φάρμακα. 
1.3  ΥΠΟ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
Ο όμιλος GOODY’S δραστηριοποιείται υπεύθυνα στον κλάδο 
εστίασης προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
στην καλύτερη δυνατή τιμή. Με περισσότερους από 5.000 
εργαζόμενους και εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 
πελάτες καθημερινά, ο όμιλος έχει θέσει ως κύριο μέλημά του τη 
διασφάλιση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, εφαρμόζοντας πιστοποιημένα συστήματα και 
ακολουθώντας απαρέγκλιτα τους ισχύοντες κανόνες. 
Με υπευθυνότητα για τον καταναλωτή 
Ο όμιλος GOODY’S είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στον τομέα εστίασης 
& ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους στην 
Ευρώπη. Διαθέτει και διαχειρίζεται μερικές από τις μεγαλύτερες 
μάρκες στο χώρο της Εστίασης στην Ελλάδα όπως: Goody’s Burger 



639 
 

House, Everest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria, Papagallino, 
Olympus Plaza και το βραβευμένο εστιατόριο Kuzina. Επίσης, 
διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια (Hellenic Catering & Olympic 
Catering) στα οποία παράγονται έτοιμα γεύματα (chilled & 
κατεψυγμένα), προϊόντα κρέατος, σαλάτες & dressings & προϊόντα 
αρτοζαχαροπλαστικής για τα σήματα του ομίλου αλλά και για το 
σύνολο της αγοράς εστίασης. 
Με περισσότερα από 500 σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο 
όμιλος GOODY’S εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 
300.000 πελάτες. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ομίλου είναι το 
πάθος για καινοτομία και η προσήλωση στην ποιότητα των 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα με επίκεντρο την 
ικανοποίηση πελάτη. Στρατηγικός στόχος του ομίλου GOODY’S 
είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της 
παραγωγής ασφαλών τροφίμων και παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών εστίασης, γευμάτων και προϊόντων, υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας και ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ο όμιλος GOODY’S 
εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για τα οποία ελέγχεται και 
πιστοποιείται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Ειδικότερα, 
διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις και συνολικά αριθμεί 326 
πιστοποιητικά σε όλο το Δίκτυό του. 

• ISO 9001                                                               ●  ISO 
22000 

• OHSAS 18001                                                     ●  IFS 
• ISO 14001                                                            ●  HALAL 

Με υπευθυνότητα για το περιβάλλον 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της «αειφόρου ανάπτυξης», ο όμιλος 
GOODY’S εφαρμόζει και βελτιώνει σε μόνιμη βάση Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω του οποίου θέτει 
συγκεκριμένους σκοπούς & στόχους για τη μείωση της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, την πρόληψη της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την ελεγχόμενη 
διαχείριση των αέριων εκπομπών και των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων. Ειδικότερα οι δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 
1.    Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συλλογής 
της GF Energy (συλλογή μαγειρικών ελαίων) 

Πραγματοποιείται συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανόλαδων τα 
οποία διατίθενται στην κεντρική μονάδα της GF ENERGY, το πιο 
πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, 
με τρόπο νόμιμο, ασφαλή και οικολογικά σωστό. Ειδικότερα κατά 
τη διάρκεια του 2016, συγκεντρώθηκαν 219.000 kg Μαγειρεμένα 
Έλαια από τα καταστήματα του Ομίλου. 
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2.    Ανακύκλωση 
Θεωρώντας την ανακύκλωση κεντρική προτεραιότητα, όλοι οι 
άνθρωποι του ομίλου Εστίασης  συμμετέχουν οικειοθελώς σε 
προγράμματα ανακύκλωσης με στόχο την εξοικονόμηση των 
βασικών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. 
Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης στα 
κεντρικότερα καταστήματα του ομίλου GOODY’S με στόχο 
να  παρακινηθούν και να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στη 
διαδικασία ανακύκλωσης. Ειδικότερα κατά το 2016 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 135 τόνοι χαρτί, 43 τόνοι ξύλο, 3,5 
τόνοι μέταλλο, 33 τόνοι πλαστικό και 280 κιλά γυαλί. 

3.    Εξοικονόμηση Ενέργειας – Φυσικών Πόρων 
Ο όμιλος GOODY’S, υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της 
εξοικονόμησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας, σε όλα τα 
εστιατόρια με το σήμα La Pasteria καθώς και στην κεντρική 
παραγωγική μονάδα της Olympic Catering, γίνεται χρήση 
φυσικού αερίου. 

Με ευαισθησία για τον άνθρωπο και την κοινωνία 
Ο όμιλος GOODY’S παραμένει πιστός στο στόχο που έχει να 
στηρίζει τους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
δημιουργώντας συμμαχίες με φορείς / οργανισμούς και 
ενεργοποιώντας το σύνολο της αλυσίδας των συνεργατών, του 
δικτύου καταστημάτων και των πελατών του. Ειδικότερα κατά το 
2016: 

• Στα Goody’s Burger House, το ArGOODaki, ο πλέον 
αναγνωρισμένος θεσμός κοινωνικής προσφοράς και 
αγάπης, ολοκλήρωσε το έργο του για 15η χρονιά, 
στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών 
με προβλήματα όρασης. Στόχος του προγράμματος 
ArGOODaki ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες για 3D 
εξοπλισμό, καθώς η μάθηση μέσω αφής είναι ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης για μαθητές μη 
ή μερικώς βλέποντες. 

• Η EVEREST, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Δεκατιανό στο 
Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων προσφέροντας το 
παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε περίπου 11.500 
μαθητές, 68 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Το 
Πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο» αφορά στη δωρεάν 
διανομή δεκατιανού σε μαθητές δημοτικών σχολείων και 
νηπιαγωγείων και επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να 
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εξυπηρετήσει ανάγκες σίτισης ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, όπως είναι οι μαθητές. 

• Για 8η συνεχή χρονιά, το La Pasteria υποστήριξε το Make A 
Wish Ελλάδας, πραγματοποιώντας τις ευχές των παιδιών 
και φιλοξενώντας τα μαζί με τις οικογένειές τους στα 
εστιατόρια La Pasteria. Το Make A Wish είναι μία ΜΚΟ η 
οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές 
ιδιωτών και εταιρειών, χωρίς να λαμβάνει κρατική 
επιχορήγηση. Το 2016 στη La Pasteria πραγματοποιήθηκαν 
13 ευχές. 

Επιπλέον ο όμιλος GOODY’S στήριξε έμπρακτα τους ανέργους για 
6η συνεχή χρονιά προσφέροντάς τους έκπτωση 10% σε κάθε 
επίσκεψή τους σε όλα τα καταστήματα. Η ειδική αυτή οικονομική 
προσφορά εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ για παροχή 
ειδικών τιμών στους κατόχους κάρτας ανεργίας. 
2.  Όμιλος ATTICA 
Αποστολή του ομίλου ATTICA είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς με καινοτόμα πλοία υψηλής 
αισθητικής. Οι δραστηριότητες του ομίλου δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζομένους, 
αφήνουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λειτουργούν προς 
όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών. 
O όμιλος ATTICA κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επιβατηγού 
ναυτιλίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το 2016 
δημοσιεύτηκε ο 7ος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του 
ομίλου, για δεύτερη φορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
G4 του Global Reporting Initiative (GRI), ενός εξελιγμένου και 
ιδιαίτερα απαιτητικού συστήματος αναφοράς, το οποίο υιοθετείται 
από τους πρωτοπόρους στον τομέα κοινωνικής υπευθυνότητας 
διεθνώς. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες Μη 
Χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ομίλου ATTICA για το 2016. 
Εταιρική Υπευθυνότητα 
Η διοίκηση προωθεί την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλα 
τα επίπεδα του ομίλου ATTICA. Η επιτυχία του ομίλου ATTICA, ως 
οργανισμού που αναπτύσσεται διαρκώς συνδέεται άμεσα με την 
προσέγγισή του ως προς την υπεύθυνη λειτουργία, η οποία 
παραμένει προτεραιότητα, με την πεποίθηση ότι πρέπει να 
δημιουργεί αξία, όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά και για όλους τους 
Κοινωνικούς του Εταίρους. Ο όμιλος ATTICA υιοθετεί υπεύθυνες 
πολιτικές και πρακτικές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας και συνεργάζεται αρμονικά με τους Κοινωνικούς 
Εταίρους, ώστε να διασφαλίσει τη δημιουργία αμοιβαίας 
μακροπρόθεσμης αξίας. 
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Για τους Εργαζομένους, καλλιεργείται ένα εργασιακό περιβάλλον 
με κλίμα σεβασμού, ισότητας, ασφάλειας και αξιοκρατίας και 
προσφέρονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ώστε να 
παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
Για την Κοινωνία, ο όμιλος ATTICA επιδιώκει την επιχειρηματική 
ανάπτυξη έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της χώρας και των 
συνεργατών του, καθώς και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, ώστε να συμβάλλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της κοινωνίας. 
Για τους Πελάτες, ο όμιλος ATTICA προσπαθεί να προστατεύει την 
ασφάλεια και υγεία τους και να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή 
ταξιδιωτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. 
Για το Περιβάλλον, επιχειρεί να ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης 
ανάπτυξης στις διαδικασίες του και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά 
ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζεται, στο μέτρο 
του δυνατού, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.  
Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι όλα τα πλοία Superfast και Blue Star 
είναι πιστοποιημένα κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης 
Πλοίων (ISM) και εφαρμόζουν αυστηρά το σύνολο της Ευρωπαϊκής 
και Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Η ευαισθησία του ομίλου ATTICA στα 
περιβαλλοντικά θέματα αποδεικνύεται εμπράκτως καθώς η ATTICA 
group είναι ο πρώτος όμιλος της Επιβατηγού Ναυτιλίας που 
εφάρμοσε και έχει πιστοποιήσει (χωρίς να αποτελεί νομοθετική του 
υποχρέωση) όλα τα πλοία του κατά το Διεθνές Πρότυπο 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, ενώ αναπτύσσει 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής. 
Εργασιακά Θέματα 
Ο όμιλος στις 31/12/2016 απασχολούσε 1.058 άτομα (1.077 άτομα 
στη χρήση 2015).  Σημείο αναφοράς για τον όμιλο ATTICA 
παραμένει πάντα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί τον 
κινητήριο μοχλό και τον εκφραστή του οράματός του. Σκοπός και 
δέσμευση της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και 
δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων. Ο μέσος όρος 
παραμονής των εργαζομένων στον όμιλο ATTICA υπερβαίνει τα 14 
έτη. 
Η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης και η διαρκής επιμόρφωση του 
προσωπικού του oμίλου ATTICA αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες. Ειδικότερα κατά το έτος 2016 μέσα από την 
υλοποίηση σειράς στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 



643 
 

πραγματοποιήθηκαν 5.521 ώρες εκπαίδευσης, όπου εκπαιδεύτηκαν 
80 εργαζόμενοι στα γραφεία (2.771 ώρες) και  511 ναυτικοί (2.750 
ώρες) στα πλοία. 
Στον όμιλο ATTICA τηρείται Κώδικας Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας και διαθέτει σύστημα αξιολόγησης 
προσωπικού, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς. Προσφέρονται 
ικανοποιητικές αμοιβές σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και 
παρέχεται πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή & εξω-
νοσοκομειακή κάλυψη, για όλους τους εργαζόμενους στη ξηρά και 
τις οικογένειές τους. 
Όσον αφορά την Κοινωνία 
–    Εκπαιδεύθηκαν 116 εργαζόμενοι του Δικτύου Πωλήσεων του 
ομίλου ATTICA με συνολική διάρκεια 4.944 ώρες. 
–    16 φοιτητές έκαναν την πρακτική τους άσκηση. 
–    Συμμετείχε στην εκπαίδευση 108 Δόκιμων Σημαιοφόρων του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
–    Συλλέχθηκαν 68 μονάδες αίματος μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας. 
–    Αυξήθηκε το ποσοστό αγορών από επαρχιακούς προμηθευτές 
κατά 45%. 
–    Υποστηρίχθηκαν πάνω από 50 Οργανισμοί και κοινωφελή 
Ιδρύματα με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που 
δραστηριοποιείται ο όμιλος       ATTICA 
–    Η συνολική αξία των κοινωνικών δράσεων του ομίλου ATTICA 
ξεπέρασε τα € 1,4 εκ. 
Όσον αφορά το Περιβάλλον 
–    Μεταφέρθηκαν δωρεάν από τα νησιά πάνω από 78,4 τόνοι 
υλικών προς ανακύκλωση. 
–    Προωθεί την ενεργό συμμετοχή για καθαρές ακτές 
κατασκευάζοντας τασάκια ακτής. Από το 2007 έχει διανείμει 
περισσότερα από 1.300.000           τασάκια.   
–    Ανακυκλώθηκαν 235.000 λίτρα απόβλητα λιπαντικά έλαια, 30m³ 
κενά δοχεία χρωμάτων, 5,5 m³ και 1.900 κιλά ηλεκτρολογικού 
υλικού. 
–    Αφαλατώθηκαν 76.000 m³ νερού (36% της συνολικής 
κατανάλωσης) τα οποία καταναλώθηκαν επί των πλοίων. 
Ανθρώπινα δικαιώματα / Καταπολέμηση διαφθοράς / 
Δεοντολογία   
Στον όμιλο ATTICA, σεβόμαστε τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη Διεθνή 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στις δέκα αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, το οποίο έχουμε 
προσυπογράψει, καθώς και στη Ναυτική Σύμβαση Εργασίας (MLC), 
με την οποία έχουμε πιστοποιηθεί και ελεγχόμαστε για θέματα 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι τo 2016 δεν υπήρξε 
κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Έχουμε προσυπογράψει τo Ευρωπαϊκό 
Επιχειρηματικό Μανιφέστο 2020 (Εuropean Enterprise Manifesto 
2020), μέρος της κοινής πρωτοβουλίας «Επιχείρηση 2020» του 
Δικτύου CSR Hellas, του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe και 42 
ακόμη Δικτύων ΕΚΕ σε όλη την Ευρώπη, που προωθεί τη 
συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις στρατηγικούς 
τομείς: 
–    Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης. 
–    Προώθηση νέων βιώσιμων τρόπων παραγωγής, κατανάλωσης 
και διαβίωσης. 
–    Ενίσχυση της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
Συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς: 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση και εξάλειψη 
της διαφθοράς, έχουμε αποδεχτεί και συνυπογράψει την 
πρωτοβουλία ‘Call for Action’ του Οικουμενικού Συμφώνου του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την εφαρμογή πολιτικών και 
πρακτικών ουσιαστικής αντιμετώπισης της διαφθοράς. Επιπλέον, 
για τη διαφανή διατύπωση των θέσεών μας αναφορικά με θέματα 
δημοσίου διαλόγου, καταθέτουμε τις προτάσεις μας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο μέσω των οργανισμών INTERFERRY (Διεθνής 
Σύνδεσμος Ακτοπλοϊκών Εταιρειών) και Σ.Ε.Ε.Ν. (Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας). 
Εφαρμογή Αρχών & Κώδικα Δεοντολογίας: 
Προκειμένου να διαφυλάξουμε την επιχειρησιακή μας ηθική και 
κουλτούρα έχουμε επικοινωνήσει τον Κώδικα Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (ΚΕΣΔ) σε όλους τους 
εργαζόμενους στην ξηρά,  ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο 
γνωριμίας που δίνουμε στους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.  Ο 
ΚΕΣΔ είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζόμενους και τυχόν μη 
τήρησή του μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σχέσης εργασίας ή 
ακόμα και σε ποινικές κυρώσεις. 
3.  SINGULARLOGIC 
Η SINGULARLOGIC  έχει υιοθετήσει πολιτικές, διαδικασίες και 
πρακτικές που προωθούν και ενισχύουν την αξία της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στους άξονες: 

