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Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 
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καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
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• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 
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• Αποφοίτους οικονομικών σχολών
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την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)
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αποκλειστική συνεργασία με το ΣΟΕΛ και εξετάζεται σε ηλεκτρονική μορφή, 
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• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα μέλη 
της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις 
σχετικά με τα στοιχεία του ελέγχου» (Audit facts: what 
you need to know on audit, auditors and supervision). 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3LowHTS 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί 
τα μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο 
«Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διασφάλιση πλη-
ροφοριών βιωσιμότητας» (FAQs on sustainability 
information assurance). Για περισσότερες πλη-
ροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3GK8vaO 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα μέλη 
της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Ανεξαρτησία 
του ελεγκτή κατά την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών» 
(Non-audit services and auditor’s independence - Why 
do auditors provide other assurance services to their 
audit clients?). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3HFtSLN 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα 
μέλη της για τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο «Ανε-
ξαρτησία του ελεγκτή κατά την παροχή μη ελεγκτι-
κών υπηρεσιών - Αξιολόγηση βιωσιμότητας εφοδι-
αστικής αλυσίδας» (Supply chain sustainability 
assessment – Current market practice insights). 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/34wTA6H 

• ΤΟ IFRS FOUNDATION ανακοινώνει την ενοποίηση του Συμ-
βουλίου Διεθνών Προτύπων Αειφορίας με τα CDSB και VRF, 
καθώς και τη δημοσίευση των πρωτότυπων απαιτήσεων γνω-
στοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ifrs.org/sustainability 

• Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (IFAC) δημοσιο-
ποίησε το όραμά της για τη διασφάλιση των πληρο-
φοριών βιωσιμότητας σε μια δημοσίευση με τίτλο 
«Διασφάλιση υψηλής ποιότητας πληροφοριών αειφο-
ρίας» (High-quality assurance of sustainability 
information). Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
τρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3LovoEj 

• Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΏΝ (PAIB) ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΏΝ 
(IFAC) έχει συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς 
οι λογιστές συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας και στη 
βιωσιμότητα των οργανισμών τους τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στον δημόσιο τομέα σε μια νέα έκθεση με τίτλο «Ο 
ρόλος των λογιστών στην ενσωμάτωση της αειφορίας» (The 
Role of Accountants in Mainstreaming Sustainability). 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3LoA0KE 

• ΤΟ CPA CANADA, ΤΟ INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF SCOTLAND (ICAS), ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕ-
ΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
(IESBA) ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (IFAC) 
δημοσίευσαν την ερευνητική εργασία με τίτλο: «Η 
τεχνολογία είναι ξίφος διπλής κόψης με ευκαιρί-
ες και προκλήσεις για το επάγγελμα του λογιστή 
- Μέρος 2» (Technology is a double-edged sword 
with both opportunities and challenges for the 
accountancy profession - Paper 2). Η εργασία αυτή 
αποτελεί το δεύτερο μέρος σε μια σειρά τεσσάρων 
τμημάτων, που εξετάζει τον ρόλο του επαγγελματία 
λογιστή σε μια νέα τεχνολογικά εποχή. Για περισ-
σότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3HKNpdK 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(IAASB) δημοσιεύει συμβατές και επακόλουθες τροποποι-
ήσεις προς ευθυγράμμιση των υφιστάμενων προτύπων IAASB 
με τα νέα αναθεωρημένα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις: https://bit.ly/3gItnEF και https://
bit.ly/3rDyQTA 

• ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ IFRS ανακοίνωσε ότι η Sue Lloyd 
διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Αειφορίας (ISSB) και η Janine Guillot 
διορίστηκε ειδική σύμβουλος του προέδρου του 
ISSB. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3uFDOBa 

• ΤΟ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (IESBA) δημοσιεύει συχνές 
ερωτήσεις σχετικά με τις διατάξεις του κώδικα IESBA που 
σχετίζονται με τις αναθεωρημένες αμοιβές. Για περισσό-
τερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3GG4P9Z 

Από τα Γραφεία  
Δημoσίων και Διεθνών 
Σχέσεων ΣΟΕΛ 

NEWS EΝ ΠΕΡΙΛΉΨΕΙ...
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46
EDITORIAL

Ποιος είναι ο ρόλος του λογιστή σήμερα, μπροστά στις προκλήσεις και τα ανα-

πάντεχα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκυρία; Αυτό είναι το κεντρικό 

ερώτημα στο οποίο ο καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης, πρόεδρος του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας, απαντά στην αποκλειστική συνέντευξη που 

έδωσε στο περιοδικό μας. Το λογιστικό - ελεγκτικό επάγγελμα πρέπει να αξιο-

ποιήσει σύγχρονα πρότυπα συμπεριφοράς και κανόνων, ώστε να ανταποκριθεί 

στη ρευστή εποχή της παγκοσμιοποιημένης πληροφορίας και των νέων τεχνο-

λογικών εφαρμογών με τέτοιο τρόπο που να αποτελέσει δικλίδα ασφάλειας και 

σιγουριάς, όπως αναλύει ο κ. Θωμαδάκης. 

Το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, 

ίσως αλλάξει και ξεφύγει από αυτό που μέχρι τώρα φανταζόμαστε. Η Ελλάδα, 

όπως αναφέρει άρθρο που δημοσιεύουμε, μπορεί να ανταποκριθεί εάν λάβει νω-

ρίς μέτρα εξωστρέφειας και ξεφύγει από τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. 

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε επίσης πολλά άρθρα για το Ταμείο Ανάκαμ-

ψης και Ανασυγκρότησης, τα οποία προαναγγέλλουν θέματα που, μαζί με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο, θα μας απασχολήσουν και στα επόμενα τεύχη. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας καταλαμβάνουν ακόμα ένα σημαντικό τμήμα 

της αρθρογραφίας του τεύχους. 

Τέλος έρευνες, τάσεις, ειδικά θέματα, στατιστικές και άλλα ζητήματα αναλύ-

ονται από τους αρθρογράφους του τεύχους. 

www.accountancygreece.gr
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ΣΤΑΎΡΟΣ 
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ:  
Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο Σταύρος Θωμαδάκης, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής 
πολλών εγχώριων και διεθνών θεσμικών επιτροπών, αναλύει τη συγκυρία, τις εξελίξεις στο 
λογιστικό - ελεγκτικό επάγγελμα, τους κινδύνους και τις ευθύνες του λογιστή μπροστά σε νέα ηθικά 
διλήμματα, σε μια συνέντευξη αποκλειστικά για το Accountancy Greece.



5

ΜΑΡΤΙΟΣ

2022

Μόλις συμπληρώσατε επτά χρόνια θητείας 
ως πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προ-
τύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λο-
γιστές (International Ethics Standards Board for 
Accountants, IESBA). Πώς θα χαρακτηρίζατε τη 
μακρόχρονη αυτή διεθνή εμπειρία σας; 

Θα την χαρακτήριζα επίπονη αλλά και βαθιά 
ωφέλιμη διαδρομή στον κόσμο της «διεθνούς 
λογιστικής διπλωματίας». Ή παγκόσμια εφαρ-
μογή σύγχρονων προτύπων συμπεριφοράς 
θεμελιώνει την αξιοπιστία του «λογιστικού 
εποικοδομήματος», δηλαδή του σώματος και 
της ροής της λογιστικοποιημένης πληροφο-
ρίας, απαραίτητης για την ομαλή λειτουργία 
οικονομιών, δημόσιων θεσμών και αγορών. 

Ποια είναι η κοινωνική σημασία των διεθνών 
προτύπων;

Το λογιστικό - ελεγκτικό επάγγελμα είναι δι-
εθνοποιημένο. Αριθμεί περί τα 3,5 εκατομμύρια 
μέλη παγκοσμίως. Οι λογιστές είναι φύλακες 
της αξιοπιστίας των οικονομικών μεγεθών 
παγκοσμίως. Λειτουργούν ως εγγυητές της 
πιστότητας των οικονομικών μετρήσεων. Ή 
αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση τους έχει 
τεράστια σημασία. Αυτή βασίζεται σε κοινά 
αποδεκτά πρότυπα χρηματοοικονομικής ανα-
φοράς, ελεγκτικής και δεοντολογίας. Το σώμα 
των προτύπων είναι μια υποδομή –ένα διεθνές 
«δημόσιο αγαθό»– που υποστηρίζει τη λειτουρ-
γία της παγκόσμιας οικονομίας. 

Φαντασθείτε έναν κόσμο χωρίς πρότυπα: 
κάθε οικονομική αναφορά θα συντασσόταν 
με γνώμονα το συμφέρον του αναφέροντος. 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΤΥΡΟΒΟΛΑ
ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΈΊΟΥ ΔΊΈΘΝΏΝ ΣΧΈΣΈΏΝ ΣΟΈΛ
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Ή έλλειψη επαλήθευσης θα δημιουργούσε 
αναξιοπιστία, που θα παρέλυε τις συναλλαγές. 
Αυτή την απειλή αντισταθμίζει η χρήση κοινά 
αποδεκτών προτύπων. Ή εργασία του IESBA για 
τη συγκρότηση και υιοθέτηση δεοντολογικών 
προτύπων είναι η «διεθνής λογιστική διπλωμα-
τία». Την κοινή αποδοχή τους συμπληρώνουν 
απαραίτητα μηχανισμοί πιστής εφαρμογής 
τους σε εθνικό επίπεδο. 