• Ανθρώπινο Δυναμικό 
• Περιβάλλον 
• Κοινωνία 

i.    Ακαδημαϊκή Κοινότητα 
ii.   Εθελοντισμός & Κοινωνική Συνεισφορά 
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iii.  Τοπική κοινότητα 
Υπευθυνότητα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
Το σημαντικότερο κεφάλαιο στον όμιλο SINGULARLOGIC είναι οι 
άνθρωποί της. Με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού ο όμιλος έχει δημιουργήσει ένα δομημένο και συνεχώς 
εξελισσόμενο σύστημα παροχών και προσφορών. Ξεκινώντας από 
τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης και επεκτείνοντας τη 
δράση και την προσφορά του ομίλου SINGULARLOGIC σε 
ενέργειες που απευθύνονται όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και 
στις οικογένειές τους, υλοποιούνται δράσεις με προσανατολισμό το 
«ευ ζην» των ανθρώπων της SINGULARLOGIC. Ενδεικτικά, όσον 
αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στη SINGULARLOGIC μεταξύ 
άλλων παρέχονται τα ακόλουθα: 

• Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης με καλύψεις σε 
Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους 
τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

• Επένδυση στους ανθρώπους της εταιρείας  προσφέροντας 
εκπαιδεύσεις σε εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικής 
ανάπτυξης, σε σεμινάρια τεχνικών δεξιοτήτων και σε 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις. 

• Επιδότηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών από 
εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

• Οργάνωση “SingularLogic Days” ημερών διασκέδασης και 
χαλάρωσης αφιερωμένες στους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους (επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
Adventure Park, Πλανητάριο κ.α.). 

• Αναγνώριση των εργαζομένων που εργάζονται στον Όμιλο 
SingularLogic πάνω από 20 έτη και τα παιδιά αυτών που 
επιτυγχάνουν κάθε χρόνο στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις 
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές. 

• Επιβράβευση της προσπάθειας και της εξαιρετικής απόδοσης 
των εργαζομένων μέσω του θεσμού «Achiever of the 
Month» & «Achiever of the Year». 

• Διεξαγωγή “Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων” με στόχο 
την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών και τη διαρκή 
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 
Στη SINGULARLOGIC εφαρμόζεται  Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001, μέσω 
του οποίου αξιολογούνται  και βελτιώνονται  συνεχώς οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του ομίλου. Τα κυριότερα 
περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι: 

• Ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών 
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• Ανακύκλωση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 
λαμπτήρων φθορίου 

• Ανακύκλωση toner και μείωσης χρήσης χαρτιού μέσω του 
Managed Print Services 

• Πρωτοβουλίες για τη μείωση κατανάλωσης νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 
από τις μεταφορές (συνεχίστηκε και κατά το 2016 η 
αντικατάσταση του στόλου οχημάτων της εταιρείας με 
οχήματα νέας τεχνολογίας). 

Κοινωνία 
i.       Ακαδημαϊκή Κοινότητα: 
Στόχος των Eνεργειών που απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα είναι η εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες και 
γενικότερα την πρόσβασή τους στην κοινωνία της γνώσης μέσω της 
πληροφορικής 
Ενδεικτικά, η προσφορά της εταιρείας προς την Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα για το 2016 ήταν: 

• Σταθερή συνεργασία με τα γραφεία διασύνδεσης των 
περισσότερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας για 
διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών στις δομές του 
Ομίλου και πρόσληψη των καλυτέρων με σύμβαση 
εργασίας. 

• Δωρεάν διάθεση λογισμικού αιχμής σε εκπαιδευτικούς φορείς 
όπως ΤΕΙ και ΙΕΚ  

• Χορηγία μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού και γραφειακού 
εξοπλισμού σε σχολεία 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων φοιτητών στους 
χώρους της SingularLogic 

• Συμμετοχή της SingularLogic σε σημαντικά Career Days 
• Ενίσχυση ενεργειών που προωθούν τη νεανική 

επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μαθητική καινοτομία 
(π.χ. στήριξη της ομάδας του κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ στο 
διαγωνισμό τεχνολογίας F1 in Schools, ενίσχυση της 
ρομποτικής ομάδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.α.) 

• Θέσπιση/Έναρξη του προγράμματος απασχόλησης, 
ανάπτυξης και ανάδειξης νέων ταλέντων στο χώρο του 
Software Development “Decode Your 
Talent!” προσφέροντας έμμισθη εργασία για 1 έτος σε 10 
νέους και νέες φοιτητές και απόφοιτους. 

ii.       Εθελοντισμός & Κοινωνική Συνεισφορά 
Η SINGULARLOGIC μέσα από τη διοργάνωση δράσεων αλλά και 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, προωθεί το 
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πνεύμα και τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και της κοινωνικής 
συνεισφοράς στους εργαζόμενούς της.  Ενδεικτικά, κατά το 2016 η 
προσφορά της στον Εθελοντισμό και στην Κοινωνία περιλάμβαναν: 

• Λειτουργία εταιρικής Τράπεζας Αίματος από το 1999 σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ με στόχο την 
ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων της και των 
οικογενειών τους. 

• Προσφορά εφαρμογών πληροφορικής σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς. 

• Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για ευπαθείς ομάδες  σε 
συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα 

• Οικονομική ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων (π.χ. Make a 
Wish Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Φλόγα - 
Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, 
Χαμόγελο του Παιδιού, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου 
Παιδιού «Η Αγκαλιά», Εταιρεία Νόσου Alzheimer, 
Χατζηπατέρειο Ίδρυμα  Κ.Α.Σ.Π, ΕΛΕΠΑΠ, Unicef, “Γέφυρα 
Ζωής – Α.μ.ε.Α. Δυτικού Τομέα ”  κ.α.). 

iii.       Τοπική Κοινότητα 
Με έμφαση τη στήριξη της τοπικής κοινότητας και την ενίσχυσή της, 
η SINGULARLOGIC, θέτει σε προτεραιότητα τη συνεργασία με 
επιχειρήσεις στις περιοχές που δραστηριοποιείται και στηρίζει 
έμπρακτα το έργο τοπικών φορέων, υπηρεσιών και ιδρυμάτων. 
Ενδεικτικά για το 2016 οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν: 

• Συγκέντρωση και αγορά ειδών διατροφής  για τα Κοινωνικά 
Παντοπωλεία Κηφισιάς και Αγίου Στεφάνου. 

• Σταθερή επικοινωνία και συνεργασία με εμπορικές 
επιχειρήσεις του Δήμου  Κηφισιάς  για την προβολή τους 
μέσω προσφορών προς τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας διεξήχθει την Τετάρτη 
2.6.2021, ώρα 15:00, στον προκαθορισμένο τόπο συνεδρίασης σύμφωνα με 
την από 12.5.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στα γραφεία 
του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, 
Καλλιθέα. Οι προσερχόμενοι υποβλήθηκαν κατά την είσοδο στο χώρο σε 
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δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 125 παρ. 3 του ν. 4548/2018), οι 
κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με 
τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, χωρίς φυσική παρουσία τους στον τόπο 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, 
όπως η ύπαρξη της πανδημίας COVID-19. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η «MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει 
ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 31 μετόχων 
που εκπροσωπούσαν 336.118.734 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,78% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και 
ελήφθησαν αποφάσεις, κατά περίπτωσιν, επί όλων των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης με εξαίρεση το θέμα υπ΄ αριθμόν 9, για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί του οποίου δεν συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το 
Καταστατικό απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Σύμφωνα με την από 12.5.2021 
Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού. Σύμφωνα με το νόμο, 
στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 
μόνο τα πρόσωπα που είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 
28.5.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της 5ης ημέρας πριν την ημέρα της 
αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα:  

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών 
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
- Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, 
ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, και 
αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Υπέρ: 317.670.341 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 
94,51% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 17.788.373 ψήφοι, ήτοι 
ποσοστό 5,29% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 

ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020. - 
Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 
2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Υπέρ: 317.670.341 ψήφοι, 
ήτοι ποσοστό 94,51% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 
17.788.373 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,29% του παρισταμένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου 
μετοχικού κεφαλαίου.  
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Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 
2020. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 
117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018. Υπέρ: 331.800.515 ψήφοι, ήτοι 
ποσοστό 98,71% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 3.658.199 
ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,09% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 
660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021. - O 
υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 
ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία 
εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι 
εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127. Υπέρ: 321.739.026 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,72% του 
παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 13.719.688 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 
4,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι 
ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 5ο : Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά 
την εταιρική χρήση 2020. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση 
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. 3  

Θέμα 6ο : Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020. – 
Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική 
χρήση 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη 
συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο. Υπέρ: 315.697.525 ψήφοι, 
ήτοι ποσοστό 93,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 
19.761.189 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,88% του παρισταμένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου 
μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 7ο : Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. - 
Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που 
καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
4.9.2020 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών 
οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική 
Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός 
του 2022 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, 
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Υπέρ: 315.697.525 ψήφοι, ήτοι 
ποσοστό 93,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 19.761.189 
ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 
660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 8ο : Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση 
κενωθείσας θέσης. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. 
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Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 
νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθείσας 
θέσης, σύμφωνα με την από 13.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρίας.  

Θέμα 9ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών 
παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Καταστατικού της Εταιρίας. – Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε 
λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης 
αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω. 4  

Θέμα 10ο : Λοιπές ανακοινώσεις. - Παρουσιάσθηκε στη Γενική Συνέλευση η 
Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και επί της οποίας δεν εκφράσθηκαν 
σχόλια ή αντιρρήσεις. 

 

Κλείνοντας λόγω των συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας της έξαρσης της 
πανδημίας, η συμμετοχή μας στην τακτική γενική συνελευση ήταν αδύνατη. 
Παρόλα αυτά, οφείλουμε να συγχαρούμε την εταιρία για τον διαδικτυακό 
ιστότοπο που έχει δημιουργήσει, καθώς η πληροφόρηση είναι άμμεση, 
αντικειμενική και εύκολα προσβάσιμη σε όλους.  

 

Τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2020 αποδεικνύουν την πενιχρή 
οικονομική θέση της επιχείρησης, αλλά ο στρατηγικός σχεδιασμός σε 
συνδιασμό με την υιοθέτηση πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, θα 
ανορθώσουν το ηθικό και θα επαναφέρουν την κερδοφορία στον όμιλο. 
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JUMBO 

Εργασια ΣΕΔ από τα ατομα : 

Τάση Αλεξάνδρα  

Μανέλας Ιωάννης  

Παναγιώτα Λασκάκη  

 

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Η Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία είναι ελληνική εταιρεία 
λιανικής πώλησης παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, 
ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. Το πρώτο 
κατάστημα Jumbo ιδρύθηκε το 1986 στη Γλυφάδα. 

Μέχρι τον Iούνιο του 2019 ο Όμιλος διέθετε 80καταστήματα. Από 
αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 
στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ διαθέτει και ηλεκτρονικό 
κατάστημα. 

 

Από 19 Ιουνίου του 1997 εισήχθη Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Στην ελλαδα υπαρχουν 52 καταστηματα jumbo  

Οικονομική κατάσταση 2020 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020  

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά)  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Τακτικό αποθεματικό 

Αποθεματικά εύλογης αξίας Αφορολόγητα αποθεματικά Έκτακτα 

αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 

σύμφωνα με τα ΔΠΧA 119.732.588 49.995.207 (9.325.064) 

53.786.617 (6.621.390) 1.797.944 475.255.152 (1.894.657) 

525.549.690 1.208.276.088 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων Περιόδου 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - - - - (70.342.895) (70.342.895) 

Τακτικό αποθεματικό - - - - - - - - Έκτακτα Αποθεματικά - - - - 

(9.407.190) - 9.407.190 - Συναλλαγές με ιδιοκτήτες - - - - - - 

(9.407.190) - (60.935.705) (70.342.895) Καθαρά Αποτελέσματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Περιόδου 01/01/2020-30/06/2020 - - - - - - 49.805.119 49.805.119 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

ξένων θυγατρικών - - (1.765.042) - - - - - - (1.765.042) Κέρδη 

/(Ζημιές )αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη 

αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - - - (2.022.961) - - - - 

(2.022.961) Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης - - (1.765.042) - 

(2.022.961) - - - - (3.788.003) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

περιόδου - - (1.765.042) - (2.022.961) - - - 49.805.119 46.017.116 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2020 

119.732.588 49.995.207 (11.090.106) 53.786.617 (8.644.351) 

1.797.944 465.847.962 (1.894.657) 514.419.104 1.183.950.308 Οι 

συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 

ενδιάμεσων συνοπτικών χ 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Jumbo έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 
και τις διεθνείς ̟πρακτικές. Η Εταιρεία, έχοντας θέσει ως απώτερο 
στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη 
διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, οργανώνεται 
αυστηρά βάσει κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου. 
Στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία 
διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει το 
σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών, 
ελεγκτικών μηχανισμών και δικλείδων ασφαλείας. Η εφαρμογή τους 
τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση και 
χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου του Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Εταιρείας. 
Που το βρηκα  
https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/etairiki-ypefthynotita/ 

 

 

 

 

 

Η πορεία μέχρι και σήμερα  

https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/etairiki-ypefthynotita/
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To Μέλλον 

Σε θετικό έδαφος, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, και 

για πρώτη φορά φέτος “γύρισαν” τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου 

Jumbo.  

Η επαναλειτουργία του 75% του δικτύου καταστημάτων στην 

Ελλάδα συνέβαλε στην αλλαγή τάσης, στην σταδιακή επαναφορά 
των πωλήσεων του μεγαλύτερου retailer της χώρας. Ωστόσο ένας 
σημαντικός αριθμός καταστημάτων (κυρίως όσων στεγάζονται σε 
μεγάλα εμπορικά κέντρα/malls ) παρέμεινε κλειστό, με συνέπεια την 
αποτύπωση στο σύνολο. 
Επιπρόσθετα οι αυστηροί και δυσανάλογοι για το μέγεθος των 
καταστημάτων περιορισμοί (ως προς τον αριθμό των 
επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων και μόνο με την 
διαδικασία click inside ή click away) επενέργησαν αρνητικά. 

• Στην Βουλγαρία, η πλειονότητα των καταστημάτων 

ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 12 

Απριλίου, στη Ρουμανία και τα 14 λειτούργησαν με 

περιορισμούς, όπως-περίπου- και στην Κύπρο.  

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου, Απόστολο 
Βακάκη, τα click away και click inside αποτελούν εργαλεία 
“παράδοσης” και όχι “πώλησης προϊόντων” γεγονός που αποτέλεσε 
και ένα από τα σημεία τριβής του επιχειρηματία με την κυβέρνηση. 
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Με το 53% των πωλήσεων να πραγματοποιείται στην ελληνική 
αγορά, ο Απόστολος Βακάκης είχε κάθε λόγο να υπεραμυνθεί ενός 
διαφορετικού-λειτουργικότερου- καναλιού πωλήσεων. 
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Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΣΕΔ από τους 

παρακάτω φοιτητές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ 

Τμήμα Oικονομικών Eπιστημών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης  

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΝΕΛΗ 

Τμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Πάντειο πανεπιστήμιο   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΟΣ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 



656 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σελίδα 3 – Σελίδα 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σελίδα 8 – Σελίδα 9 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Σελίδα 10 – Σελίδα 13 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

Σελίδα 14 – Σελίδα 15 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα 16 
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. είναι μια εταιρία με ηγετικό ρόλο 

στον τομέα διύλισης πετρελαίου και στην παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων 

και υπηρεσιών όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και 

τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό 

βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα 

διυλιστήρια της Ευρώπης, παρόλα αυτά η Motor Oil στο πλαίσιο του Ψηφιακού 

Στρατηγικού σχεδιασμού «Digital Refinery» εκσυγχρονίζει και ενισχύει περεταίρω τις 

εγκαταστάσεις της, υιοθετώντας λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για τους εξοπλισμούς 

του διυλιστηρίου αποσκοπώντας στην αύξηση του χρόνου ζωής των εξοπλισμών, 

μείωση του κόστους συντήρησής τους και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων, δείχνοντας έτσι για μία ακόμη φορά την αφοσίωση που έχει ο όμιλος 

στο σχέδιο του ως προς την συνεχή ανάπτυξη. Η καλή συγκρότηση της Motor Oil την 

βοήθησε αρκετά να διανύσει την προβληματική περίοδο του 2020 καθώς τα μεγάλα 

προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία δεν 

εμπόδισαν την εταιρία από το να εμφανίσει κέρδη το 2020 με την προσαρμοσμένη 

λειτουργική κερδοφορία EBITDA (χωρίς την επίπτωση της διακύμανσης της τιμής των 

αποθεμάτων) να ανέρχεται σε 331 εκατ. ευρώ έναντι 453 εκατ. ευρώ το 2019, σαφώς 

μικρότερη κερδοφορία αλλά συνάμα αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση 

με τα αποτελέσματα του κλάδου την συγκεκριμένη περίοδο.                                                                                                                                                                                                                      

Η εταιρία μπορεί το 2022 να κλείνει 50 χρόνια λειτουργείας ωστόσο η είσοδός της 

στο χρηματιστήριο Αθηνών έγινε μόλις το 2001 και πλέον συμπεριλαμβάνεται στον 

Γενικό δείκτη  (ATHEX COMPOSITE INDEX), τον δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης 

(FTSE/ ATHEX LARGE CAP) και στον διεθνή δείκτη (FTSE4Good Index Series). Η ιστορική 

πορεία της μετοχής αντικατοπτρίζει παράλληλα και την καλή πορεία του ομίλου 

καθώς παρουσιάζει διαχρονική σταθερότητα και συνέπεια με γενναία μερισματική 

πολιτική και ιστορικά καλή κερδοφορία κατατάσσοντάς την σε μία από τις πιο 

αξιόπιστες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η τιμή της μετοχής της Motor Oil 

ακολούθησε μια ισχυρή πτωτική τάση στο διάστημα Φεβρουαρίου-  Μαρτίου του 

2020 λόγω της έξαρσης της πανδημίας που οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση 

πετρελαίου διεθνώς, παρασέρνοντας παράλληλα την τιμή του πετρελαίου και τις 

τιμές των μετοχών του κλάδου προς τα κάτω, ωστόσο η πορεία της μετοχής το 2021 

φαίνεται να απελευθερώνεται από έντονες διακυμάνσεις καθώς με σταθερά βήματα 

ανοίγει και πάλι η παγκόσμια οικονομία και αυξάνεται η ζήτηση για πετρέλαιο 

παρέχοντας την δυνατότητα στην Motor Oil να συνεχίσει τις εξαγωγές της σε 

παραπάνω από 45 χώρες.  
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Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil πραγματοποιήθηκε στις 23/6/2020 

στις 10 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης από τον χώρο του Ξενοδοχείου Athens Plaza, Πλ. 

Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  το 75,94% του μετοχικού 

κεφαλαίο. 

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης 

 

Συγκεκριμένα : 

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (σε ενοποιημένη και μη 

βάση) συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του 

Νόμου 4548/2018 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Ορκωτών Ελεγκτών/ Εγκρίθηκε η πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη 

χρήση 2020. 

 

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και 

απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. 

 

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. 

Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. 

Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. 

Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης 

Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

ετήσια. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Κωνσταντάρα, Αικατερινάρη, 
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Ανυφαντάκι έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων 

ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.  

 

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του 

Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα: 

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι 

ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα. 

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή 

θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής ένα θα είναι ανεξάρτητο μέλος 

Δ.Σ., ένα θα είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και ένα θα είναι μη ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο. 

 

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι 

θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως 

κάτωθι: 

 

Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.) 

Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) 

Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) 

Για τους κ. κ. Κωνσταντάρα και Κυρίτση έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση 

πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 

4706/2020. 

 

Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο 

σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην 

ελεγκτική ή τη λογιστική. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση 

της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. 
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Τέλος η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος: Π. Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη: 

κ.κ. Γ. Π. Αλεξανδρίδης, Κ. Ν. Θανόπουλος) υπέβαλε στη Συνέλευση την 

προβλεπόμενη στην ενότητα 4 θ) του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2020.   

 

Θέμα 5: Εξελέγη για τη χρήση 2021 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Τηλέμαχος 

Γεωργόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κουτσός-

Κουτσόπουλος Δημήτρης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 275 χιλ. για τον τακτικό έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 και σε Ευρώ 170 χιλ. για τον φορολογικό 

έλεγχο της χρήσης 2021 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού. 

 

Θέμα 6: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2020 (ετήσια σταθερή 

αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου). Προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 

(ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε 

μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους 

Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών). 

 

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι 

την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 

4548/2018. 

 

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020. 

 

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της 

Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018. 

 

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5.500.000 από κέρδη 

προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και σε ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη. 

 

Θέμα 11: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 

2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. 
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Κοιτώντας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο του ομίλου όσο και της εταιρίας 

της Motor oil μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα σχετικά με την 

ρευστότητα, την δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την διάρθρωση κεφαλαίων. 

Ως προς την ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης της γενικής ρευστότητας, για την 

δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες της ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

και της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων. Επίσης για την αποδοτικότητα θα 

χρησιμοποιηθούν ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, ο δείκτης αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης μικτού περιθωρίου και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου. 

Τέλος ως προς την διάρθρωση κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης 

αποδοτικότητας ενεργητικού και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

συναντώνται στην βιβλιογραφία και ως return on assets (ROA) και return on equity 

(ROE) αντίστοιχα. 

 

Η ρευστότητα του ομίλου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο διότι ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας παίρνει την τιμή 1,53 που είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Ως προς την 

δραστηριότητα ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων παίρνει την τιμή 11,91 

που σημαίνει ότι μέσα την χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020) ότι οι απαιτήσεις έναντι 

των πελατών ικανοποιούνται 11,91 φορές. Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων ισούται με 10,91 που σημαίνει ότι τόσες φορές ανανεώνονται τα 

αποθέματα μέσα στην χρήση. Κοιτώντας την αποδοτικότητα του ομίλου οι δείκτες 

ROA, ROE και καθαρού περιθωρίου έχουν αρνητικό αποτέλεσμα πράγμα που σημαίνει 

ότι ο όμιλος εμφάνισε ζημίες και όχι κέρδη, σε αντίθεση ο δείκτης μικτού περιθωρίου 

παίρνει θετική τιμή και ισούται με 4,44% που σημαίνει ότι το μικτό αποτέλεσμα του 

ομίλου είναι κέρδος και όχι ζημία. Τέλος, ως προς την διάρθρωση κεφαλαίου ο δείκτης 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι ίσος με 3,46 φορές που σημαίνει ότι το σύνολο 

του ενεργητικού καλύπτει 3,46 φορές το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Η ρευστότητα της εταιρίας βρίσκεται σε καλό επίπεδο διότι ισούται με 1,69 που είναι 

μεγαλύτερο της μονάδας που σημαίνει ότι το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

επαρκεί για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ως προς την δραστηριότητα 

ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων είναι ίσος με 18,31 φορές που σημαίνει 

ότι τόσες φορές ικανοποιούνται οι απαιτήσεις έναντι των πελατών. Ο δείκτης 

ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων παίρνει την τιμή 10,08 που σημαίνει ότι τόσες 

φορές ανανεώνονται τα αποθέματα εντός της χρήσης. Ως προς την αποδοτικότητα οι 

αριθμοδείκτες ROA, ROE και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου παίρνουν αρνητική τιμή 

που σημαίνει ότι η εταιρία εμφάνισε ζημίες μέσα στην χρήση. Σε αντίθεση ο δείκτης 

μικτού περιθωρίου παίρνει την τιμή 0,47% διότι το μικτό αποτέλεσμα είναι κέρδος. 

Τέλος ως προς την διάρθρωση κεφαλαίων ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

παίρνει την τιμή 2,91 που δείχνει ότι το σύνολο του ενεργητικού καλύπτει 2,91 φορές 

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τύποι των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραπάνω ανάλυση καθώς και τα αποτελέσματα που βγάζουν. 

Ονομασία  Τύπος Αποτέλεσμα 

ομίλου 

Αποτέλεσμα 

εταιρίας 

    

Δείκτες 

ρευστότητας 

   

Δείκτης γενικής 

ρευστότητας 
 1,53 φορές 1,69 φορές 

    

Δείκτες 

δραστηριότητας 

   

Δείκτης ταχύτητας 

εισπράξεως 

απαιτήσεων 

 11,91 φορές 18,31 φορές 

Δείκτης ταχύτητας 

κυκλοφορίας 

αποθεμάτων 

 10,91 φορές 10,08 φορές 

    

Δείκτες 

αποδοτικότητας 

   

Δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού (ROA) 

 -3,21% -4,77% 

Δείκτης 

αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων 

(ROE)  

 -11,11% -13,92% 

Δείκτης μικτού 

περιθωρίου 
 4,44% 0,47% 

Δείκτης καθαρού 

περιθωρίου 
 -1,78% -2,88% 

    

Δείκτης 

διάρθρωσης 

κεφαλαίων 

   