Από το 2015, υιοθετήσατε ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο για την ανανέωση του Κώδικα Δε-
οντολογίας και την ενίσχυση των προτύπων 
ανεξαρτησίας. Μπορείτε να μας πείτε για τα 
κύρια αποτελέσματα αυτού του ταξιδιού;

Αυτό το δύσκολο ταξίδι περιλάμβανε πολλές 
και παράλληλες εργασίες, όπως:
 Αναδιάρθρωση του Διεθνούς Κώδικα Δε-

οντολογίας.
 Νέα πρότυπα-ορόσημα, που έχουν ενισχύ-

σει τους στόχους της ανεξαρτησίας και του δη-
μόσιου συμφέροντος που προωθεί ο Κώδικας.
 Εκτεταμένες σχέσεις με παγκόσμιους 

συμφεροντούχους (δημόσιες αρχές, εταιρείες 
και φορείς του λογιστικού - ελεγκτικού επαγ-
γέλματος, εθνικούς φορείς προτυποποίησης, 
ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές).
 Ενίσχυση της αναγνώρισης του κρίσιμου 

ρόλου της δεοντολογίας, από κυβερνήσεις και 
κοινωνίες των πολιτών.
 Βαθύ συντονισμό με τα νέα Διεθνή Πρό-

τυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).
 Πλοήγηση σε ένα τοπίο εθνικών διαφο-

ρών, ποικίλων αντιλήψεων περί «δημοσίου 
συμφέροντος», νέων τεχνολογιών, κρίσεων 
και εταιρικών αποτυχιών, με λίγα λόγια ένα 
περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον. 

Τι περιλαμβάνει η αναδιάρθρωση του Κώδικα 
Δεοντολογίας;

Πλήρη αναδιατύπωση ολόκληρου του Κώ-
δικα, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών 
Προτύπων Ανεξαρτησίας, βελτίωση στην κα-
θαρότητα και σαφήνεια των υποχρεώσεων και 
του υλικού εφαρμογής, απλοποιημένη γλώσσα 
που διευκολύνει τη μετάφραση και τον έλεγ-
χο εφαρμογής του Κώδικα, ένα κατανοητό 
και εύχρηστο πλαίσιο για λήψη αποφάσεων 
συμβατών με τις ηθικές αξίες που προβάλλει 
ο Κώδικας σε διάφορες περιστάσεις.

Ή αναδιάρθρωση δεν ήταν απλώς μια νοη-
τική άσκηση του Συμβουλίου Δεοντολογίας. 
Στηρίχθηκε σε παγκόσμια διαβούλευση για τη 
διαμόρφωση και προώθηση της νέας μορφής 
του Κώδικα και των δομικών στοιχείων του: 
θεμελιώδεις αρχές και εννοιολογικό πλαίσιο, 
επαγγελματίες λογιστές στις επιχειρήσεις 
και το δημόσιο, λογιστές σε δημόσια άσκηση 
του επαγγέλματος, ανεξαρτησία ελέγχων και 
επισκοπήσεων.

Ή υιοθέτηση του αναδιαρθρωμένου Κώδικα 
έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική. Από τις 124 
εθνικές δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν προη-
γούμενες εκδόσεις του Κώδικα, οι 85 (συμπε-
ριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των χωρών 
G-20) υιοθετούν ήδη τον αναδιαρθρωμένο Κώ-
δικα. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η Αυστρα-
λία, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Κίνα, 
η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία. 

Εκτός από την αναδιάρθρωση, υπήρξαν πολ-
λές και ουσιαστικές αλλαγές τα τελευταία 7 
χρόνια. Μπορείτε να αναφέρετε τις πιο σημα-
ντικές;

Οι μεταρρυθμίσεις - ορόσημα περιλαμ-
βάνουν νέα πρότυπα, όπως το «NOCLAR» 

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΝ 
ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΜΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
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και το πρότυπο περί δελεασμών, δηλαδή το 
«Inducements», που ισχύουν για όλους τους 
επαγγελματίες λογιστές. Επίσης, πρότυπα για 
την παροχή «υπηρεσιών εκτός διασφαλίσεων» 
(non-assurance services) σε πελάτες ελέγχου 
και για «επαγγελματικές αμοιβές», που ενισχύ-
ουν ιδιαίτερα την ανεξαρτησία του ελεγκτή. 
Αυτά τα νέα πρότυπα ανταποκρίνονται στις 
παγκόσμιες ανάγκες για την ενίσχυση των 
ευθυνών περί δημοσίου συμφέροντος των 
ελεγκτών - λογιστών και της ελεγκτικής ανε-
ξαρτησίας. 

Τι ακριβώς είναι το NOCLAR και τι προβλέπει 
το πρότυπο περί δελεασμών ; 

Ή NOCLAR είναι συντομογραφία της φράσης 
«Non-compliance with Laws and Regulations» 
(μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς). 
Απαιτεί από τους επαγγελματίες λογιστές να 
αναλάβουν δράση εάν ανακαλύψουν, κατά τη 
διάρκεια των καθηκόντων τους, «μη συμμόρ-
φωση» που μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
βλάβη στους συμφεροντούχους.

Ή «μη συμμόρφωση» εκτείνεται από παρα-
βίαση περιβαλλοντικών ή υγειονομικών κα-
νονισμών ή απαγορεύσεις της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έως 
φορολογικές παραβάσεις, διαφθορά ή εγκλημα-
τικές συναλλαγές. Ή ενημέρωση της διοίκησης 
ελεγχόμενης εταιρείας, το αίτημα λήψης μέ-
τρων για τον τερματισμό της μη συμμόρφωσης, 
η ενημέρωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών, 
εάν η μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφί-
σταται, αποτελούν πλέον σαφή ευθύνη των 
ελεγκτών - λογιστών.

Μια σημαντική πτυχή της NOCLAR είναι 
να επιτρέψει στον ελεγκτή - λογιστή, υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, να παρακάμψει 

το απόρρητο που επιτάσσει η αρχή της εμπι-
στευτικότητας, εάν αυτό εξυπηρετεί το δημό-
σιο συμφέρον. Αυτή η ευθύνη γίνεται κρίσιμη 
σε συνδυασμό με το πρότυπο που απαιτεί την 
απόρριψη «δελεασμών» που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε παραβίαση του Εννοιολογικού 
Πλαισίου του Κώδικα.

Συνολικά αυτά τα πρότυπα (NOCLAR και 
Inducements) δημιουργούν ένα ισχυρό ηθικό 
εμπόδιο στη διαφθορά. Το IESBA έχει συνερ-
γαστεί δημόσια με παγκόσμιους φορείς (ΟΉΕ, 
ΟΟΣΑ, Παναφρικανική Ένωση Λογιστών) για 
να επεκτείνει την εφαρμογή αυτών των πρω-
τοποριακών προτύπων. Ή παγκόσμια προσπά-
θεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των 
παράνομων συναλλαγών, της φοροδιαφυγής, 
των εγκληματικών ενεργειών κατά του πε-
ριβάλλοντος, είναι τομείς στους οποίους οι 
επαγγελματίες λογιστές μπορούν να κάνουν 
μεγάλη διαφορά εργαζόμενοι με τρόπους που 
ανταποκρίνονται στο δημόσιο συμφέρον και 
ευρύτερα στο «κοινό καλό».

Μπορείτε να μας διευκρινίσετε το πρότυπο 
Ύπηρεσίες εκτός διασφαλίσεων (Non Assurance 
Services) και αμοιβές; 

Τα πρότυπα για την παροχή υπηρεσιών εκτός 
διασφαλίσεων σε πελάτες ελέγχου και για τη 
διαφάνεια των αμοιβών και την «εξάρτηση 
από τις αμοιβές» των ελεγκτικών εταιρειών 
ολοκληρώθηκαν το 2020 και βρίσκονται στο 
επίκεντρο της παγκόσμιας αναζήτησης για 
«ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον έλεγχο» 
μετά τις οικονομικές κρίσεις των ετών 2008-
2015. Αυτά τα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί ως 
ένα ριζικό βήμα ενίσχυσης της ανεξαρτησίας 
των ελεγκτών.

Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται:

1. Ή απαγόρευση παροχής υπηρεσιών εκτός 
διασφαλίσεων (NAS) σε πελάτες ελέγχου εάν 
ενδέχεται να προκύψουν αυτοεπισκοπήσεις 
(δηλαδή ο ελεγκτής να ελέγχει πρότερη δική 
του λογιστική εργασία). 

2. Ή διαφάνεια των αμοιβών που καταβάλ-
λονται στον ελεγκτή για τακτικό έλεγχο αλλά 
και υπηρεσίες εκτός διασφαλίσεων.

3. Εξάλειψη της εξάρτησης του ελεγκτή και 
της ομάδας του από έναν ή λίγους μεγάλους 
πελάτες. 

4. Αξιολόγηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 
από στελέχη των επιτροπών ελέγχου (audit 
committees) των ελεγχόμενων φορέων. 

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του 
IESBA είναι η προώθηση του διεθνούς διαλό-
γου για μεγάλα ηθικά διλήμματα και ζητήματα 
δεοντολογίας που αντιμετωπίζουν οι επαγγελ-
ματίες λογιστές. Γιατί είναι τόσο σημαντικές 
αυτές οι διεθνείς διαβουλεύσεις;

Ή διεθνής συζήτηση περί ηθικών διλημμά-
των και δεοντολογίας απορρέει από το γεγονός 
ότι οι οικονομίες, οι εταιρείες και το ελεγκτικό 
- λογιστικό επάγγελμα έχουν αυξήσει σε τερά-
στιο βαθμό τις διεθνικές τους δραστηριότητες, 
γίνονται όλο και πιο εξωστρεφείς κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες 
ανάγκες και να προωθεί ηθικές επιταγές και 
συμπεριφορές που τηρούνται ομοιόμορφα από 
ελέγχοντες και ελεγχόμενους παγκοσμίως. 
Δεν μπορεί κάποιος να ενεργεί με ακεραιότητα 
στις ΉΠΑ αλλά να καλύπτει παράνομες συναλ-
λαγές στην Ελλάδα, λόγου χάριν.

Πάρτε για παράδειγμα ελέγχους πολυεθνι-
κών ομίλων, ομίλων με εκτεταμένες διακρατι-
κές δραστηριότητες. Τα πρότυπα ανεξαρτησίας 
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που εφαρμόζουν οι ελεγκτές πρέπει να ισχύουν 
παγκοσμίως, αλλιώς θα δημιουργούν κενά και 
σύγχυση. Αυτός είναι ο στόχος του διεθνούς 
Κώδικα. Ας σκεφθούμε τις διαδρομές μαύρου 
χρήματος που διασχίζουν εθνικά σύνορα. Ένας 
Κώδικας του οποίου η ισχύς δεν σταματά σε 
κανένα εθνικό όριο είναι σπουδαίο εργαλείο για 
την ανίχνευση αυτών των διαδρομών σε όλα 
τα σημεία όπου οι παράνομες δραστηριότητες 
διαπλέκονται με νόμιμες. 

Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέσει οι-
κονομική δυσπραγία παγκοσμίως. Ποιες εί-
ναι οι κύριες απειλές που έχετε δει κατά της 
δεοντολογίας και της ανεξαρτησίας και πώς 
καθοδηγεί ο Κώδικας την ανταπόκριση των 
επαγγελματιών ελεγκτών - λογιστών;

Ή οικονομική δυσπραγία έχει πολλά πρόσω-
πα. Στην πανδημία είναι ιδιαίτερα τρομερό το 
γεγονός ότι πολλές κανονικά ισχυρές επιχειρή-
σεις έχουν μπει σε μπελάδες. Οι επαγγελματίες 
ελεγκτές - λογιστές καλούνται να προσφέρουν 
βοήθεια και υποστήριξη και πρέπει να το κά-
νουν διατηρώντας τις γραμμές της ανεξαρτησί-
ας και μένοντας μακριά από μεροληψίες λόγω 
αιφνιδιαστικών πιέσεων. Πρέπει να απέχουν 
από ανάληψη διοικητικής ευθύνης (της ελεγ-
χόμενης οντότητας) και να αντιστέκονται σε 
κάθε παραποίηση πληροφοριών. Ή λογοδοσία 
σχετικά με τη χρήση έκτακτων επιδοτήσεων, 
για παράδειγμα, είναι ισχυρό ηθικό καθήκον 
των ελεγκτών. Γενικότερα οι επαγγελματίες 
λογιστές οφείλουν να παραμείνουν ευέλικτοι, 
καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται και οι κρί-
σεις εξελίσσονται. Πρέπει να δημιουργούν νέες 
λύσεις σε νέες συνθήκες.

Πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη διεθνών προ-
τύπων δεοντολογίας οι εξελίξεις στην ατζέντα 
της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνη-
σης (ESG) παγκοσμίως;

Ή ατζέντα της ESG θα κυριαρχήσει στη μετα-

Covid περίοδο. Οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι, 
όπως η κλιματική αλλαγή, και νέοι βιολογικοί 
κίνδυνοι είναι εξ ορισμού παγκόσμιοι και απαι-
τούν παγκόσμιες πολιτικές αντιμετώπισης.

Τα πρότυπα ESG θα πρέπει να είναι κωδικο-
ποιημένα με μεγάλη σαφήνεια. Ή διασφάλιση 
της αποτελεσματικής εφαρμογής τους θα είναι 
υψίστης σημασίας, ιδίως αναφορικά με τη δεο-
ντολογία. Ή αξιοπιστία και εγκυρότητα της μη 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των 
δεικτών απόδοσης ESG θα απαιτούν από τους 
ελεγκτές και τις ομάδες τους να συμμορφώνο-
νται με τις αρχές του Κώδικα, δηλαδή σαφείς 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας.

Για το IESBA υπάρχει πολλή δουλειά στο 
μέλλον. Αυτό προϋποθέτει ότι τα πρότυπα μη 
χρηματοοικονομικής απόδοσης θα σταθεροποι-
ηθούν και θα τύχουν διεθνούς αποδοχής. Έτσι 
μόνο θα μπορεί το IESBA να κωδικοποιήσει 
την εφαρμογή της δεοντολογίας στη μη χρη-
ματοοικονομική αναφορά, διασαφηνίζοντας 
τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας στο πλαίσιο ESG. 
Σαφώς, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και δύ-
σκολο έργο για την ανθρωπότητα.

Πώς αντιμετωπίζει το IESBA τις ηθικές προ-
κλήσεις που προκύπτουν από τη νέα τεχνολογία 
και τις πολλές ριζοσπαστικές εφαρμογές της;

Οι τεχνολογικές καινοτομίες προχωρούν με 
ταχύ και ριζοσπαστικό τρόπο. Διεισδύουν σε 
πρακτικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
από επαγγελματίες λογιστές. Το IESBA ασχο-
λείται με τις ηθικές πλευρές της εφαρμογής 
της τεχνολογίας εδώ και καιρό. Ή άποψή μας εί-
ναι ότι η συνολική ανταπόκριση των ελεγκτών 
- λογιστών στην τεχνολογική επανάσταση πρέ-
πει να διαμορφώνεται από ηθικούς κανόνες.

Συμπεράναμε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του 
Κώδικα είναι ανθεκτικές και καλύπτουν τον 
νέο κόσμο της τεχνολογίας. Ωστόσο, οι έννοιες, 
οι οδηγίες και οι εφαρμογές πρέπει να εξειδι-
κευθούν και να επεκταθούν για να καθοδηγή-

ΓΙΑ ΤΟ ΙΕSΒΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΛΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΥΤΟ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ 
ΤΥΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ. 
ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 
ΙΕSΒΑ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕSG. 
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σουν επαρκώς τη χρήση των τεχνολογικών 
εργαλείων.

Αρχές όπως η «αντικειμενικότητα», η «επαγ-
γελματική ικανότητα και δέουσα επιμέλεια», η 
«εμπιστευτικότητα», πρέπει να εμπλουτισθούν 
με την αναγνώριση της τεχνολογικής πραγμα-
τικότητας. Για παράδειγμα, η «αντικειμενικό-
τητα» πρέπει να επισημαίνει μεροληψίες λόγω 
υπερβολικής εξάρτησης του ελεγκτή από αυτο-
ματισμούς που υποκαθιστούν την ανθρώπινη 
κρίση. Πρέπει να αναγνωρίζει μεροληψίες που 
εμπεριέχονται στον σχεδιασμό τεχνολογικών 
εφαρμογών. Ή «επαγγελματική ικανότητα και 
δέουσα επιμέλεια» πρέπει να περιλαμβάνει 
νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τους ελε-
γκτές - λογιστές για να αναγνωρίσουν τόσο τα 
οφέλη όσο και τους κινδύνους της καινοτομίας. 
Ή «εμπιστευτικότητα» πρέπει να περιλαμβάνει 
την ασφάλεια των δεδομένων και τα μέτρα 
προστασίας από το κυβερνο-έγκλημα. 

Τι ακολουθεί; Πώς αναμένετε να εξελιχθεί ο 
«ηθικός πολιτισμός» του λογιστικού επαγγέλ-
ματος τα επόμενα χρόνια;

Εκτός από τις νέες εξελίξεις σε ESG και 
τεχνολογία, υπάρχουν τρεις σημαντικές πα-
ρατηρήσεις, μιλώντας εκ πείρας.

Ή πρώτη αφορά τις νέες πρωτοβουλίες πο-
λιτικής για την καταπολέμηση της φοροαπο-
φυγής από πολυεθνικές χειραγωγήσεις που 
ανακατανέμουν κέρδη για την ελαχιστοποίηση 
των φόρων. Απαραίτητο συμπλήρωμα αυτών 
των πολιτικών είναι η διατύπωση κανόνων 
δεοντολογικής συμπεριφοράς των συμβου-
λευτικών υπηρεσιών φορολογικού σχεδιασμού 
που παρέχουν οι λογιστές. Το IESBA έχει ήδη 
ξεκινήσει το σχετικό έργο, και πιστεύω ότι η 
επιτυχία του θα αποτελεί μεγάλη συμβολή στη 
διεθνή ευημερία.

Ή δεύτερη είναι η συνεχής δράση για την 
υιοθέτηση του Κώδικα παγκοσμίως. Ο Διεθνής 
Κώδικας δεν έχει αφ’ εαυτού ισχύ νόμου. Περι-

έχει πρότυπα που πρέπει να υιοθετηθούν από 
εθνικές αρχές. Οι μεγάλες ελεγκτικές εται-
ρείες δεσμεύονται να τον υιοθετούν και να 
τον εφαρμόζουν στους διασυνοριακούς ελέγ-
χους. Στην πραγματικότητα, τον εφαρμόζουν 
για όλους τους φορείς δημοσίου συμφέροντος. 
Ολόκληρο το λογιστικό επάγγελμα οφείλει να 
ακολουθεί αυτή την πρακτική.

Είναι απαραίτητο ο Κώδικας να παραμείνει 
επίκαιρος, θέτοντας τον ηθικό πήχη υψηλό-
τερα ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων. 
Πρέπει να καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια 
για εναρμόνιση πρακτικών με βάση τον Κώδι-
κα και αποφυγή αποκλίσεων μεταξύ εθνικών 
δικαιοδοσιών. Στρατηγικά, ο Κώδικας έχει 
δημιουργηθεί για να προάγει τη σύγκλιση των 
διεθνών προτύπων δεοντολογίας σε ένα πα-
γκόσμια αποδεκτό σώμα πρακτικής που θα 
διέπεται από εφαρμόσιμες ηθικές επιταγές. 