Δείκτης 

χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης 

 3,46 φορές 2,91 φορές 
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Strengths – Δυνατά σημεία  
Ο όμιλος, μετά την τελευταία επένδυση σε νέα μονάδα παραγωγής στα διυλιστήρια- από τις 
πλέον σύγχρονες σε όλη την Ευρώπη - είναι σε θέση να διυλίζει σχεδόν όλες τις μορφές αργού 
πετρελαίου και να καλύψει την ζήτηση σε πετρέλαιο τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.  
Την τριετία 2008-2010 υλοποιήθηκε το έργο κατασκευής της Νέας Μονάδας Απόσταξης 
Αργού (Crude Distillation Unit) συνολικής επενδυτικής δαπάνης 200 εκατ. Ευρώ. Η 
δυναμικότητα της νέας μονάδας ανέρχεται σε 60.000 βαρέλια την ημέρα και με την 
προσθήκη της η ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου του Διυλιστηρίου αυξήθηκε κατά 50% 
ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του ξεπερνά τους 10 εκατ. Μετρικούς Τόνους ή 
180.000 βαρέλια ημερησίως. Ταυτόχρονα, το Διυλιστήριο της Εταιρείας κατέστη το 
μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο.  
Πρόσθετα οφέλη από την προσθήκη της νέας CDU αφορούν τη βελτιστοποίηση προμηθειών 
αργού λόγω της δυνατότητας κατεργασίας μεγαλύτερης γκάμας τύπων αργού και τη 
διασφάλιση σε μεγάλο βαθμό της απρόσκοπτης λειτουργίας του Διυλιστηρίου σε 
περιπτώσεις προγραμματισμένης συντήρησης. Η Νέα Μονάδα Απόσταξης Αργού τέθηκε σε 
λειτουργία το Μάιο του 2010.  
Πέραν των ανωτέρω έργων σημαντικά ποσά διετέθησαν για την αναβάθμιση του 
συγκροτήματος λιπαντικών (ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 185 χιλιάδες ΜΤ), για το 
συγκρότημα συμπαραγωγής ενέργειας (η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε σε 85 MW από 68 
MW διασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία του Διυλιστηρίου), για αποθηκευτικούς 
χώρους (δεξαμενές υγραερίων, καυσίμων και λιπαντικών) η συνολική χωρητικότητα των 
οποίων ανέρχεται σε 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα, για την κατασκευή σταθμού φόρτωσης 
βυτιοφόρων (Truck Loading Terminal) ο οποίος λειτουργεί στο Διυλιστήριο από το 2004, για 
νέες μονάδες ανάκτησης θείου (Sulfur Recovery Units), για το σύστημα κατανεμημένου 
ελέγχου (Distributed Control System), για το σύστημα αυτόματης ρύθμισης παραγωγικών 
διαδικασιών (Advanced Process Control), για την εγκατάσταση μονάδων Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων κλπ.  
Τέλος εξαιρετικά δυνατό σημείο για την εποχή της κρίσης που βιώνει η οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας, είναι ο έντονος εξαγωγικός χαρακτήρας με περίπου το 74% της 
παραγωγής των πετρελαιοειδών να εξάγεται στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας έτσι την 
εγχώρια κρίση με αποτελεσματικό τρόπο. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
η Μότορ Όιλ μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους κύριους παράγοντες καθορισμού της 
τιμής των προϊόντων πετρελαίου.  
Weaknesses – Αδυναμίες  
Οι υψηλού οικονομικού προϋπολογισμού επενδύσεις που έχουν γίνει και απαιτούνται για 
την συνεχή εξέλιξη και λειτουργία ενός διυλιστηρίου, δημιουργούν υψηλούς κινδύνους λόγω 
των ομολογιακών δανείων που έχουν ως υποχρέωση, καθώς και επηρεάζονται άμεσα από 
τις οικονομικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην χώρα, η αβεβαιότητα η 
οποία βάζει στον όμιλο και κάθε όμιλο με μεγάλα επενδυτικά σχέδια εμπόδια, καθώς 
οποιαδήποτε απόφαση δυσκολεύει την προεξόφληση των αποτελεσμάτων των αποφάσεων 
στο σήμερα, δημιουργώντας αστάθειες και αποφάσεις που δεν λογίζονται με βάση 
οικονομικά δεδομένα και τις ορθολογικές αποφάσεις αλλά με γνώμονα την ελαχιστοποίηση 
του γεωπολιτικού κινδύνου.  
Εποχικότητα – Κλιματολογικές Συνθήκες  
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα αν και η 
ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. 
Ειδικότερα, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι υψηλότερη το πρώτο και τελευταίο 
τρίμηνο του έτους. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης είναι αυξημένες τις 
χρονιές που οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι χαμηλές για μεγάλο 
διάστημα και επομένως η συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο 
και τέταρτο τρίμηνο είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο έτος. Επιπρόσθετα, η ζήτηση 
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για βενζίνες είναι υψηλότερη κατά το δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίμηνο του έτους, κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, και επομένως η συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών της 
Εταιρείας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο έτος. Ωστόσο, το διυλιστήριο της 
Εταιρείας είναι ένα από τα πλέον αρτιότερα τεχνολογικά συγκροτήματα στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παράγοντας πλήρες εύρος προϊόντων πετρελαίου και 
διαθέτοντας την απαραίτητη ευελιξία παραγωγής ώστε να αριστοποιεί την διάρθρωση της 
παραγωγής προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, ελαχιστοποιώντας παράλληλα 
τις όποιες επιδράσεις από τις εποχικές μεταβολές στη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων.  
Opportunities – Ευκαιρίες  
Ο Όμιλος μετά από την εξαγορά του δικτύου της Shell Hellas και την επέκταση του στο δίκτυο 
του Retail με επιπλέον 740 πρατήρια υπό το σήμα τη Shell, καθετοποιεί περαιτέρω την 
παραγωγή του παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα θυγατρική AVin Oil και την απόκτηση της 
Cyclon Hellas. Πλέον με την εξαγορά και του δικτύου της Lucoil στην Κύπρο διεθνοποιεί την 
λειτουργική της δραστηριότητα στην διάθεση και εμπορεία των πετρελαιοειδών 
αναπτύσσοντας σχέσεις με χώρες Βαλκάνιες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια και 
έπονται και λοιπές Βαλκάνιες και ευρύτερες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, που 
προδίδουν το όραμα του ομίλου για την υιοθέτηση ενός πλήρη εξωστρεφή χαρακτήρα, 
απομακρύνοντας τις επιρροές της ολοένα και συρρικνωμένης ελληνικής αγοράς, και 
μετατρέποντας τον όμιλο σε ηγέτιδα δύναμη στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια στον 
τομέα της Ενέργειας.  
Συνοψίζοντας, οι ευκαιρίες του ομίλου παρουσιάζονται στις νέες αγορές (γεωγραφικά) που 
ανοίγονται στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  
Threats – Απειλές  
Μεταβολές στην Τιμή του Αργού Πετρελαίου  
Οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου επηρεάζουν α) την αποτίμηση των 
αποθεμάτων (οπότε υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου έχουν θετική επίδραση στα 
λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας) και β) τα περιθώρια διύλισης όπως εξηγείται 
παρακάτω.  
Μεταβολές στα Περιθώρια Κέρδους Διύλισης  
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του κλάδου διύλισης επηρεάζονται σημαντικά από τις 
διακυμάνσεις των περιθωρίων διύλισης. Τα περιθώρια διύλισης της Εταιρείας επηρεάζονται 
από τις μεταβολές στις διαφορές μεταξύ των διεθνών τιμών των παραγομένων προϊόντων 
πετρελαίου και των τιμών του αργού και των πρώτων υλών. Επομένως, η διαθεσιμότητα και 
οι τιμές των διαφόρων τύπων αργού και πρώτων υλών, οι αιχμές της ζήτησης προϊόντων  
πετρελαίου καθώς και οι μεταβολές στην υπάρχουσα δυναμικότητα διύλισης στην ευρύτερη 
περιοχή της Ευρώπης επηρεάζουν τα περιθώρια διύλισης του Εταιρείας.  
Μεταβολές στα Περιθώρια Κέρδους Εμπορίας  
Εκτός από τη διύλιση αργού πετρελαίου και τη χονδρική εμπορία προϊόντων πετρελαίου που 
προέρχονται από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται και 
στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου τα οποία αγοράζει προς μεταπώληση στους πελάτες 
της. Το περιθώριο κέρδους από την εμπορία είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο από το 
μέσο περιθώριο κέρδους από τη διύλιση και εξαρτάται από τη διαμόρφωση των τιμών των 
προϊόντων αυτών διεθνώς, τις τιμές αγοράς, και τις τιμές πώλησής τους.  
Μεταβολές στη Συναλλαγματική Ισοτιμία  
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ευρώ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι περισσότερες συναλλαγές της Εταιρείας, ωστόσο, 
πραγματοποιούνται σε Δολάρια ΗΠΑ, νόμισμα που χρησιμοποιείται διεθνώς στη βιομηχανία 
πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία προμηθεύεται αργό πετρέλαιο και τιμολογεί τις 
χονδρικές πωλήσεις των διυλιστηρίων με βάση τις διεθνείς τιμές που ορίζονται σε Δολάρια 
ΗΠΑ. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας (π.χ. μισθοί 
προσωπικού) είναι σε ευρώ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πολιτική της Εταιρείας αποτελεί η 
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ισοσκέλιση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων σε συνάλλαγμα και σε ευρώ, έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιείται η επίπτωση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να 
υπάρχει μία “φυσική αντιστάθμιση” (natural hedging) του συναλλαγματικού κινδύνου. Κατά 
συνέπεια, τα Καθαρά Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (και αφού έχουν ληφθεί 
υπόψη τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα) της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σε 
σημαντικό βαθμό από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου.  
Αποτίμηση Αποθεμάτων  
Η Εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους για την αποτίμηση 
των αποθεμάτων, τα οποία αποτιμώνται στη μικρότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης (με τη 
μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους) και τρέχουσας τιμής ρευστοποίησης. Η αποτίμηση 
των αποθεμάτων απεικονίζεται στο ενεργητικό της Εταιρείας και επηρεάζει το κόστος  
πωληθέντων στα αποτελέσματα χρήσης. Σε περιόδους μείωσης των τιμών αργού και 
προϊόντων πετρελαιοειδών, η μέθοδος αποτίμησης οδηγεί σε μείωση της αξίας των 
αποθεμάτων, δεδομένου ότι υψηλότερης εκτιμώμενης αξίας προϊόντα πωλούνται και 
αντικαθίστανται με χαμηλότερης αξίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 
πωληθέντων. Αντίθετα σε περιόδους αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών η μέθοδος 
αυτή οδηγεί σε αύξηση της αξίας των αποθεμάτων, δεδομένου ότι χαμηλότερης εκτιμώμενης 
αξίας προϊόντα πωλούνται και αντικαθίστανται με υψηλότερης αξίας, με αποτέλεσμα τη 
μείωση του κόστους πωληθέντων και την αύξηση του μικτού κέρδους εκμετάλλευσης. Η 
αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται σε ευρώ και επομένως επηρεάζεται και από μεταβολές 
στην ισοτιμία ευρώ / δολαρίου. Σημειώνεται ότι πολιτική της Εταιρείας αποτελεί η τήρηση 
όσο το δυνατόν χαμηλότερων ποσοτήτων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων 
κατά το τέλος κάθε χρήσης, προκειμένου να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της αποτίμησης 
των αποθεμάτων στις οικονομικές της καταστάσεις και ιδιαίτερα στα αποτελέσματα χρήσεως 
της Εταιρείας.  
Μεταβολές των Επιτοκίων  
Η χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης ιδιαίτερα σε περιόδους 
υψηλών τιμών αργού και προϊόντων πετρελαίου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες τραπεζικού 
δανεισμού ο οποίος με τη σειρά του την επιβαρύνει με τόκους. Πτωτικές τάσεις στα επιτόκια 
των τραπεζών για κεφάλαια κίνησης έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας, ενώ αντίθετα, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων, η Εταιρεία επιβαρύνεται με 
αυξημένο κόστος δανεισμού. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 
δανείζεται σε εξαιρετικά καλούς όρους από τις διεθνείς χρηματαγορές.  
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 Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι κύριες δράσεις πραγματοποιούνται σε 

εθνικό επίπεδο. Από το 2001 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη των 25 εταιρειών µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, 

στον γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), καθώς και σε επιµέρους κλαδικούς 

δείκτες. 

Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας είναι η “Petroventure Holdings Limited” με ποσοστό 40% 

και η “Doson Investments Company” με ποσοστό 5,6%. Η δεύτερη ανήκει στους Νίκο 

και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη και συμμετέχουν από κοινού στο νομικό πρόσωπο με 

ποσοστό 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Οι επιχειρηματικοί τομείς που δραστηριοποιείται ο όμιλος χωρίζονται σε δραστηριότητα 

του διυλιστηρίου, δραστηριότητα πωλήσεων από και προς τα πρατήρια καυσίμων, 

δραστηριότητα ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου και παροχή υπηρεσιών.  

   Η πορεία της εταιρίας μέσα στο έτος επηρεάστηκε έντονα από την παγκόσμια 

υγειονομική κρίση. Συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο η υποχώρηση στην 

κατανάλωση καυσίμων ήταν αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Η συνολική 

μείωση στα καύσιμα φτάνει στο 14,7% όταν πέρυσι ήταν στο 3,8%. Όμως, η αύξηση 

στο δεύτερο τρίμηνο του έτους στην εσωτερική αγορά έρχεται να ενισχύσει τις 

προβλέψεις που δίνουν ευκαιρίες ανοίγματος για την εταιρία σε λειτουργικό και 

στρατηγικό επίπεδο. Όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρίας, στο δεύτερο τρίμηνο καταγράφεται στην εσωτερική αγορά ξεκάθαρη τάση 

αύξησης ήδη από τα μέσα Μαΐου, ενώ για τον Ιούνιο η αύξηση διαφαίνεται ακόμη πιο 

ισχυρή. Πλέον τα δεδομένα είναι τόσο ευνοϊκά που μιλάμε για συγκρίσεις μεγεθών προ 

πανδημίας, όταν επικρατούσε πλήρης λειτουργικότητα εντός του ομίλου.  

Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη οδήγησε την εταιρία να αναλάβει επενδυτικές δράσεις και να 

πραγματοποιήσει μια στρατηγικής σημασίας απόφαση: Στην κατασκευή της νέας 

μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, μαζί με τη 

ΓΕΚ Τέρνα, με συμμετοχή του ομίλου της Motor Oil σε ποσοστό 50% της συνολικής 

επένδυσης. Η επένδυση αυτή θα εδραιώσει τη θέση της εταιρίας στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και στο  κοντινό μέλλον, λόγω της αυξημένης ζήτησης που ήδη 

υπάρχει, θα οδηγήσει την εταιρία σε αύξηση κερδών λόγω οικονομίας κλίμακας. 

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει με project finance, βασισμένη δηλαδή στις 

ταμειακές ροές που θα προκύψουν από την ίδια την επένδυση. Η ίδια συμμετοχή της 

Motor Oil θα κυμανθεί στα 50 εκατ. ευρώ (375 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος, εκ των 

οποίων το 75% δανεισμός και το 25% ίδια συμμετοχή). 

Στη συνέχεια θα δούμε το άμεσο μέλλον της εταιρίας με στρατηγικό πρίσμα. Πιο 

συγκεκριμένα, τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της εταιρίας στο πλαίσιο του 

Ψηφιακού Στρατηγικού Μετασχηματισμού υιοθετώντας λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης 

για τους εξοπλισμούς του Διυλιστηρίου. Μέσω machine learning και real time (RTD), η 

εταιρία μπορεί να προβλέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων έως 

και 77%. Σε μακροχρόνιες βλέψεις, η Motor Oil ελπίζει στην αύξηση του χρόνου ζωής 

των εξοπλισμών και μείωση του κόστους συντήρησής τους. Η εφαρμογή της τεχνητής 

νοημοσύνης αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρία  SAP Business Technology 

Platform. 
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Η συνεχής προσπάθεια της εταιρίας να πετυχαίνει τους στόχους τόσο σε 

βραχυπρόθεσμο όσο μακροπρόθεσμο επίπεδο, να εξελίσσεται και να προσφέρει στο 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, τη βοηθούν να θέσει υψηλότερους στόχους και 

πιο ανταγωνιστικούς. Η φετινή αξιολόγηση σχετικά με το ESG (environmental, social, 

governance) περιλαμβάνει τη Motor Oil, μαζί με άλλες 35 μεσαίας και μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης εταιρίες. Σχετικά με τον δείκτη βιωσιμότητας θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε το πλαίσιο που δραστηριοποιείται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και 

την επενδυτική φιλοσοφία που ακολουθεί η εταιρία. Σχετικά με το περιβάλλον, ο δείκτης  

αξιολογεί πόσο καλά η εταιρία αξιοποιεί τους ανανεώσιμους πόρους ή την κατανάλωση 

νερού ή συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την κοινωνική 

προσέγγιση, μας αφορά να δούμε πόσο καλά μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους, αν 

σέβεται τους πελάτες, επίσης μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ισορροπία μεταξύ εργατικού 

δυναμικού και διευθυντικών στελεχών. Στο κομμάτι της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

πρέπει να υπάρχει υγιής αντιπροσώπευση των συμφερόντων των μετόχων και της 

διοίκησης αντίστοιχα και ταυτόχρονα εξετάζει πόσο καλά λειτουργεί η εταιρία. 