Τέλος, ελπίζω και προσδοκώ ότι οι επαγ-
γελματίες λογιστές, σε δημόσια και ιδιωτική 
άσκηση του επαγγέλματος, θα είναι πρωτο-
πόροι στην προώθηση των ηθικών αξιών, επη-
ρεάζοντας γειτονικά επαγγέλματα, όπως οι 
οικονομολόγοι, οι αναλυτές, οι νομικοί και οι 
διαχειριστές κεφαλαίων προς την υιοθέτηση 
αντίστοιχων κωδίκων. 

Ή ηθική δέσμευση και η δεοντολογική συ-
μπεριφορά οφείλουν να ενσωματωθούν σταθε-
ρά στην οργανωσιακή κουλτούρα τού ιδιωτικού, 
του δημόσιου και του μη κερδοσκοπικού τομέα. 
Ή εμπειρία μου, όλα αυτά τα χρόνια, με οδηγεί 
σε αισιόδοξη πρόβλεψη ότι η δεοντολογία και 
οι ηθικές αξίες που τη διέπουν θα απαιτούνται 
και θα εφαρμόζονται όλο και ευρύτερα, καθώς 
αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη απάντηση 
στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
κόσμος στον ταραχώδη 21ο αιώνα.

Ο ΔΡ ΣΤΑΎΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ 
ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΎ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟΎ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
(IESBA)  
ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ 2015.

Ο δρ Θωμαδάκης είναι ομότιμος 
καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για πολλά χρόνια 
διηύθυνε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελε-
γκτικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
εκτείνονται σε θέματα ρύθμισης της αγο-
ράς, καθορισμού προτύπων και άλλων 
υποδομών για τη διακυβέρνηση των πα-
γκόσμιων αγορών, εταιρικής διακυβέρ-
νησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
οικονομικής ιστορίας και την εξέλιξη 
των ρυθμίσεων για αγορές και τράπεζες.

Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο 
διαμόρφωσης του οργανισμού (1996-
2004). Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής 
της IOSCO και ήταν ο πρώτος πρόεδρος 
του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου 
Συμφέροντος (PIOB, 2005-2011), το 
οποίο εποπτεύει τις δραστηριότητες 
των φορέων διαμόρφωσης και θέσπισης 
προτύπων.

Ο δρ Θωμαδάκης έχει διατελέσει 
πρόεδρος του Σ.Δ. του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και είναι ενεργό μέλος του 
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης. Μέχρι τα τέλη του 2015 ήταν 
επίσης μέλος του Securities and Markets 
Stakeholders Group της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Από το 2019 είναι μέλος του Συμβου-
λίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Σπούδασε στο Yale και στο Sloan 
School of Management (MIT), από όπου 
απέκτησε το διδακτορικό του. Έχει 
διδάξει σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (CUNY, 
MIT) και υπήρξε επισκέπτης ακαδημαϊκός 
στο Stern School of Business, NYU και 
Yale University. Έχει συγγράψει σειρά από 
επιστημονικά βιβλία και πλειάδα επιστη-
μονικών άρθρων.

* Για περισσότερες πληροφορίες, ο 
αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί 
την ιστοσελίδα του IESBA, 
 www.ethicsboard.org 
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Το μέλλον της ανώτατης 
εκπαίδευσης ίσως να 
είναι διαφορετικό από ό,τι 
φανταζόμασταν

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος Καθώς τα μέτρα για την προστασία από 

την πανδημία χαλαρώνουν σταδιακά 
σε ολόκληρο τον κόσμο και οι φοιτητές 

επανέρχονται με φυσική παρουσία στα πανεπι-
στήμια, τα περισσότερα μέλη της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας φαίνεται να πιστεύουν ότι τα 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα επιστρέ-
ψουν στην κανονικότητα. Ή εντύπωση αυτή, 
όμως, ενδέχεται να διαψευσθεί πολύ σύντομα. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη παγκόσμια έρευ-
να της ΕΥ, «Are universities of the past still the 
future?», μια σειρά από αλλαγές που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη ήδη πριν την πανδημία, αλλά επιτα-
χύνθηκαν από αυτήν, δημιουργούν δεδομένα 
που επαναπροσδιορίζουν την ύπαρξη και τη 
λειτουργία των πανεπιστημίων. Δημογραφικές 
αλλαγές, γεωπολιτικές προκλήσεις, μεταβαλ-
λόμενες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας και οι 
διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των σπου-
δαστών για μια ποιοτική, ψηφιακή εκπαιδευτι-
κή εμπειρία, θα υποχρεώσουν τα πανεπιστήμια, 
αργά ή γρήγορα, να επανεξετάσουν τον σκοπό 
λειτουργίας τους και τον τρόπο με τον οποίο δη-
μιουργούν αξία. Το 45% των εκπροσώπων των 
γενεών Y και X που συμμετείχαν στην έρευνα, 
θεωρούν ότι ο τρόπος που σπουδάζουν δεν θα 

επιστρέψει σε ό,τι γνώριζαν πριν την πανδημία, 
με το ποσοστό να αυξάνεται σημαντικά στις 
αναδυόμενες οικονομίες. 

Είναι κοινός τόπος ότι, σε όλον τον κόσμο, 
η ακαδημαϊκή κοινότητα –συχνά– δρα σε ένα 
σχετικά προστατευμένο περιβάλλον, απομο-
νωμένο από τις καθημερινές εξελίξεις. Έτσι, 
πολλοί ακαδημαϊκοί βλέπουν τα διαρκώς αυ-
ξανόμενα δίδακτρα –ή, σε άλλες χώρες, τις 
κρατικές επιδοτήσεις– και αισθάνονται ότι το 
σημερινό μοντέλο είναι ασφαλές και βιώσιμο. 
Αντίθετα, άλλοι, πιο διορατικοί, παρακολουθούν 
την πίεση για πιο προσιτά δίδακτρα, τις δυνα-
τότητες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση, την 
ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τους αναδυόμενους νέους ανταγωνιστές 
και συνειδητοποιούν ότι τα παραδοσιακά εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, ενδεχομένως, αντιμε-
τωπίζουν μια υπαρξιακή κρίση. 

Στην ΕΥ συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε 
παρόμοιες προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης 
που ονομάζουμε «future-back» –αναλογιζόμα-
στε, δηλαδή, μελλοντικά σενάρια και, στη συνέ-
χεια, προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς πρέπει 
να τροποποιήσουμε το υπάρχον μοντέλο για να 
προσαρμοστούμε σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η 
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έρευνα της ΕΥ έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Αν το κόστος της μάθησης μειωθεί στο 

μηδέν; Φανταστείτε έναν κόσμο όπου το εκ-
παιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν, ή 
σχεδόν δωρεάν, και θα μπορείς να επιλέξεις 
και να συνθέσεις μαθήματα για το πτυχίο 
σου από οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω του 
κινητού ή του υπολογιστή σου, με ελάχιστο 
κόστος. Ή να επιλέξεις ένα μικτό σχήμα που 
θα περιλαμβάνει 60% online μαθήματα, 20% 
στο αμφιθέατρο και 20% πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης σε επιχειρήσεις. Ή ραγδαία επέκταση 
της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
επαναπροσδιορίζει ήδη ριζικά την έννοια της 
τάξης όπως τη γνωρίζαμε. Τα πανεπιστήμια 
πρέπει να υιοθετήσουν ψηφιακές εκπαιδευτι-
κές εμπειρίες, για να ενισχύσουν ό,τι τα κάνει 
μοναδικά και, με βάση αυτό, να επανεφεύρουν 
τον τρόπο που προσφέρουν τη γνώση, για να 
καλύψουν τις ανάγκες των αυριανών φοιτητών 
και, ιδιαίτερα, των διά βίου μαθητών.

2. Αν το «ταξίδι της μάθησης» καταστεί εντε-
λώς ευέλικτο και εξατομικευμένο; Ο κύκλος 
ζωής της γνώσης και των δεξιοτήτων μειώνε-
ται δραματικά, ενώ οι κύκλοι της οικονομίας 
και της αγοράς επιταχύνονται, δημιουργώντας 

την ανάγκη για διαρκή επανεκπαίδευση, επα-
νακατάρτιση και εξειδίκευση. Την ίδια ώρα, 
αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν 
να παντρέψουμε το υφιστάμενο επίπεδο των 
γνώσεών μας με τις επόμενες γνώσεις που 
χρειαζόμαστε. Σε αυτό το περιβάλλον, η ισορ-
ροπία μετατοπίζεται σταθερά προς την πλευρά 
του φοιτητή. Τα πανεπιστήμια πρέπει να ανα-
γνωρίσουν αυτή τη δυναμική και να παρέχουν 
τις εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές 
εκπαίδευσης που επιθυμούν οι φοιτητές.

3. Αν οι πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα; 
Υπάρχει σήμερα, παγκοσμίως, μια ανισορροπία 
πληροφόρησης, καθώς οι φοιτητές δεν γνωρί-
ζουν πάντα την αξία των γνώσεων που αγορά-
ζουν ή προσλαμβάνουν. Ή πιστοποίηση έρχεται 
να καλύψει αυτό το κενό, καθώς διασφαλίζει 
τον φοιτητή για την αξία των γνώσεων που 
θα λάβει και τον μελλοντικό εργοδότη για την 
αξία του πτυχίου του φοιτητή. Τα πανεπιστήμια, 
σήμερα, έχουν χάσει το μονοπώλιό τους ως 
προς τη διαπίστευση, καθώς καθιερώνονται οι 
πιστοποιήσεις διά βίου μάθησης, χωρίς πτυχίο. 
Τα πανεπιστήμια πρέπει να προετοιμαστούν για 
έναν κόσμο όπου η γεωγραφική τοποθεσία τους 

ή η φήμη του ονόματός τους θα είναι λιγότερο 
σημαντικά για τους φοιτητές, σε σχέση με τη 
μετρήσιμη ποιότητα και την αποτελεσματικό-
τητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον 
βαθμό στον οποίο βοηθά τους φοιτητές να εκ-
πληρώσουν τις ατομικές τους φιλοδοξίες για 
τη σταδιοδρομία και τη ζωή τους.

4. Αν η εμπορικά εκμεταλλεύσιμη έρευνα 
καλύπτει από μόνη της το κόστος της; Ή έρευνα 
αποτελεί την πηγή ζωής των πανεπιστημίων, 
καθώς επηρεάζει άμεσα τη σειρά κατάταξής 
τους, τη δυνατότητα προσέλκυσης των πιο λα-
μπρών μυαλών, αλλά και τη δημιουργία αξίας 
για την κοινωνία. Είναι, ωστόσο, δαπανηρή και 
επιδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα 
από τα δίδακτρα ή τις κρατικές επιδοτήσεις. 
Τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να δώσουν 
προτεραιότητα στην εμπορικά εκμεταλλεύ-
σιμη έρευνα με γνώμονα τη ζήτηση, συνεργα-
ζόμενα στενότερα με τις επιχειρήσεις και τις 
κεφαλαιαγορές, ενώ, παράλληλα, θα μπορούν 
να εξασφαλίσουν αυξημένη χρηματοδότηση 
της μη εμπορικής, πρωτογενούς έρευνας, που, 
όμως, έχει εθνική ή διεθνή αξία.

5. Αν η τεχνολογία λύσει την παγκόσμια ανα-
ντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης; Μια από τις 
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μεγαλύτερες ανισορροπίες στον πλανήτη σή-
μερα είναι η έλλειψη πρόσβασης των πολιτών 
των αναπτυσσόμενων χωρών στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Και όμως, η τεχνολογία μπορεί 
να βοηθήσει τους πολίτες των χωρών αυτών 
να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με νέους τρόπους, επιτρέποντας 
στα πανεπιστήμια να επεκτείνουν εκθετικά 
την εμβέλεια δράσης τους. Τα πανεπιστήμια 
του «δυτικού κόσμου», που αναζητούν νέες 
αγορές για να επεκταθούν, έχουν μια τεράστια 
ευκαιρία να συνεργαστούν με παρόχους στις 
αναπτυσσόμενες αγορές, για να ανταποκριθούν 
στη μεγάλη ζήτηση για υψηλής ποιότητας εκ-
παίδευση, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
για να την προσφέρουν σε ευρεία κλίμακα και 
σε προσιτές τιμές.

Το 2017, η ΕΥ Ελλάδος, σε συνεργασία με το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την 
Endeavor, είχαν εκπονήσει μια μεγάλη έρευ-
να, με τίτλο, «Εκπαίδευση, επιχειρηματικότη-
τα και απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση», με 
την οποία αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη 
ευθυγράμμισης του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος και της επιχειρηματικής κοινότητας με το 
νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Διαπι-
στώσαμε, τότε, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 
εξακολουθούσαν να εστιάζουν σε κλάδους που 
δεν παρέχουν βιώσιμες αναπτυξιακές προο-
πτικές, ενώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν 
εξασφαλίζει στους νέους και τις νέες τις δεξι-
ότητες εκείνες που έχει ανάγκη η αγορά, και 
υπογραμμίσαμε την αναντιστοιχία μεταξύ της 
εξέλιξης της απασχόλησης και της κατανομής 
των φοιτητών ανά τομείς σπουδών. 

Καταλήξαμε σε μια σειρά προτάσεων, όπως 
η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη 
σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
την απασχόληση, η ριζική επανειδίκευση σε 

ειδικότητες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, ο 
επανασχεδιασμός των πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων σπουδών, η οργάνωση μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων με έμφαση σε νέες 
ή/και υβριδικές ειδικότητες, η αναβάθμιση και 
καθιέρωση ως υποχρεωτικής της πρακτικής 
άσκησης για φοιτητές σε επιχειρήσεις και κοι-
νωνικούς φορείς/οργανισμούς και η λειτουργία 
στην Ελλάδα διεθνών κέντρων εκπαίδευσης 
σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως ο του-
ρισμός, η ναυτιλία και η αγροτική παραγωγή.

Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, πολλές, 
όμως, από τις προτάσεις αυτές παραμένουν 
πιεστικά επίκαιρες. Συνδυαστικά με τις προ-
τάσεις αυτές, τα ευρήματα της πρόσφατης 
παγκόσμιας έρευνας έρχονται να αναδείξουν 
τις τεράστιες ευκαιρίες και προοπτικές που 
ανοίγονται για την ελληνική ανώτατη εκπαί-
δευση, αν ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις και 
προκαταλήψεις του παρελθόντος, λειτουργή-
σουμε με φαντασία, χρησιμοποιήσουμε τις 
δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία 
και αξιοποιήσουμε το μοναδικό ανθρώπινο 
κεφάλαιο της χώρας. 

Ας σκεφτούμε λίγο το παράδειγμα της Κύ-
πρου, που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια 
την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης, 
μετατρέποντάς την σε πηγή πολύτιμου συναλ-
λάγματος. Ή Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋ-
ποθέσεις να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο 
μάθησης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και 
συστρατεύοντας στην εθνική αυτή προσπάθεια 
την κοινότητα των ελλήνων πανεπιστημιακών 
της διασποράς που διαπρέπουν σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαι-
ρία, που δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεκμε-
τάλλευτη. 

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ 
ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝ 
ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ
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Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανασυγκρότησης: Ευκαιρία 
για την υιοθέτηση νέας 
επενδυτικής κουλτούρας

Η μετ’ επαίνων έγκριση του ελληνικού 
σχεδίου για την απορρόφηση πόρων 
ύψους 31 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, 
αποτελεί την πλέον χειροπιαστή απόδειξη πως 
η χώρα μπορεί να θέσει στόχους και να τους 
πετύχει.

Οι προκλήσεις ωστόσο εξακολουθούν να βρί-
σκονται μπροστά μας, καθώς η επιτυχής και 
στοχευμένη απορρόφηση αυτών των πόρων, 
αλλά και εκείνων του ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 
26 δισ. ευρώ, χρειάζεται την κινητοποίηση 
όλων των εμπλεκομένων μερών, από την κυ-
βέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες έως τους 
ιδιώτες επενδυτές, το τραπεζικό σύστημα και 
τις συνακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Ή παραπάνω συνέργεια μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη, αφενός, γιατί 
θα κινητοποιήσει περαιτέρω κεφάλαια και, 
αφετέρου, γιατί θα επιταχύνει την υλοποίηση 
των επενδυτικών προγραμμάτων. Είναι δε εξό-

χως σημαντική η «ποιότητα» που θα φέρει κάθε 
δημόσιο ή ιδιωτικό έργο, όχι μόνον γιατί έτσι 
θα εκπληρωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές 
του ελληνικού σχεδίου και οι απαιτήσεις της 
Κομισιόν αλλά και γιατί η ελληνική οικονομία 
θα καρπωθεί αυτή την υπεραξία. 

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται μόνιμη εγρή-
γορση και ετοιμότητα των επενδυτικών φορέ-
ων, τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών, 
για την έγκαιρη ωρίμανση των επενδυτικών 
σχεδίων σε νομικό, χρηματοοικονομικό και 
αδειοδοτικό επίπεδο. Ο όγκος και η περιπλο-
κότητα των επενδύσεων που προετοιμάζονται 
είναι πρωτοφανής για τη χώρα, οπότε η τεχνο-
γνωσία και η εμπειρία πρέπει να αντληθεί απ’ 
όπου είναι διαθέσιμη, προκειμένου να επιτευ-
χθεί ο στόχος της υλοποίησης. 

Είναι επίσης αναγκαίο, πέρα από την προε-
τοιμασία σε επίπεδο έργων, να υπάρξουν πα-
ρεμβάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου για τη γρήγορη και αποτελε-
σματική ανάθεση έργων, ώστε να αποφευχθούν 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΈΑΣ 
Senior Partner, KPMG
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οι καθυστερήσεις. Χρειάζονται επίσης αντανα-
κλαστικά για την προώθηση μεταρρυθμίσεων 
και διορθώσεων, που θα άρουν πιθανά εμπόδια 
ή χρόνιες στρεβλώσεις στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

Από την πλευρά του, ο ιδιωτικός τομέας 
οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά, κανονιστικά και θεσμικά εργαλεία 
που έρχονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανασυγκρότησης, προκειμένου 
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, την 
εξωστρέφειά του και εν γένει το παραγωγικό 
του αποτύπωμα.

Ο αγώνας δρόμου για την επίτευξη του στό-
χου πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις προκλή-
σεις της εποχής. Ή κλιματική κρίση, ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, 
οι έστω πρόσκαιρες πληθωριστικές πιέσεις και 
γενικότερα η έντονη ανάγκη συνεχούς προσαρ-
μογής σε μη προβλέψιμα γεγονότα απαιτούν 
υψηλά επίπεδα ευελιξίας και ετοιμότητας των 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. 