Συμπερασματικά να αναφέρουμε ότι η εταιρία Motor Oil ενδιαφέρεται για το 

αποτύπωμα που θα αφήσει στον πλανήτη. Η προσφορά της σε έρευνα και η συνεχής 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων 

λειτουργιών της συντελούν στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 

Από πλευράς κοινωνικής προσέγγισης, η εταιρία μέσω άμεσων και έμμεσων θέσεων 

εργασίας επιδιώκει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του 

ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Στο κομμάτι τον επενδύσεων επιδιώκει τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των οικονομικών της πόρων μέσω επενδύσεων που προσαρμόζονται στις 

ανάγκες της εποχής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (FDI). 

  Με πυξίδα το όραμα και τις αξίες της και κατανοώντας το περιβάλλον με το οποίο 

αλληλοεπιδρά, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, που θα 

μεταφερθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του οργανισμού και θα αποτελέσει την 

κατευθυντήρια δύναμη για την εξέλιξη του. Ο αναγκαστικός μετασχηματισμός για ένα 

πιο φιλικό προς το περιβάλλον όραμα εξελίσσει την εταιρία και την ωθεί να κατανοήσει 

καλύτερα τους στόχους της που 49 χρόνια πρεσβεύει. Να αναγνωρίσει τα αδύνατα 

σημεία, να βελτιωθεί και να εξελιχθεί. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Σύγχρονος Ενεργειακός Όμιλος | Motor Oil (moh.gr) 

• Αριθμοδείκτες - Τύποι (slideshare.net) 

• Gemeliaris_Nikolaos.pdf (unipi.gr) 

• Motor Oil: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2020 - Το νέο ΔΣ | Capital 

 

 

  

https://www.moh.gr/
https://www.slideshare.net/AlexandrosTsikolatas/ss-75236707
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/10982/Gemeliaris_Nikolaos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3554734/motor-oil-den-tha-dianeimei-merisma-gia-to-2020-to-neo-ds
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 Ονοματεπώνυμο:  Ελισάβετ Σιμόνι 

Σχολή: Λογιστική και χρηματοοικονομική (Πρέβεζα) 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Βαγγέλης Σακελλαρίου 

Σχολή: Λογιστική και χρηματοοικονομική (Πρέβεζα) 
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Ονοματεπώνυμο: Κάτια Σατνετσίδου 

Σχολή: Λογιστική και χρηματοοικονομική (Πρέβεζα) 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Μπουρντένης 

Σχολή: Λογιστική και χρηματοοικονομική (Πρέβεζα) 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ                                                       

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 
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 Με μια ματιά 

Η INTRALOT είναι μια ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένα τυχερά 

παιχνίδια , συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών , περιεχόμενο 

παιχνιδιού, διαχείριση αθλητικών στοιχημάτων και δια δραστικές υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών, σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η εταιρεία ενεργεί 

τόσο ως πωλητής λαχειοφόρων αγορών όσο και ως διαχειριστής λαχειοφόρων αγορών. Έχει 

παρουσία σε 53 χώρες και εργατικό δυναμικό περίπου 5.400 ατόμων  Είναι μια εισηγμένη 

εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Η INTRALOT δημιουργήθηκε ως απόσπασμα του ομίλου Intracom , που ανήκει στον 

Έλληνα  Σωκράτη Κοκκάλη . Αρχικά παρείχε υποδομές Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου ( ΟΠΑΠ ), βάσει συμβάσεων του 1999, αλλά έκτοτε έχει επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της σε μια παγκόσμια αγορά. Βιβλιοθήκη παιχνιδιών της Intralot περιλαμβάνει 

μια ποικιλία από παιχνίδια όπως το αριθμητικό παιχνίδια, τηλεόραση λαχειοφόρο αγορά, 

αθλητικά λαχειοφόρων αγορών, στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, στιγμιαία 

λαχεία, αμοιβαίων στοιχημάτων , βιντεολόττο και παρακολουθεί τα παιχνίδια. 

 

 Intralot: H εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας της 17ης Δεκεμβρίου 2020, αποφασίστηκε η εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 17.12.2020 και ο ορισμός των 
ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
αποτελούν οι : 

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, 
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, 

3.Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου, 
4.Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία, 

5.Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου, 
6.Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου, 

7.Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου, 
8.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, 
9.Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, 

10.Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου 

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι :     

 

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, 

2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και 

3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_betting
https://en.wikipedia.org/wiki/Lottery
https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Intracom
https://en.wikipedia.org/wiki/Sokratis_Kokkalis
https://en.wikipedia.org/wiki/OPAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Pari-mutuel
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       Επίσης εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον 

Ν. 4419/2017, που θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου :  

1.Ιωάννη Τσούμα, 

2.Αναστάσιο Τσούφη και 

3.Ιωάννη Τσουκαρίδη 

        Η Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης όρισε τον κ. Ιωάννη Τσούμα ως 

Πρόεδρό της καθώς πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο 1 

του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία της θα είναι ίσης διάρκειας με την 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 

17ης Δεκεμβρίου 2020 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη 

του ως ακολούθως: 

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 

Μέλος) 

2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος (Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

3. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 

Μέλος) 

4. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος) 

5. Φώτιος Λ. Κωνσταντέλλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος) 

6. Χρήστος Κ. Δημητριάδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

7. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

8. Ιωάννης Κ. Τσούμας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

10. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

FacebookTwitterLinkedIn 

 

 

 Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 

https://www.capital.gr/#facebook
https://www.capital.gr/#twitter
https://www.capital.gr/#linkedin
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     Η INTRALOT, είναι μια εισηγμένη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1992. Έχει αναδειχθεί σε 

ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο στο να προμηθεύει λύσεις , όσο 

και στο να διοργανώνει τυχερά παιχνίδια σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με 

ρυθμισμένη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Με έσοδα που αγγίζουν το 1,9 δις.€ και 5.100 

εργαζομένους το έτος 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία είναι 

τοποθετημένη στρατηγικά, προσφέροντας στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών 

παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο,  καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. 

       Μέσω μίας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η 

INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, 

προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, 

Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μία ενιαία και εξατομικευμένη 

εμπειρία παιχνιδιού μέσω συναρπαστικών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα 

τα κανάλια διανομής. Η INTRALOT διαχειρίζεται κατά μέσο όρο ετησίως συνολικές πωλήσεις 

τυχερών παιχνιδιών 24,4 δις.€ και έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται διεθνώς 300.000 

τερματικά. 

       Ως μέλος του UN Global Compact, η INTRALOT λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός 

πολίτης που δείχνει σεβασμό στα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, και υποστηρίζει 

ενεργά τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, έχοντας λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση της 

Διεθνούς Ένωσης Λοταριών (WLA). 

       Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα σημαντικότερα πρότυπα ασφαλείας. 

Είναι ο πρώτος προμηθευτής τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως ο οποίος έχει πιστοποιηθεί 

από την WLA σύμφωνα με το πρότυπο “WLA Security Control” το 2012 και έχει λάβει τις 

πιστοποιήσεις ISO 27001 και ISO 20000-1, μεταξύ άλλων πιστοποιήσεων. 

       Η INTRALOT συμβάλλει με αποφασιστικότητα  στη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου 

συμμετέχoντας ενεργά στην παγκόσμια κοινότητα τυχερών παιχνιδιών ως μέλος των 

σημαντικότερων Ενώσεων Λοταριών και Οργανισμών Τυχερών Παιχνιδιών στον κόσμο: 

Platinum Contributor της “World Lottery Association”, Premium Partner της “European 

Lotteries”, Top Sponsor της “North American Association of State & Provincial Lotteries”, 

Star Contributor της “CIBELAE” (Ένωση Λοταριών της Νοτίου Αμερικής και Ιβηρικής 

Χερσονήσου), Gold Sponsor της “Asia Pacific Lottery Association”, Μέλος της “Gaming 
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Standards Association” και Gold Member της “Association of Gaming Equipment 

Manufacturers”. 

 

Επισκευθείτε το website  

 Πληροφορίες για ΕΚΕ 

       Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της INTRALOT συνίσταται στη δημιουργία κοινής 

αξίας για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της 

καινοτομίας σε προϊόντα και τεχνολογίες, των προγραμμάτων υπεύθυνου παιχνιδιού, της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της συγκέντρωσης πόρων για κοινωφελείς σκοπούς 

και την προστασία του περιβάλλοντος, στις χώρες όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. Η 

INTRALOT, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Global 

Compact των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, και έχει υιοθετήσει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και αναπτύξει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης. Επιπλέον, η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιο 

απολογισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξή της βάσει του διεθνούς μοντέλου GRI-4 και έχει 

πιστοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τυχερών Παιχνιδιών για το πρόγραμμα 

υπεύθυνου παιχνιδιού που έχει αναπτύξει (WLA Responsible Gaming Certification). 

       Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της INTRALOT καλύπτουν όλο το εύρος των 

εμπορικών δραστηριοτήτων, είτε με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τυχερών 

παιχνιδιών, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες του πελάτη, σε αδειοδοτημένες από το 

κράτος λοταρίες είτε με την πλήρη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών σε χώρες, όπου η 

εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Η πολυδιάστατη 

επιχειρηματική δράση της εταιρείας καθορίζει αντίστοιχα τους στόχους και τις δράσεις 

βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετεί η εταιρεία. 

 

 

 

 Ποια η δραστηριότητα της εταιρείας? 
 

 

       Εν μέσω πανδημίας του COVID-19 η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

όλο τον κόσμο έχει επηρεαστεί και η έκταση των επιπτώσεων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τη διάρκεια της, την κυβερνητική πολιτική σε χώρες δραστηριότητας σχετικά με 

τους περιορισμούς που εφαρμόζονται και την τρέχουσα και μετέπειτα οικονομική κρίση 

που θα προκαλέσει η πανδημία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Intralot. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του H2GC, η τρέχουσα πρόβλεψη για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών δείχνει 

ότι το GGR σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2020 αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 2013 

και 2012, δηλαδή περίπου 400 δισ. δολάρια δηλ. 15% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις 

προβλέψεις πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, έχοντας επηρεαστεί 

σημαντικά μεταξύ άλλων παραγόντων από την αναβολή ή την ακύρωση σημαντικών 

αθλητικών γεγονότων και αγώνων παγκοσμίως. 

https://csrhellas.org/wp-content/uploads/2019/12/EPISKEUTEITE-TO-SITE.svg
https://csrhellas.org/member/intralot/
https://csrhellas.org/wp-content/uploads/2019/12/EPISKEUTEITE-TO-SITE.svg
https://csrhellas.org/wp-content/uploads/2019/12/EPISKEUTEITE-TO-SITE.svg
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Σημειώνεται ότι από τις αρχές Μαρτίου 2020, η INTRALOT άρχισε την προσαρμογή στο νέο 

περιβάλλον που διαμορφώθηκε από τον COVID-19, ενεργοποιώντας το πιστοποιημένο από 

την WLA Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προκειμένου 

να δώσει τη δυνατότητα στο 80% περίπου του προσωπικού της να εργάζεται εξ 

αποστάσεως, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού. Ωστόσο, 

σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες καθυστερήσεις στο 

προϊοντικό πλάνο και στην παραγωγή νέου εξοπλισμού στην Ασία ή άλλες διακοπές στην 

αλυσίδα εφοδιασμού από τρίτους προμηθευτές. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown), το κλείσιμο των καταστημάτων και η έλλειψη 

περιεχομένου αθλητικών στοιχημάτων είναι οι κύριες πηγές επιπτώσεων στα έσοδα της 

εταιρίας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου, είτε καθολικά όπως στην Μάλτα, την 

Αυστραλία και το Μαρόκο είτε μερικώς όπως στις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Χιλή. 

Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Αυστραλία και τη Μάλτα έχουν υποβάλει αιτήματα 

για ένταξη σε προγράμματα κρατικής υποστήριξης για αναστολή εργασίας του προσωπικού, 

ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται αντισταθμιστικά μέτρα με βάση το πλάνο αποφυγής ρίσκου, 

που έχει ως στόχο τη μετάθεση των κεφαλαιουχικών δαπανών Capex κατά περίπου 13 εκατ. 

ευρώ και μείωση των λειτουργικών δαπανών Opex κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ για το 

2020. 

Η εταιρεία αναμένει επί του παρόντος ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στα ακαθάριστα έσοδα 

GGR του Ομίλου θα κορυφωθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 και υποθέτει μια 

βαθμιαία επιστροφή στα προϋπολογισμένα επίπεδα μέχρι τον Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2020, 

καθώς η δραστηριότητα θα αρχίσει να ανακάμπτει πιθανώς από τον Ιούνιο 2020 και μετά. 

Σχετικά με τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις τον Μάρτιο και τις αρχές Απριλίου 

δείχνουν αντίσταση στις επιπτώσεις από το lockdown, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές 

Πολιτείες ένα σημαντικό τμήμα του δικτύου λιανικής παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, η 

έλλειψη περιεχομένου αθλητικών στοιχημάτων οδηγεί σε καθυστερήσεις στην 

αναμενόμενη συνεισφορά στο EBITDA της θυγατρικής στις ΗΠΑ από νέες ροές εσόδων 

αθλητικού στοιχηματισμού. 