Ή εξασφάλιση των χρηματικών πόρων ήταν 
το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανασυγκρότηση 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς το επενδυ-
τικό κενό –μετά από μια μακρά περίοδο υπο-
επένδυσης– καλύπτεται και κινητοποιεί εγ-
χώρια και διεθνή κεφάλαια. Ο σχεδιασμός που 
ακολούθησε έθεσε τις βάσεις ενός φιλόδοξου 
οράματος. Ή συναίνεση και η συνεργασία για 
τον κοινό στόχο υλοποίησης είναι το επόμε-
νο κρίσιμο στοίχημα. Οι δυνατότητες δε που 
παρέχονται μέσω των πόρων, των δράσεων 
και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανασυγκρότησης δεν θα εξασφαλίσουν μόνο 
νέες σύγχρονες υποδομές, ανταγωνιστικές 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ουσιώδη ενερ-
γειακό μετασχηματισμό ή μεγαλύτερες και 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Δίνεται πλέ-
ον η ευκαιρία για την εγκατάσταση μιας νέας 
επενδυτικής κουλτούρας, που ως γνώμονα θα 
έχει τη βιωσιμότητα –με όρους χρηματοοικο-
νομικούς και επιχειρησιακούς– και την υγιή 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
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O νέος αναπτυξιακός 
νόμος και η διαδικασία 
ελέγχου των επενδυτικών 
σχεδίων
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Η ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων 
συνεχίζει και σήμερα να παραμένει 
ο κύριος στόχος του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε 
πρόσφατα ο Ν. 4864/21 (ΦΕΚ 237/2.12.2021), 
ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 4399/16, με 
στόχο να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που 
χρειάζεται για να συσταθούν οι επιτροπές 
και να διεξαχθούν οι έλεγχοι προκειμένου 
να εγκριθούν και να πιστοποιηθούν τα επεν-
δυτικά σχέδια.

Στα τέλη του 2019 το κράτος, αντιδρώντας 
στο πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων 
που υπήρχαν κατά τη διαδικασία ελέγχου 
και πιστοποίησης των επενδύσεων, έδωσε 
τη δυνατότητα στους φορείς επενδυτικών 

σχεδίων να επιλέξουν προαιρετικά ορκω-
τούς ελεγκτές λογιστές για τη διενέργεια 
του ελέγχου για την πιστοποίηση της ολο-
κλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων. Σκο-
πός της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η 
γρηγορότερη είσπραξη των δικαιούμενων 
επιδοτήσεων και της χρήσης της ωφέλειας 
της φοροαπαλλαγής μέσω του σχηματισμού 
αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη 
των εταιρειών.

Με τον νέο νόμο Ν. 4864/21 ενισχύεται ο 
παραπάνω στόχος, αφού για πρώτη φορά και 
για επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού 
των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ 
η διενέργεια ελέγχου θα πραγματοποιείται 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος 
Δ.Σ., ΣΟΛ Crowe
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υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, 
ο οποίος θα πιστοποιεί το 50% ή το 65% του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης 
(100%) και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης.

Κατά τη διαδικασία κατά την οποία ο φο-
ρέας της επένδυσης επιθυμεί να λάβει ποσό 
που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκρι-
μένης επιχορήγησης, ο ορκωτός ελεγκτής 
λογιστής με δηλωτική πράξη ορθότητας 
πιστοποιεί τα δικαιολογητικά υλοποίησης. 
Ή απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός 
είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος. Όσον αφορά τον έλεγχο 
της επενδυτικής πρότασης και εφόσον αυ-
τή συμπεριλαμβάνει δαπάνες έρευνας και 
ανάπτυξης, ο νέος νόμος ορίζει τον ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ή εμπειρογνώμονα από το 
Μητρώο Πιστοποιητών Αξιολογητών (ΜΠΑ) 
ως υπεύθυνο ελέγχου.

Σημαντική παρέμβαση της νέας νομοθεσί-
ας, με στόχο τη μείωση του χρόνου τελικής 
έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, είναι 
ότι για πρώτη φορά δίνεται σε ορκωτούς ελε-
γκτές λογιστές ο έλεγχος της αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων σε περιπτώσεις 
καθυστερήσεων από πλευράς του Δημοσίου. 
Συγκεκριμένα, όταν η διάρκεια του χρόνου 
ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολό-
γησης των επενδυτικών σχεδίων από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης σε καθεστώς ενίσχυ-
σης υπερβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση τις 
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομη-
νία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης περί 
έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ή σε 
άμεση αξιολόγηση τις τριάντα (30) ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής, ο έλεγχος ανατίθεται, με απόφα-
ση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος οφείλει 
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών να ολο-
κληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης. Με απόφαση του υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται ο αριθ-
μός, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις 
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
της ανάθεσης της αξιολόγησης σε ανεξάρτη-
το ορκωτό ελεγκτή λογιστή από το Μητρώο 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
3329/1955, με το οποίο καθιερώθηκε ο ελε-
γκτικός θεσμός στη χώρα μας, το έργο των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθορίζεται 
ρητά ως δημόσιο λειτούργημα. Ο ρόλος τους 
είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρος από 
ποτέ, δεδομένου ότι η ενσωμάτωσή τους 
στη διαδικασία ελέγχου των αναπτυξιακών 
σχεδίων μπορεί να είναι καταλυτική στην 
επιτάχυνση της υλοποίησης έργων ζωτικών 
για την ελληνική οικονομία. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως η καθιέρωση του φορολογικού 
πιστοποιητικού και η ενσωμάτωση της εργα-
σίας των ανεξάρτητων oρκωτών ελεγκτών 
συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην συντόμευ-
ση και βελτίωση των φορολογικών ελέγχων. 
Τα οφέλη για το κράτος, όπως έχουν παρουσι-
αστεί στο παρελθόν από την Επιτροπή Λογι-
στικής Τυποποίησης (ΕΛΤΕ), είναι πολλαπλά 
και σημαντικά, αφού οι εταιρίες φαίνεται να 
έχουν συμμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό αλλά 
και σε «πραγματικό χρόνο» στις υποδείξεις 
και διορθώσεις των ορκωτών ελεγκτών λο-
γιστών, ενώ το κράτος έχει αυξήσει τα έσοδά 
του.
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Οι «νεοτράπεζες» αλλάζουν 
τις ισορροπίες στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση έχουν 
δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες 
για την είσοδο νέων παικτών στον 

χρηματοπιστωτικό κλάδο. Για να αντιμε-
τωπίσουν τον αναδυόμενο ανταγωνισμό, οι 
παραδοσιακές τράπεζες θα πρέπει να αντι-
δράσουν άμεσα, δημιουργώντας νέα δυνα-
μικά επιχειρηματικά μοντέλα, που θα αντα-
ποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες των καταναλωτών. Το συμπέρασμα 
αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση 
της ετήσιας έρευνας της ΕΥ, «Next Wave 
Global Consumer Banking Survey», η οποία 
καταγράφει τις απόψεις 12.000 καταναλω-
τών από 14 ανεπτυγμένες και αναδυόμενες 
οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παραδοσια-
κές τράπεζες εξακολουθούν να κυριαρχούν 
ως προς τη διατήρηση της βασικής χρημα-
τοοικονομικής σχέσης (primary financial 
relationship, PFR) με τους καταναλωτές, 
αλλά το μερίδιό τους συρρικνώνεται προς 
όφελος των «νεοτραπεζών» (neobanks), δη-

λαδή εταιρειών, κυρίως από τον κλάδο της 
τεχνολογίας, που παρέχουν χρηματοοικονο-
μικές υπηρεσίες ανεξάρτητα από το αν κατέ-
χουν τραπεζικές άδειες, συμπεριλαμβανομέ-
νων FinTechs, πλατφορμών ηλεκτρονικών 
πληρωμών, εφαρμογών αποταμίευσης και 
επενδύσεων. Ή ταχύτητα της στροφής προς 
τις νεοτράπεζες, σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες και γεωγραφικές περιοχές, θα έπρεπε να 
προβληματίζει τις παραδοσιακές τράπεζες, 
σύμφωνα με την έρευνα.

Οι τάσεις που δημιουργήθηκαν με την εξά-
πλωση της πανδημίας και οι αλλαγές στις 
συνήθειες των καταναλωτών μετατοπίζουν 
το πεδίο του ανταγωνισμού σε περιοχές όπου 
οι αναδυόμενοι παίκτες απολαμβάνουν συ-
γκριτικό πλεονέκτημα. Στον αντίποδα, η έν-
νοια της εμπιστοσύνης, η οποία παραμένει 
καθοριστική για τη διατήρηση μιας χρημα-
τοοικονομικής σχέσης, αποτελεί το ισχυρό 
πλεονέκτημα των παραδοσιακών τραπεζών. 

Πάνω από ένας στους τέσσερις καταναλω-
τές παγκοσμίως (27%) συνεργάζονται με νεο-

ΈΥ
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τράπεζες. Το ποσοστό διείσδυσης περιορίζε-
ται στο 19% στην Ευρώπη και στις ΉΠΑ, αλλά 
φτάνει το 35% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 
Πέρα από τις ΉΠΑ, μεταξύ των υπόλοιπων 
ώριμων αγορών του δείγματος, ο ρυθμός υιο-
θέτησης των νεοτραπεζών είναι υψηλότερος 
στη Γερμανία (20%), στην Κίνα (17%) και στο 
Χονγκ Κονγκ (14%), ενώ οι ρυθμοί είναι πολύ 
υψηλότεροι στις αναπτυσσόμενες αγορές, 
όπως η Ινδονησία (45%) και το Βιετνάμ (36%). 

Ή επιτυχία των νεοτραπεζών δεν περιορί-
ζεται στις νεότερες ηλικίες. Ενώ το 37% των 
καταναλωτών που διατηρούν χρηματοοικο-
νομική σχέση με νεοτράπεζες προέρχονται 
από την ηλικιακή ομάδα 18-34, ένα σημαντικό 
27% είναι άνω των 55 ετών. 

Ψηφιακές πληρωμές: το ισχυρό χαρτί 
των νεοτραπεζών

Tα καταθετικά προϊόντα (69%) και οι ψη-
φιακές πληρωμές (65%) είναι αυτά που 

συχνότερα επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν 
οι πελάτες των νεοτραπεζών. Μικρότερη δι-
άδοση μεταξύ των πελατών των νεοτραπε-
ζών έχουν τα επενδυτικά προϊόντα/προϊόντα 
διαχείρισης πλούτου (30%), τα ασφαλιστικά 
προϊόντα (20%) και τα δανειακά προϊόντα (19%). 
Ή ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών πληρω-
μών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, αποτελεί 

σήμερα το σημαντικότερο πλεονέκτημα των 
νεοεισερχόμενων παικτών σε ολόκληρο τον 
κόσμο, υπογραμμίζει η έρευνα.

Η αυξημένη διάρκεια συνεργασίας 
οδηγεί σε χρήση περισσότερων 
προϊόντων 

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι, στην περί-
πτωση των παραδοσιακών τραπεζών, οι 

πελάτες αυξάνουν τον αριθμό των προϊόντων 
που χρησιμοποιούν με την πάροδο των ετών 
συνεργασίας, προσθέτοντας νέα προϊόντα 
στα καταθετικά προϊόντα που αποτελούν τον 
κορμό της συνεργασίας. Με τον ίδιο τρόπο, 
είναι βέβαιο ότι και οι νεοτράπεζες, καθώς 
αυξάνεται η μέση διάρκεια συνεργασίας 
με τους καταναλωτές –σήμερα βρίσκεται 
ήδη στα 5,2 έτη, έναντι 7,9 των παγκόσμιων 
και εθνικών τραπεζών και 8,2 των τοπικών 
τραπεζών– θα αξιοποιήσουν το συγκριτικό 
τους πλεονέκτημα για να διευρύνουν το χαρ-
τοφυλάκιο των προϊόντων τους πέραν των 
ψηφιακών πληρωμών. 

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές διευρύνουν 
τον αριθμό των συνεργασιών που διατηρούν 
με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσι-
ών, καθώς φαίνεται ότι έχουν πεισθεί ότι κα-
νένας οργανισμός από μόνος του δεν μπορεί 
σήμερα να καλύψει όλες τις ανάγκες τους. 

Σήμερα, οι πελάτες που διατηρούν τη βασική 
χρηματοοικονομική τους σχέση με νεοτρά-
πεζες έχουν κατά μέσο όρο συνολικά τρεις 
χρηματοοικονομικές σχέσεις, έναντι 2,5 των 
παγκόσμιων και εθνικών τραπεζών και 2,3 
των τοπικών τραπεζών. 

Η εμπιστοσύνη παραμένει το 
«κλειδί»

Ο ι νεοτράπεζες κερδίζουν σήμερα μερί-
διο αγοράς κυρίως χάρη στην ποιότητα 

των προϊόντων τους και την εξατομικευμένη 
εμπειρία που προσφέρουν στον καταναλω-
τή. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και, στο πεδίο 
αυτό, οι παραδοσιακές τράπεζες λειτουργούν 
από θέση ισχύος. Ή μεγάλη πλειοψηφία των 
καταναλωτών παγκοσμίως (82%) εμπιστεύ-
ονται τον οργανισμό με τον οποίο διατηρούν 
τη βασική χρηματοοικονομική τους σχέση, με 
τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται 
μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων, 
και ειδικότερα της Generation Z.

Οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές 
εμπιστεύονται τους παρόχους χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών επίσης ευνοούν τις 
παραδοσιακές τράπεζες. Ή προσωπική σχέ-
ση (74%) και η αξιοπιστία (73%) είναι οι δύο 
βασικές πηγές εμπιστοσύνης, τομείς όπου οι 
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παραδοσιακές τράπεζες φαίνεται να υπερτε-
ρούν, λόγω της μακροχρόνιας ιστορίας τους, 
της μεγαλύτερης διάρκειας συνεργασίας με 
τον πελάτη και της τάσης των καταναλωτών 
να στρέφονται προς αυτές σε κρίσιμους σταθ-
μούς της ζωής τους. 

Super apps: Απειλή και ευκαιρία 
για τις παραδοσιακές τράπεζες 

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, την αυξανό-
μενη προτίμηση των καταναλωτών προς 

τα super apps, δηλαδή ψηφιακά εργαλεία που 
συνδυάζουν πολλές χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (π.χ. λογαριασμούς ταμιευτηρίου 
και επιταγών, επενδύσεις και πληρωμές) μέ-
σω μιας εφαρμογής ή ψηφιακής εμπειρίας. Τα 
super apps δίνουν τη δυνατότητα στον πελά-
τη της ενιαίας διαχείρισης των λογαριασμών 
του, ακόμη και αν διατηρεί περισσότερες από 
μία χρηματοοικονομικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παραδοσιακές 
τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από 
την τάση αυτή, εφόσον αντιδράσουν έγκαι-
ρα, κεφαλαιοποιήσουν το συγκριτικό τους 
πλεονέκτημα, την αυξημένη εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων– 
και επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους 
για την προσέγγιση και την αλληλεπίδραση 

με τον πελάτη, αξιοποιώντας την ψηφιακή 
τεχνολογία.

Αυτό θα το πετύχουν αν δημιουργήσουν 
ολοκληρωμένα, πελατοκεντρικά, διαδρα-
στικά και διασυνδεδεμένα ψηφιακά οικο-
συστήματα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα σχετικά με την οικονομική ζωή, 
τους στόχους, την κοινωνική συμπεριφορά 
και τις προσωπικές προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών, για να τους εξασφαλίσουν βελτιω-
μένες, εξατομικευμένες καθημερινές χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν στις 
δυο πρωταρχικές κατηγορίες σχέσεων με 
τους πελάτες: τις υπηρεσίες που αφορούν τον 
ολιστικό σχεδιασμό, τους μακροπρόθεσμους 
στόχους και τους κρίσιμους σταθμούς της 
ζωής του πελάτη, και τις πιο τακτικές διεργα-
σίες δαπανών και πληρωμών, που συνδέονται 
περισσότερο με τις επιλογές της καθημερινής 
διαβίωσης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο κος Γιώργος Παπαδημητρίου, επικεφαλής 
Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της 
ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Όπως και σε άλλες 
αγορές, η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουρ-
γήσει ευκαιρίες για εταιρείες τεχνολογίας να 
διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο στον χρημα-
τοπιστωτικό κλάδο και η πανδημία φαίνεται 

ότι ενίσχυσε μια τάση που βλέπαμε διεθνώς 
από τα προηγούμενα χρόνια. Ή εμπιστοσύνη, 
η προσωπική επαφή και η αξιοπιστία εξακο-
λουθούν, ωστόσο, να αποτελούν το σημαντικό 
στοιχείο κατά την επιλογή παρόχου χρηματο-
οικονομικών υπηρεσιών. Παγκοσμίως, αλλά 
και στην Ελλάδα, οι παραδοσιακές τράπεζες 
έχουν την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουν 
το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα που απο-
λαμβάνουν και, αξιοποιώντας την ψηφιακή 
τεχνολογία, να προσφέρουν στους καταναλω-
τές εξατομικευμένες τραπεζικές εμπειρίες, 
προσαρμοσμένες στις σημερινές τους, αλλά 
και τις μελλοντικές τους ανάγκες. 

Κανένας πελάτης των τραπεζών σήμερα 
δεν επιθυμεί απλά να δανειστεί χρήματα 
–επιθυμεί να σπουδάσει, να αποκτήσει κα-
τοικία, αυτοκίνητο, να υλοποιήσει μια επι-
χειρηματική ιδέα, να επενδύσει το πλεονά-
ζον εισόδημά του ώστε να εξασφαλίσει μια 
αξιοπρεπή ζωή μετά τη σύνταξη κ.ο.κ. Γύρω 
από την ολοκληρωμένη κάλυψη τέτοιων συ-
γκεκριμένων αναγκών πρέπει να δομηθεί η 
σύγχρονη τραπεζική, αξιοποιώντας και ευρύ-
τερα σχετικά οικοσυστήματα. Σε ένα τέτοιο 
ολοκληρωμένο πελατοκεντρικό μοντέλο, η 
χρηματοδότηση είναι απλά μια παράμετρος».
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Πώς θα εξασφαλίσετε 
συμμετοχή και έγκριση στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
ΤΑΑ

Με αφορμή τα 55 νέα έργα που εντά-
χθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας, μετά από έγκριση του αρμόδιου 
Υπουργείου Οικονομικών και με ένα συνολικό 
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ, 
έχει χρησιμότητα να θυμηθούμε τα βασικά ση-
μεία του χρηματοδοτικού προγράμματος του 
ΤΑΑ, καθώς και τις προϋποθέσεις έγκρισης 
των επενδυτικών του σχεδίων. Σημειώνεται 
ότι οι πρώτες επενδυτικές εγκεκριμένες προ-
τάσεις αναμένονται τον Μάρτιο, οπότε θα αρ-
χίσει και επίσημα η σχετική χρηματοδότηση.