Αξιολογώντας τα δεδομένα του Μαρτίου και των αρχών Απριλίου 2020 και τις διαθέσιμες 

προβλέψεις του lockdown ανά περιοχή, η βέλτιστη εκτίμηση της εταιρίας για τις επιπτώσεις 

για το 2020 κυμαίνεται από 25-30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου. Περισσότερες 

πληροφορίες θα δοθούν κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Οικονομικού Έτους 

2019 και της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές. 

Παράλληλα, η INTRALOT όρισε πρόσφατα τους Evercore Partners και Allen & Overy, ως 

χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους αντίστοιχα, για να επανεξετάσουν και να 

εφαρμόσουν στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για την επιχείρηση. 

Η διαδικασία στρατηγικής επισκόπησης θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση όλων των 

διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και διαθέσιμων στρατηγικών επιλογών για τη 

βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, με σκοπό την καλύτερη θέση 

της Εταιρίας για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στις βασικές αγορές της και τη 

μεγιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία και οι σύμβουλοι της θα επιδιώξουν να συνεργαστούν άμεσα με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη στον κατάλληλο χρόνο. 
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 Ανάλυση των μετοχών της εταιρείας 
 

INTRALOT (INLr) 

Αθήνα 

Δημιουργία Ειδοποίησης 

Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο 

0,2100 +0,0200    +10,53% 

13:43:32 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση ) 

Tύπος: Μετοχές 

Αγορά: Ελλάδα 

ISIN: GRS343313003 

• Όγκος: 264.201 

  

• Αγορά/Πώληση: 0,2020 / 0,2100 

  

• Εύρος ημέρας: 0,2000 - 0,2100 

 

 

INTRALOT 0,2100 +0,0200 +10,53% 

 

• Γενικά 

  

• Διάγραμμα 

  

• Ειδήσεις & Αναλύσεις 

  

• Οικονομικοί 

  

• Τεχνικά  

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0)
https://gr.investing.com/markets/greece
https://gr.investing.com/equities/intralot
https://gr.investing.com/equities/intralot-chart
https://gr.investing.com/equities/intralot-news
https://gr.investing.com/equities/intralot-financial-summary
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• Φόρουμ 

• Τεχνική Ανάλυση 

• Σχηματισμοί Κηροπήγιων 

• Συγκλίνουσες Εκτιμήσεις 

Τεχνική Ανάλυση INLr 

  

• 5 λεπτά 

• 15 λεπτά 

• 30 λεπτά 

• Ωριαία 

• 5 Ώρες 

• Ημερησίως 

• Εβδομαδιαία 

• Μηνιαίο 

Σύνοψη : ΙΣΧΥΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Κινούμενοι Μέσοι : Αγορά (12) Πώληση (0) 

Τεχνικοί Δείκτες : ΙΣΧΥΡΗ Αγορά (7) Πώληση (0) 

Σημεία Περιστροφής  14.06.2021    11:05 GMT 

Όνομα S3 S2 S1 Σημεία Περιστροφής R1 R2 R3 

Κλασσικό 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Fibonacci 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Camarilla 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Woodie's 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

DeMark's - - 0,2000 0,2000 0,2000 - - 

 

Τεχνικοί Δείκτες  14.06.2021   11:05 GMT 

 

Όνομα Τιμή Δράση 

RSI(14) 73,887 Αγορά 

https://gr.investing.com/equities/intralot-commentary
https://gr.investing.com/equities/intralot-candlestick
https://gr.investing.com/equities/intralot-consensus-estimates
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://gr.investing.com/technical/pivot-points
https://gr.investing.com/technical/indicators
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Όνομα Τιμή Δράση 

STOCH(9,6) 62,917 Αγορά 

STOCHRSI(14) 100,000 

Αγορά 

Περισσότερο του 

Πρέπον 

MACD(12,26) 0,009 Αγορά 

ADX(14) 60,256 Αγορά 

Williams %R 0,000 

Αγορά 

Περισσότερο του 

Πρέπον 

CCI(14) 205,9164 

Αγορά 

Περισσότερο του 

Πρέπον 

ATR(14) 0,0046 
Λιγότερη 

Αστάθεια 

Highs/Lows(14) 0,0265 Αγορά 

Ultimate 

Oscillator 
89,625 

Αγορά 

Περισσότερο του 

Πρέπον 

ROC 25,749 Αγορά 

Bull/Bear 

Power(13) 
0,0420 Αγορά 

Αγορά: 7 

  

Πώληση: 0 

  

Ουδέτερο: 0 

 

 

Σύνοψη : ΙΣΧΥΡΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Κινούμενοι Μέσοι  14.06.2021   11:05 GMT 

 

https://gr.investing.com/technical/moving-averages
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Περίοδος Απλό Εκθετικό 

MA5 
0,1962 

Αγορά 

0,1969 

Αγορά 

MA10 
0,1862 

Αγορά 

0,1910 

Αγορά 

MA20 
0,1840 

Αγορά 

0,1834 

Αγορά 

MA50 
0,1676 

Αγορά 

0,1726 

Αγορά 

MA100 
0,1584 

Αγορά 

0,1663 

Αγορά 

MA200 
0,1636 

Αγορά 

0,1662 

Αγορά 

Αγορά : 12 

  

Πώληση : 0 

 

 

Σύνοψη : ΑΓΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της                                      

Intralot 
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Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 

Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

                    Τα θέμα της Γενικής  Συνέλευσης που συζητήθηκαν είναι:     

 

1)  Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 

2)  Οι επιχειρησιακές εξελίξεις 

3)  Η συμφωνία για τις Ομολογίες του 2021 και του 2024 

4) Η Στρατηγική και οι προοπτικές ανάπτυξης της επόμενης μέρας του Ομίλου μετά 

την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και των αλλαγών στο 

λειτουργικό μοντέλο της εταιρίας  

     Η  εταιρεία εξασφάλισε μια σημαντική συμφωνία αναχρηματοδότησης του 

ομολόγου λήξης 2021 και επίτευξης σημαντικής απομόχλευσης συνολικά. Πρόκειται 

για μια πολύ σημαντική συμφωνία της οποίας η επιτυχής ολοκλήρωση δίνει στην 

INTRALOT τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο 

της τεχνολογίας των τυχερών παιχνιδιών και ειδικότερα στις ΗΠΑ. Κύριο μέλημα της 

εταιρείας για την επίτευξη συμφωνίας με τους ομολογιούχους ήταν η εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή όλων των ομάδων 

ομολογιούχων και των μετόχων.  
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     Σχετικά με την ανακοίνωση της 28ης Ιουνίου, 2021 ο κ. Κόκκαλης τόνισε "Με τη 

συμφωνία ενδιάμεσης χρηματοδότησης €147,6 εκ. και αποπληρωμής που 

ανακοινώθηκε χθες, επιτυγχάνονται τα όρια συμμετοχής προκειμένου η συμφωνία με 

τους ομολογιούχους να εκτελεστεί με συναινετικό τρόπο, χωρίς δηλαδή προσφυγή σε 

δικαστική διαδικασία. Το νέο δάνειο που θα εκδοθεί από την INTRALOT Inc. θα είναι 

σε δολάρια και αντίστοιχα προσαρμοσμένα επιτόκια, ώστε να αντισταθμίζεται πλήρως 

ο συναλλαγματικός κίνδυνος".  

      Για τις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις ο κ. Κόκκαλης δήλωσε "Όπως ήδη 

ανακοινώσαμε πρόσφατα, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο ήταν 

εξαιρετικά καλά και αναμένουμε ότι και τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου θα είναι εξίσου 

καλά, και σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, δίνοντας στην 

INTRALOT τη δυνατότητα να ενδυναμώσει τη θέση της σε στρατηγικές αγορές μέσα 

από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της εμπειρίας της στον κλάδο των τυχερών 

παιχνιδιών. Η βασική μας προτεραιότητα είναι πλέον η θυγατρική μας στην Βόρεια 

Αμερική, η οποία έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στον Όμιλο και συμμετέχει στην 

κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου, αλλά και η εκμετάλλευση ευκαιριών και σε 

άλλες ανεπτυγμένες αγορές, όπου ο Όμιλος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

αξιοποιώντας την εμπειρία μας και το χαρτοφυλάκιο των νέων μας προϊόντων.Τέλος, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους μας και όλους τους συνεργάτες για την 

αντοχή και την επιμονή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία με τους 

Ομολογιούχους".  

     Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή δύο νέων μελών, των 

Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών 

του, η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η 

συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου. Αναλυτικά όλες οι 

πληροφορίες διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

 

 Πιο σημαντικά που τέθηκαν στην Γενική Συνέλευσή είναι: 
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1) Επιβεβαιώσει υπήρξε από     τον  πρόεδρος της Intralot ΙΝΛΟΤ  

0,00%  Σωκράτης Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της 

εταιρείας, τονίζοντας παράλληλα ότι η συμφωνία με τους ομολογιούχους ήταν η 

καλύτερη δυνατή για να ικανοποιηθούν  οι  μέτοχοι  αλλά και οι ομολογιούχοι  

2) Η θυγατρική της ΙΝΤΡΑΛΟΤ στην Αμερική, από την οποία και προέρχεται το 

36,4% των ετήσιων εσόδων και το 51% της λειτουργικής κερδοφορίας του 

ομίλου, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

3) «Η συμφωνία του Ιανουαρίου απαιτούσε συγκεκριμένη συμμετοχή, η οποία 

ωστόσο δεν θα  επετεύχθη. Για να μην πάνε  σε προσφυγή, επιλέχτηκε 

μια ενδιάμεση συμφωνία αναχρηματοδότησης. Οι ομολογιούχοι δίνουν νέο 

δάνειο ύψους 147 εκατ. ευρώ ενώ θα εκδώσουν και νέα ομόλογα μέχρι το 

υπόλοιπο ποσό των 250 εκατ. Ευρώ 

4) . 
Οι ομολογιούχοι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας μέχρι ποσοστό 19%. Μάλιστα το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί 

μέχρι και το 49%», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης. 

 

5) Περίπου 60% των κατόχων της ομολογιακής έκδοσης των 250 εκατ. ευρώ θα 

πληρωθούν στο ακέραιο. Για να συμβεί αυτό, η θυγατρική της ΙΝΤΡΑΛΟΤ στο 

Λουξεμβούργο θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 147,6 εκατ. ευρώ. Η 

χρηματοδότηση αυτή θα παρασχεθεί από το «γκρουπ» του 75% των 

ομολογιούχων που είχαν εξαρχής αποδεχτεί τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του 

χρέους  

 

6) Σύμφωνα με μια  αναφορά που έγινε στο 2020 μίλησε για μια δύσκολη χρονιά, με 

πολλές αντίξοες συνθήκες σε επενδύσεις σε ξένες αγορές (Τουρκία - Βουλγαρία), 

ωστόσο δήλωσε σίγουρος ότι η εταιρεία του θα συνεχίσει να αξιοποιεί όσα έχει 

χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. 

 

 

 Η συμφωνία για τις Ομολογίες του 2021 και του 2024 

https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178
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    Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Intralot, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει την 

έκδοση νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 244,6 εκατ. δολαρίων με 

πληρωτέο επιτόκιο το οποίο θα διαμορφώνεται σε 7,09% την πρώτη διετία από την 

έκδοση, σε 8,19% την τρίτη χρονιά και έπειτα σε 8,87%. Ο όμιλος θα έχει τη 

δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε 

είδος 9,98%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο, για την πρώτη τριετία, και σε ποσοστό 

10,27% έπειτα. Προβλέπεται ακόμη η ανταλλαγή των ομολογιών SUNs 2021 με νέες 

εξασφαλισμένες ομολογίες ύψους 205 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν από την 

Intralot Inc., με λήξη το 2025. Όπως και η ανταλλαγή υφιστάμενων ομολογιών SUNs 

2024 με ποσοστό μέχρι 49% στην εταιρεία που θα συσταθεί, θα αποτελέσει άμεση 

θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V. και θα ελέγχει τη δραστηριότητα του 

ομίλου στις ΗΠΑ. Στην εταιρεία αυτή το 18,7% θα ελέγχει αριθμός των ομολογιούχων 

SUNs 2024, «διαγράφοντας» απαιτήσεις αξίας 68 εκατ. από τα 500 εκατ. του 2024. 

     Προβλέπεται ακόμη, μεταξύ της Intralot Capital Luxembourg, της Intralot και 

μελών της ομάδας «ad hoc» των ομολογιούχων, η σύναψη σύμβασης δανεισμού 

ύψους 147,6 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί για την αποπληρωμή ίσου ποσού των 

ομολογιών SUNs 2021. Ως αντάλλαγμα, τα μέλη της ομάδας «ad hoc» θα λάβουν 

ίσης αξίας πρόσθετες ομολογίες SUNs 2021. Η εισηγμένη εκτιμά ότι κατά την 

περίοδο μεταξύ του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και του έτους που 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συναφθείσες συμβάσεις θα αποφέρουν καθαρές ροές 
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περίπου 16 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, 2 εκατ. ευρώ για το 2020 και 8 εκατ. ευρώ 

για το 2021 αντιστοιχούν, σε προσωρινή βάση, σε πληρωμές για νέα υπό σύναψη 

έργα. 

      Η συμφωνία με τους ομολογιούχους επιτρέπει τη μείωση του ομολογιακού 

δανεισμού της Intralot, ύψους 750 εκατ. ευρώ, κατά τουλάχιστον 113 εκατ. ευρώ 

(45 εκατ. και 68 εκατ. ευρώ από τα χρεόγραφα του 2021 και του 2024, αντίστοιχα). 

Ωστόσο, τα επιτόκια που καλείται να πληρώσει για τις νέες ομολογίες είναι υψηλά, 

ενώ εκχωρείται ποσοστό έως 49% στη νέα εταιρεία που θα ελέγχει τη δραστηριότητα 

στις ΗΠΑ από την οποία προέρχεται σημαντικό μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας 

του ομίλου. 
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Μπριασούλης Θωμάς 
Μπριασούλη Σοφία 
Δολαπτσή Δόμνα 
Τόδουλου Ελένη-Μαρία 
Γκρύμσι Ρετζίνα 

 
Έτος 2021 
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Πληροφορίες Συντακτών 

  

 

 

 

    

Μπριασούλης Θωμάς: 

Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών Ιωαννίνων, 

2ο Έτος 

 

Μπριασούλη Σοφία: 

Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών Ιωαννίνων, 

1ο ‘Έτος 

Δολαπτσή Δόμνα: 

Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών Ιωαννίνων, 

1ο Έτος  

Τόδουλου Ελένη-Μαρία: 

Τμήμα Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής 

Ιωαννίνων, 1ο Έτος 

Γκρύμσι Ρετζίνα: 

Τμήμα Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής 

Ιωαννίνων, 1ο Έτος 
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Εταιρικό Προφίλ 

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 από τον Σταύρο 

Χαλιορή στην Ξάνθη. Είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός όμιλος ο 

οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

πολυπροπυλενίου διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε  6 

χώρες(Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία, 

ΗΠΑ), εταιρείες διανομής και εμπορίας σε 5 χώρες(Νορβηγία, 

Σουηδία, Αυστραλία, Κίνα) και δίκτυο πωλήσεων το οποίο 

επεκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.  

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 3 κλάδους που καλύπτουν 

συνολικά 25 τομείς δραστηριοποίησης: 

• Κλάδος Τεχνικών Υφασμάτων 

• Κλάδος Συσκευασίας 

• Υδροπονικές Καλλιέργιες 

Ο κλάδος τεχνικών υφασμάτων αφορά στην παραγωγή και 

εμπορία συνθετικών υφασμάτων για βιομηχανικές και τεχνικές 

χρήσεις και έχει διεθνή προσανατολισμό με το 97% των πωλήσεων 

να πραγματοποιείται στην παγκόσμια αγορα. 

Ο κλάδος συσκευασίας αφορά στην παραγωγή και εμπορία ειδών 

συσκευασίας, πλαστικών σακών, πλαστικών δοχείων, για τη 

συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων και άλλων υλικών 

συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις.  

Από τις αρχές του 2013 ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις 

υδροπονικές καλλιέργειες με κύρια παραγωγή άριστης ποιότητας 

λαχανικών(ντομάτες, & αγγούρια) όλο τον χρόνο σε σύγχρονα 

υδροπονικά θερμοκήπια στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης. 
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Ιστορική Αναδρομή  

➢ Το 1977 ιδρύθηκε η Εταιρεία από τον Σταύρο Χαλιορή στην 

Ξάνθη. 

➢ Το 1980 λειτούργησε το 1ο εργοστάσιο που παρήγαγε 

υφαντά σακιά πολυπροπυλενίου, σχοινιά και σπάγκους. 

➢ Το 1986 ξεκίνησε να παράγει τεχνικά υφάσματα 

πολυπροπυλενίου και δημιουργήθηκαν νέα κτήρια στην 

Ξάνθη. 

➢ Το 1992 δούλεψε και το 3ο εργοστάσιο με εξειδίκευση στην 

παραγωγή βιομηχανικών και ταπητουργίας νημάτων. 

➢ Το 1995 κάνει είσοδο της η εταιρεία στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

➢ Το 1997 μπαίνει στην αγορά της άκαμπτης συσκευασίας με 

την ίδρυση ενός νέου εργοστασίου στα Ιωάννινα. 

➢ Το 1999 με την εξαγορά της Don & Low Ltd γίνεται 

αναγνωρισμένη διεθνώς και άρχισε να ασχολείται με την 

κατηγορία των μη-υφαντών. 

➢ Το 2000 εισέρχεται στην αγορά των FIBC/μεγασάκων μέσω 

της αγοράς Thrace Ipoma και ιδρύει τη Thrace Greiner και τη 

Thrace Plastics Pack Doo. 

➢ Το 2007 εξαγοράζει τη Thrace LINQ Inc. και την Lumite Inc. 

➢ Το 2009 έκανε μια επένδυση στη Thrace LINQ. 

➢ Το 2010-2012 οι εταιρείες του Όμιλου επέκτειναν τις 

πωλήσεις τους σε 80 χώρες και δημιουργήθηκε μια νέα 

εμπορική εταιρεία στην Κίνα. 

➢ Το 2013 ιδρύθηκε η εταιρεία θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. 

➢ Το 2014 ξεκίνησε να παράγει προϊόντα στεγανοποίησης 

χρησιμοποιώντας γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό μέσω της 

δημιουργίας της εταιρίας Thrace-Eurobent Α.Β.Ε.Ε. στην 

Ξάνθη. 

➢ Το 2016 επένδυσε στην παραγωγή Βελονωτών Μη-υφαντών 

και Spunbond υφασμάτων στην Ελλάδα(Thrace NG) και 

ξεκίνησε να παράγει thermoforming στην Βουλγαρία (Thrace 

Ipoma)  

➢ Το 2017 άρχισε να παράγει injection στην Ιρλανδία(Thrace  

Synthetic) 

➢ Το 2018 επένδυσε στα βελονωτά Μη-υφαντά υφάσματα στην 

βόρεια Αμερική (Thrace LINQ) και κατάφερε να αποκτήσει 

συνολικά 185 στρέμματα επεκτείνοντας τα θερμοκήπια. 
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Οργάνωση & Διοίκηση 

 

 

 

  

Πρόεδρος:

• Κωνσταντίνος Χαλιορής

Αντιπρόεδρος: 

• Θεόδωρος Κίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος:

• Δημήτριος  Μαλάμος

Εκτελεστικά Μέλη:

• Κωνσταντίνος Χαλιορής

• Δημήτριος  Μαλάμος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

• Βασίλης Ζαϊρόπουλος 

• Χρήστος Σιάτης 

• Αθανάσιος Δημίου

• Χρήστος-Αλέξης  Κομνηνός

Ανεξάρτητα Μη 
Εκτελεστικά Μέλη:

• Θεόδωρος Κίτσος

• Γεώργιος Σαμοθράκης 

• Μυρτώ Παπαθάνου 

• Σπυριδούλα Μαλτέζου 

• Νικήτας Γλύκας
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Λογιστική Ανάλυση 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Και Λοιπών Συνολικών  

Εισοδημάτων 

 

Συμπέρασμα: 

Παρατηρούμε ότι τα καθαρά κέρδη μετά  από φόρους ανέρχονται 

στα 37.956.000 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2020 

καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2019 για το οποίο ήταν στα 

4.017.000 εκατομμύρια ευρώ. 
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Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Ετήσια μεταβολή της μετοχής της εταιρείας Πλαστικά Θράκης στο 

χρηματιστήριο: 

 

Για την εταιρεία Πλαστικά Θράκης από της 27/05/2020 μέχρι της 

27/05/2021 ήταν μία πάρα πολύ καλή χρονιά όπου ο Όμιλος όχι 

μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του εξαιτίας 

της πανδημίας η οποία προκάλεσε τεράστιο επιχειρησιακό 

πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις, αλλά μπόρεσε να αυξήσει τις 

πωλήσεις και την κερδοσκοπία του. Γενικότερα για το 2020 ο 

Όμιλος Πλαστικά Θράκης παρά τις δύσκολες συνθήκες της 

πανδημίας κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά κέρδη του κατά 905%. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

5,7800 5,7900 5,5900 77.510 440.126€ 327 

 

ΥΨΗΛΟ 
ΕΒΔ. 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΕΒΔ. 

ΥΨΗΛΟ 
ΜΗΝΑ 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΜΗΝΑ 

ΥΨΗΛΟ 
52ΕΒΔ. 

ΧΑΜΗΛΟ 
52ΕΒΔ. 

5,9000 5,7000 5.9500 4,8200 5,9500 1,6680 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
ΠΩΛΗΤΕΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ 

5,7900 x 1.519 253.263.007€ 43.741.452 
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Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιγράφει τις βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που πρέπει να ακολουθεί η 

Εταιρεία και οι οποίες διέπουν τους βασικούς τομείς λειτουργίας 

της. Ο παρών Κώδικας συντάχθηκε από την εταιρεία και στοχεύει 

στη διαρκή βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου και του 

ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Ρόλος & Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο 

και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας 

και άλλων μετόχων καθώς και να ενισχύει τη μακροχρόνια 

οικονομική αξία της Εταιρείας και να προασπίζει το γενικό της 

συμφέρον. 

Μέγεθος & Σύνθεση του Δ.Σ. 

Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την 

αποτελεσματική και ευέλικτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να 

αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της επιχείρησης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλομορφία 

γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται 

στους εταιρικούς στόχους. 

Ρόλος & Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. και θα πρέπει να έχει τις 

αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης σύγκλησης 

και διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τη διασφάλιση της 

καλής οργάνωσης των εργασιών του. Ευθύνη επίσης του 

Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και 

ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ. και η αποτελεσματική 

και ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ. και η αποτελεσματική 

επικοινωνία του με όλους τους μετόχους. 

Καθήκοντα & συμπεριφορά των Μελών του Δ.Σ. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην 

Εταιρεία, να ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα προς το 

συμφέρων της Εταιρείας, να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα 

των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών, να συνεισφέρει στην 
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εμπειρία του και να αφιερώνει στα καθήκοντα του τον αναγκαίο 

χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. 

Εσωτερικός Έλεγχος. 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό 

και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων  κινδύνων. Επίσης, θα 

πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής 

και να επανεξετάζει τακτικά και να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση όπως την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον 

αφορά στη διαχείριση των εν λόγο κινδύνων. 

Επίπεδο & Διάρθρωση Αμοιβών. 

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών χρειάζεται να στοχεύουν 

στην προσέλκυση και την παραγωγή των μελών του Δ.Σ., των 

διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων, που προσθέτουν αξία 

στην Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. 

Το ύψος των αμοιβών τους βρίσκεται σε αντιστοιχία  με τα 

προσόντα, την εμπειρία και την συνεισφορά τους στην Εταιρεία. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να διευκολύνει  την αποτελεσματική 

και απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι 

με τη σειρά τους χρειάζεται να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα 

τα θέματα. Το Δ.Σ. θα πρέπει να βοηθά στην συμμετοχή όλων των 

μετόχων, ώστε να έχει ο καθένας έναν ουσιαστικό και ανοιχτό 

διάλογο με την Εταιρεία. Βασικός στόχος του παρόντος κώδικα 

είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι 

αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και 

ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας και του Ομίλου της. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από κάποιες αρχές και κανόνες που 

πρέπει να εκτελέσει, όπως η σωστή σύνθεση του Δ.Σ., της θητείας 

και της αναπλήρωσης του. Ακόμη, κατανοητές θα πρέπει να γίνουν 

και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ως προς τις συνεδριάσεις, τις λήψεις 

αποφάσεων, τις λειτουργίες  , καθώς και την ανάδειξη των 

υποψηφίων μελών του. 

Επιτροπή Ελέγχου. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 έχει συσταθεί 

επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη εκ 

των οποίων έστω 1 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Επιτροπή Παροχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. δύναται να συστήσει ενιαία επιτροπή Παροχών και 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. που θα πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον 2 μέλη μη εκτελεστικά και θα πρέπει 

να προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων. 

Το Δ.Σ. οφείλει να προβάλλει στους μετόχους και το επενδυτικό 

σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της 

εταιρείας, να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων και να εντοπίζει τους σημαντικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση μέσω της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου την οποία απαρτίζουν εσωτερικοί ελεγκτές και εκτελούν τα 

καθήκοντα τους. 

Πολιτική Αμοιβών. 

Ο καθορισμός και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να 

αποβλέπουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του 

Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων στην 

εταιρεία που προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις δεξιότητες, τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους. 

Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από 

εισήγηση του Δ.Σ. και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το χρόνο 

απασχόλησης τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων τους ως μη εκτελεστικών μελών. 

Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 

Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προ εγκρίνονται από 

το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παροχών και 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. μολονότι η οριστική 

έγκριση τόσο για τις αμοιβές των Εκτελεστικών όσο και για τις 

αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. παρέχεται από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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Συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα Μέρη. 

Το Δ.Σ. κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και επομένως 

και στις συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένα με αυτή 

μερών, θα πρέπει να καταβάλλει την επιμέλεια του συνετού 

επιχειρηματία. Η έννοια του συνδεδεμένου μέρους έλκεται από το 

σχετικό ορισμό του Δ.Λ.Π.24 

Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης, Σύμφωνα με το Δίκαιο της 

Κεφαλαιαγοράς. 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη θα πρέπει να αποτυπώνονται 

με σαφήνεια τόσο στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά και στα 

Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες αυτών, όσο και στην Ετήσια 

και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται με βάσει του άρθρου 10 του ν. 3340/2005 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το υπέρτατο 

όργανο της και δικαιούται να κρίνει για κάθε ζήτημα που αφορά την 

Εταιρεία. Ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του κν. 2190/1920 

και του ν.3884/2010 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως  

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου 

δήμου όμορου της έδρας. Επιτρέπεται και η εξ αποστάσεως 

συμμετοχή στην ψηφοφορία. 

Αντιπροσώπευση Μετόχων στην Γενική Συνέλευση. 

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση 

μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που 

έχουν εξουσιοδοτηθεί νομιμά.  

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως. 

Ο Προέδρος του Δ.Σ. προεδρεύει προσωρινά στη Γενική 

Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή εάν και 

αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους 

παριστάμενους συμβούλους. 

Υποχρεώσεις που Προκύπτουν από τις Διατάξεις του Ν 3884/2010 
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Η εταιρεία θα πρέπει να αναρτά στον ιστότοπο της 20 τουλάχιστον 

ημέρες πριν τη Γ.Σ. τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 

γλώσσα τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν 

όπως ημερομηνία και ώρα. 

Σχέσεις με Μετόχους & Επενδυτές.  

Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη διαρκούς επικοινωνίας 

με τους μετόχους και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει την 

ισότιμη μεταχείριση των μετόχων συμπεριλαμβανομένων των 

μετόχων μειοψηφίας και τον αλλοδαπών μετόχων. 

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο στον οποίο 

δημοσιεύει την περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης, της 

διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος 

καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές 

πληροφορίες. 

 

 

Όλα τα παραπάνω αναλύονται με περισσότερη σαφήνεια 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί: 

https://www.thracegroup.com/uploads_file/2014/03/21/p18jh 

ntvtri8q1m0bqphi791q3k4.p df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thracegroup.com/uploads_file/2014/03/21/p18jh
https://www.thracegroup.com/uploads_file/2014/03/21/p18jhntvtri8q1m0bqphi791q3k4.pdf
https://www.thracegroup.com/uploads_file/2014/03/21/p18jhntvtri8q1m0bqphi791q3k4.pdf
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αναγνωρίζει το ρόλο του στην 

κοινωνία και συγκεκριμένα το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 

λειτουργία του άμεσα με συνδεδεμένες γειτονιές. Γι’ αυτό επιδιώκει 

τη βιωσιμότητα και δεσμεύεται μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Πολιτικής Προϊοντικής Ευθύνης και 

της Πολιτικής Κοινωνικής Δράσης, που εξηγείται παρακάτω. 

Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική 

Όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, όλες οι εταιρείες του 

Όμιλου Πλαστικά Θράκης επιδιώκουν τη βέλτιστη της τεχνικής τους 

απόδοσης, μέσω της διερεύνησης δυνατοτήτων, προσθέτοντας τη 

διαδικασία ανάκτησης νερού στις παραγωγικές πρακτικές, 

ελαττώνοντας τη μόλυνση από εκπομπές ρύπων, απόβλητων και 

CO2. Η τακτική τους αυτή θα συμβάλει στην παραγωγή προϊόντων 

που είναι ασφαλή για την υγεία και το περιβάλλον. 

Πολιτική Προϊοντικής Ευθύνης 

Τα προϊόντα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης διασφαλίζονται από μία 

διαδικασία η οποία αρχίζει με την κουλτούρα της ποιότητας που 

εμπλέκει το προσωπικό, συνεχίζεται με την εδραίωση της καλής 

συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές και με την διατήρηση 

ενός εγγράφου Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης που 

επιβεβαιώνει την ποιότητα και την κατάλληλη χρήση των 

προϊόντων για τους πελάτες, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Τέλος, 

δίνεται μεγάλη σημασία στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται και στις τεχνικές στατιστικής για την 

παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής. 

Πολιτική Κοινωνικής Δράσης 

Με μία ενιαία Πολιτική Κοινωνικής Δράσης, όλες οι εταιρείες του 

Όμιλου Πλαστικά Θράκης αναγνωρίζουν την ευθύνη τους προς την 

κοινωνία και δραστηριοποιούνται ώστε να αναδειχθούν ως οι πιο 

πολύτιμες επιχειρηματικές οντότητες για τις κοινότητες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει μετά από 

πολλά χρόνια, να παραμένουν ευαισθητοποιημένες και να 

χρηματοδοτούν. 

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται και σε μια από τις εκθέσεις του 

Όμιλου Πλαστικών Θράκης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
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https://www.thracegroup.com/uploads_file/2019/07/23/p1dgf 

d3rar1ddovtb11bo1jb917og 4.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thracegroup.com/uploads_file/2019/07/23/p1dgfd3rar1ddovtb11bo1jb917og
http://www.thracegroup.com/uploads_file/2019/07/23/p1dgfd3rar1ddovtb11bo1jb917og
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Γενική Συνέλευση 

21/05/2021 

Δελτίο Τύπου 

Με την Γεν. Συνέλευση του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

συνεχίστηκε το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 

Ανώνυμων Εταιρειών 2021” που διοργανώνει ο ΣΕΔ για 7η 

συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου 

Αθηνών. 

Η συνέλευση μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου και κεντρικοί ομιλητές 

ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτριος Μαλάμος 

και ο Οικονομικός Διευθυντής Δημήτριος Φράγκου. Επίσης τον 

λόγο πήρε ο Πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος 

Σαμοθράκης. 

Ήταν η δεύτερη Γεν. Συνέλευση που λάβαμε μέρος στα πλαίσια 

του προγράμματος και ο πρόεδρος του ΣΕΔ Χαράλαμπος  

Εγγλέζος έλαβε τον λόγο και συνεχάρη την εταιρεία για την 

οργάνωση και κυρίως το υψηλό επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο του οποίου οι 

απαντήσεις θα αξιοποιηθούν μετά από επεξεργασία που θα γίνει 

μετά το τέλος του προγράμματος. 

Από την Γεν. Συνέλευση ξεχωρίσαμε τις αναφορές στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση και την προσαρμογή της εταιρείας στο νέο νόμο 

4706/2020, που θα αρχίσει να ισχύει από 21/07/2021. Επίσης ο 

Πρόεδρος του ΣΕΔ σημείωσε την άρτια λειτουργία της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

Συγχαρητήρια στα Πλαστικά Θράκης Α.Ε. για την αναμετάδοση της 

Γεν. Συνέλευσης μέσω Webcasting, που μας επέτρεψε να 

παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά Γεν. Συνέλευση μιας τόσο 

απομακρυσμένης εταιρείας. Μία πρακτική που ελπίζουμε να 

συνεχιστεί και μετά το πέρας της πανδημίας. 

Τέλος ευχαριστούμε την εταιρεία για την εξαιρετική συνεργασία, η 

οποία είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, προς 

όφελος των φοιτητών, του επενδυτικού Κοινού και της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς γενικότερα. 
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Στιγμιότυπα Από το Webcasting: 
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Πηγές 

https://www.thracegroup.com/gr/el/ 

 

https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%98 

 

https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/128 

 

https://www.thracegroup.com/gr/el/corporate-governance/ 

 

https://www.thracegroup.com/cy/el/history/ 

 

https://www.thracegroup.com/cy/el/financial-information/# 

  

https://www.thracegroup.com/gr/el/
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%98
https://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/128
https://www.thracegroup.com/gr/el/corporate-governance/
https://www.thracegroup.com/cy/el/history/
https://www.thracegroup.com/cy/el/financial-information/
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Γράφει ο Μπάμπης Εγγλέζος 

 

 

 

                                Βαγγέλης Νταγκουνάκης (Verdadeiro) 
                                   26/10/1960 – 14/3/2021 
                                                
“Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει”, λέει μια παλιά 
παροιμία.   
Στις 20/2/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ συνεδρίασε 
διαδικτυακά, σε πλήρη απαρτία, με θέμα τον προγραμματισμό της 
χρονιάς και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα μέλη του ΔΣ.  
Ο Βαγγέλης, σαν Α ! Αντιπρόεδρος πήρε τον λόγο και μίλησε για 
τις δράσεις του ΣΕΔ μέσα στη χρονιά και μάλιστα έκανε κάποιες 

προτάσεις τις οποίες θα αναλάμβανε να προχωρήσει ο 
ίδιος...Ποιος να το φανταζόταν τότε, ότι σε λιγότερο από 1 μήνα, ο 
Βαγγέλης δεν θα ήταν πια μαζί μας, γιατί η μοίρα είχε...άλλα 
σχέδια. Ο Κορονοϊός, αυτή η μάστιγα της εποχής, έκοψε απότομα 
το νήμα της ζωής, ενός ανθρώπου, γεμάτου ζωή, που δεν είχε 
αρρωστήσει ποτέ, ούτε είχε υποκείμενα νοσήματα. 
 

Ο Βαγγέλης ήλθε στον ΣΕΔ το 2003. Μας τον σύστησε ο πρώην 
Γεν. Γραμματέας του ΣΕΔ, Δημήτρης Γονιδάκης, ο οποίος ήταν 
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κοινός μας φίλος. 
Από τότε, ο Βαγγέλης “έδεσε” με την ομάδα και την γενικότερη 
φιλοσοφία του Συνδέσμου και στις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες, 
μετά από πρόταση δική μου, ανέλαβε τη θέση του Α! 
Αντιπροέδρου, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος. 
Όλα αυτά τα 18 χρόνια ο Βαγγέλης υπήρξε ένα από τα 
σημαντικότερα στελέχη του Συνδέσμου μας και συμμετείχε ενεργά 
σε όλες τις δράσεις. 
Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο Βαγγέλης 
οργάνωσε με δική του πρωτοβουλία σημαντικές εκδηλώσεις του 
ΣΕΔ.  
 
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τον 
Απρίλιο του 2018, με ομιλητές δύο σημερινούς υπουργούς, 
Χρήστο Σταϊκούρα και Χάρη Θεοχάρη, με θέμα: “Ελληνική και 
Ξένες Αγορές-Νέοι τρόποι επένδυσης” 
Ο Βαγγέλης ήταν άριστος γνώστης της Χρηματιστηριακής αγοράς 
και από τους πιο πετυχημένους ιδιώτες επενδυτές που έχω 
γνωρίσει. Πολλοί ήταν αυτοί που ζητούσαν τις συμβουλές του και ο 
Βαγγέλης πάντα χαιρόταν να βοηθάει όσο και όπου μπορούσε.  
 
Μαζί ξεκινήσαμε το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. 
Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών” το 2015 και ο Βαγγέλης 
πάντα δίδασκε στα Σεμινάρια Χρηματιστηριακής Παιδείας, αλλά και 
στις παρουσιάσεις που κάναμε στα Πανεπιστήμια, μαζί και με τα 
άλλα μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ. 
Εκτός όμως από τις δράσεις του ΣΕΔ, με τον Βαγγέλη ήμασταν 
πάνω απ’ όλα ΦΙΛΟΙ και πολλές φορές κάναμε παρέα. 
Οι συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΔ γίνονται συνήθως Σάββατο, ή 
Κυριακή μεσημέρι σε ένα από τα ξενοδοχεία ΗΛΕΚΤΡΑ στο 
Σύνταγμα. Τις περισσότερες φορές, βρίσκαμε ευκαιρία και 
πηγαίναμε για κρασάκι ή μπύρα σε κάποια ταβέρνα στην Πλάκα.  
Αξέχαστες εποχές που δεν θα ξαναέλθουν ποτέ, αφού θα λείπει ο 
Βαγγέλης, αλλά και ο άλλος φίλος μας ο Ανδρέας Αρναούτογλου, 
που “έφυγε” πριν από 3 χρόνια. 
 

Ο Βαγγέλης συνεργαζόταν και με το Neoforum του φίλου μας 
Μιχάλη Γεωργίου και, όπως συνηθίζεται στα forums έγραφε με το 
nickname, “Verdadeiro”. Όλοι όμως ήξεραν ότι πρόκειται για τον 
Βαγγέλη Νταγκουνάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ. 
 

Αποχαιρετούμε τον καλό μας φίλο και για άλλη μία φορά 
εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. 

https://sed.gr/2018/05/page/8/
https://sed.gr/2018/05/page/8/
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Μερικές φωτογραφίες και video από στιγμές με τον Βαγγέλη: 
 

 
9/6/2016:Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδήλωση για τα 140 χρόνια του 
ΧΑ. Εγώ, η Ιωάννα και ο Βαγγέλης 
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17/9/2016: Από συνεδρίαση της γραμματείας του ΣΕΔ, στο ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΠΑΛΛΑΣ 
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22/3/2017: Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 

 
8/11/2017: Από τη Γεν. Συνέλευση της JUMBO. Με τον Απόστολο 
Βακάκη, Πρόεδρο της εταιρείας 
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31/5/2017: Με τον Αλέξανδρο Μωραϊτάκη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα, 
σε εκδήλωση του ΣΕΔ στη Θεσσαλονίκη 
 
 
 

 
22/11/2017:Από παρουσίαση στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο 
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22/11/2018: Ο Βαγγέλης διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

 
28/4/2018: Με τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Βαγγέλης, εκ μέρους του ΣΕΔ 
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8/12/2018-16ο Συνέδριο του ΣΕΔ. Με φίλους και μέλη του ΣΕΔ 
 

 
6/6/2018: Από τη Γεν. Συνέλευση της ΜΟΤΟΛ ΟΪΛ, με τους κ.κ. Βαρδή & 
Γιάννη Βαρδινογιάννη 
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21/12/2019-17ο Συνέδριο ΣΕΔ: Με τους φοιτητές από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 
 

 
21/12/2019-17ο Συνέδριο ΣΕΔ: Ο Βαγγέλης δίπλα στον Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Γιώργο Ζαββό 
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20/1/20: Η τελευταία πίτα του ΣΕΔ με φυσική παρουσία, στο 
ξενοδοχείο Caravel 
 

 
Με την αδελφή του Μάχη και τον ανιψιό του Δημήτρη 
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Λάτρης του ωραίου φύλλου και του Ολυμπιακού 
 
 

 
29/9/2018: Σε ταβέρνα για τη μνήμη του φίλου μας Ανδρέα που έφυγε 
πριν 3 χρόνια 
Με την Ιωάννα Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Σπυρέλη. 
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11/2/2020: Η τελευταία φωτογραφία με τον φίλο μας. σε εκδήλωση του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
στο ξενοδοχείο, Wyndham Grand Athens 
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Αντίο φίλε!!! 
 
 
 
 
 
 
VIDEO1: 
https://www.youtube.com/watch?v=vUeJ6NV3rRI 
 
Χορός του Βαγγέλη - Ο Βαγγέλης ήταν πάντα γλεντζές και bon viver. 
 
 
 
 
 
 
VIDEO 2: 
8/12/2018: Η συζήτηση που είχαμε, εγώ και ο Βαγγέλης στα πλαίσια του 
16ου Συνεδρίου του ΣΕΔ 
https://www.youtube.com/watch?v=zYhrX1XYBzk&t=189s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUeJ6NV3rRI
https://www.youtube.com/watch?v=zYhrX1XYBzk&t=189s
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Επισκόπηση 16ου Τευχους 

 

Νίκος Οικονομόπουλος,Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

 

Το 16ο τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στις εργασίες 

των φοιτητών που παρακολούθησαν και αυτή την χρονιά τις 

Γενικές Συνελεύσεις των Εισηγμένων Εταιρειών μαζί με ένα 

αφιέρωμα στον φίλο και Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ, Βαγγέλη 

Νταγκουνάκη που χάσαμε από τον Κορωνοϊό 

Οι εργασίες των φοιτητών έγιναν σύμφωνα με αυτά που 

κατανόησαν και εμπέδωσαν τόσο από τις διαδικτυακές 

παρακολουθήσεις των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και από το 

πλήθος των μαθημάτων που έγιναν από τα μέλη του ΔΣ και 

από ανθρώπους της αγοράς 

Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η προσπάθεια να 

εκφραστούν από τους φοιτητές και απόψεις τόσο για την 

διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και για τις ίδιες τις 

εταιρείες 

Μπορεί να μην έγινε αυτό σε μεγάλη έκταση,αλλα δίνει ελπίδα 

για τις επόμενες φορές 

Εξαιρετικό χαρακτηριστικό ήταν η πολύ καλή συνεργασία που 

είχαμε με τους φοιτητές σε ότι αφορά στην διόρθωση ή 

συμπλήρωση των εργασιών τους.Η άμεση ανταπόκριση για 

καλύτερο αποτέλεσμα ήταν καθολική και ανέδειξε την 

νοοτροπία της συνεργασίας που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα σε 

αυτή την έκταση ! 

Καλό σημάδι για το μέλλον… 
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