Η ταυτότητα του προγράμματος 
Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) παρέχει χρηματο-
δότηση για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 
που θα κάνουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες 
να ξεπεράσουν την κρίση που προκάλεσε ο 
κορονοϊός και να γίνουν ανθεκτικότερες. Ου-
σιαστικά, είναι ένας τρόπος να δημιουργήσει 
ανάχωμα, στηρίζοντας επιχειρήσεις και θέσεις 
εργασίας. Στοχεύει επίσης στην επιτάχυνση 
της μετατροπής της οικονομίας της Ε.Ε. σε 
μια οικονομία μηδενικών ρύπων, καθώς και 
στην ταχεία ψηφιακή της ανάπτυξη. Τα δάνεια 
του Ταμείου, λοιπόν, στοχεύουν στη χρηματο-
δότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, 
χρηματοδοτούμενων κατά ένα μέρος τουλά-
χιστον με ίδια κεφάλαια των επενδυτών, αλλά 
και με δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή/και τους ευρω-

παϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, όπως 
π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΤΑΑ θα καλύπτει κα-
τά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε 
επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή, 
όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, θα 
καλύπτει τουλάχιστον το 20%, ενώ το τραπε-
ζικό ίδρυμα θα δανειοδοτεί με τουλάχιστον το 
30%. Ή δε διαδικασία είναι η εξής: η τράπεζα, 
είτε είναι μεγάλος χρηματοδοτικός οργανισμός 
(ΕΤΕΠ-EBRD) είτε είναι απλώς μια εμπορική 
τράπεζα, συλλέγει και αξιολογεί τις επενδυτι-
κές προτάσεις από τους επίδοξους επενδυτές.

Σε όσες επενδύσεις εγκρίνονται, η τράπεζα 
προσθέτει τη δική της χρηματοδότηση, ενώ, 
παράλληλα, ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ για την επι-
λεξιμότητα της επένδυσης, ώστε να κινηθεί η 
διαδικασία καταβολής και η χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο υποψήφιος επεν-
δυτής, τέλος, θα πρέπει να συμπληρώσει με το 
δικό του υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής 
τον συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης.

Προϋποθέσεις ένταξης 
Όπως είναι φυσικό, το πρόγραμμα έχει ορί-

σει συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου 
να εξετάσει ένα επενδυτικό σχέδιο. Καταρ-
χάς, το σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με 5 
συγκεκριμένες επενδυτικές κατηγορίες, οι 
οποίες είναι:

- Επενδύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον, για 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
CΕΟ, Ιδρυτής της εταιρείας CPA
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μια πράσινη μετάβαση δηλαδή.
- Επενδύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό.
- Επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και 

έρευνα.
- Επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια, που 

είναι οι συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συ-
μπληρωματικών κλάδων της οικονομίας με 
σκοπό τις εξαγωγές. 

- Επενδύσεις για συγχωνεύσεις και εξαγο-
ρές, με στόχο να μεγαλώσει το μέγεθος των 
επιχειρήσεων κάθε είδους, προϋπόθεση μάλι-
στα που θα αποτελέσει το κλειδί για την ισότιμη 
πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Επίσης, κάθε επένδυση που υποβάλλεται 
για δάνειο ΤΑΑ θα πρέπει να αποτυπώνει επα-
κριβώς τι ποσοστό του προϋπολογισμού της 
θα διατεθεί σε δαπάνες πράσινης μετάβασης, 
καθώς και ψηφιακού μετασχηματισμού. Απο-
τυπώνονται με ακρίβεια στο σχετικό παράρτη-
μα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021 ως προς 
τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Απαραίτητα κριτήρια και «παγίδες» 
έγκρισης 

Στα απαραίτητα κριτήρια τώρα, που είτε 
θα προκρίνουν είτε μπορεί να κοστίσουν την 
έγκρισή του σχεδίου σας, πρέπει οπωσδήποτε 
να λάβετε καλά υπόψη τα παρακάτω: 

1. Το σχέδιό σας πρέπει να πληροί την αρ-
χή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No 
Significant Harm Principle, DNSH).

2. Επιπλέον, το παρεχόμενο επιτόκιο πρέ-
πει να είναι συμβατό ως προς τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση εκείνη όπου το 
ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι 
χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, ως προς 
τον κανονισμό De Minimis 1407/2013 και τον 
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

3. Το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επι-
τοκίου των δανείων συνδέεται ευθέως με τον 
όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επεν-
δύσεις. Συνεπώς, κάθε επένδυση πρέπει να 
αξιολογηθεί –και, εννοείται, να αποδεικνύε-
ται– τόσο κερδοφόρα όσο και βιώσιμη! Αυτό 
χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
όλη η χρηματοδότηση θα βασίζεται σε ασφαλή 
οικονομικά κριτήρια. Προσοχή εδώ: αυτός ο συ-
γκεκριμένος όρος ενδέχεται να δημιουργήσει 
ασάφειες και αδικίες ως προς την εφαρμογή 
του, επειδή κάθε τράπεζα θα αξιολογεί με δι-
κά της κριτήρια, και είναι κάτι που το ΥΠΟΙΚ 
πρέπει να εξετάσει επισταμένα.

4. Καθώς τα έργα του Ταμείου πρέπει να ολο-
κληρωθούν μέχρι το 2026, απαιτείται ταχύτητα 
και μεθοδικότητα στην εκπόνηση επιχειρη-
ματικών σχεδίων, όπως και στις εγκριτικές 
διαδικασίες. 

5. Τέλος, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι την 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων θα επικυρώ-
νουν πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές, 
οι οποίοι θα ελέγχουν τη συμβατότητα των 
σχεδίων σε σχέση με τις απαιτήσεις όχι μόνο 
του ΤΑΑ αλλά και σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). 

Τα καλά νέα για τις ΜμΕ
Είναι σπουδαίο το ότι οι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις εξασφάλισαν και εκείνες επιδο-
τήσεις μέσω του ΤΑΑ σε μια άκρως κομβική 
συγκυρία. Οι επενδυτικοί τομείς στους οποίους 
κατευθύνονται τα κονδύλια είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η ανάπτυξη του αγροτοδι-
ατροφικού τομέα, η αναβάθμιση του τουριστι-
κού προϊόντος, οι ηλεκτρικές μεταφορές και 
οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι τομείς, όπως 
καταλαβαίνετε, που όχι μόνο θα προσελκύσουν 
πόρους αλλά θα αποτελέσουν και την αιχμή 
του δόρατος για μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη 
επιχείρηση, τώρα και στο μέλλον.

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα
Μετά την υπογραφή της επιχειρηματικής 

σύμβασης μεταξύ ΥΠΟΙΚ και Ε.Ε., πλέον η πρω-
τοβουλία βρίσκεται στη χώρα μας και στο πόσο 
γρήγορα θα τρέξει το πρόγραμμα. Το υπουργείο 
έχει επίσης υπογράψει συμβάσεις συμμετοχής 
εμπορικών τραπεζών στις χρηματοδοτήσεις 
και ειδικότερα με την Εθνική, την Alpha Bank, 
την Πειραιώς, την Eurobank, την Optima Bank, 
την Παγκρήτια και τη Συνεταιριστική Τράπεζα 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος όγκος των 
εγκεκριμένων έργων μέχρι στιγμής αφορά 
την ψηφιοποίηση τομέων του Δημοσίου, όπως 
η βελτίωση ψηφιακών υποδομών της ΑΑΔΕ, 
δράσεις κατάρτισης του υπουργείου Εργασίας, 
έργα υποδομών των δικαστηρίων και δημι-
ουργίας πολεοδομικών σχεδίων για τη χώρα.
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Για να κερδίσετε το μέλλον σας, 
χρειάζεστε σωστούς συνεργάτες 
και σωστές αποφάσεις. 

Χρειάζεστε τη CPA!

Audit | Tax | Advisory | Finance

Help yourself today...
...Win your future tomorrow
Για να κερδίσετε το μέλλον σας, 
χρειάζεστε σωστές αποφάσεις. 

Εμπιστευτείτε μας!
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Επιδοτήσεις επενδυτικών 
σχεδίων μέσω του νέου 
αναπτυξιακού νόμου

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ο νέος αναπτυξιακός 

νόμος «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» και 
αναμενόταν να ενεργοποιηθεί στο τέ-
λος Φεβρουαρίου του 2022. Ο νέος νόμος 
προβλέπει πιο γρήγορες διαδικασίες, με-
γαλύτερης εντάσεως ενισχύσεις και πε-
ρισσότερους τύπους επιλέξιμων σχεδίων. 
O νόμος, που αναμένεται να ψηφιστεί, προ-
βλέπει μια σειρά καινοτομιών, όπως την κα-
θιέρωση 13 ειδικών καθεστώτων θεματικής 
στόχευσης. Αναλυτικά, τα νέα καθεστώτα 
είναι:
1.  Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματι-

σμός επιχειρήσεων.
2.  Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική ανα-

βάθμιση επιχειρήσεων.
3. Νέο επιχειρείν.
4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
6.  Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή 

και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - 
Αλιεία.

7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
11. Μεγάλες επενδύσεις.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της 
περιόδου 2022-2027 θα προβλέπει αυξημέ-
να ποσοστά ενισχύσεων, λόγω της μείωσης 
του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Έμφαση θα 
δοθεί στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ 
ο κεντρικός, βόρειος και νότιος τομέας 

Αθηνών δεν θα λαμβάνει καμία ενίσχυση.  
Τα παρεχόμενα κίνητρα ομαδοποιούνται σε 
πέντε κατηγορίες: 
1.  Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος. 
2.  Επιχορήγηση για κάλυψη τμήματος ενισχυ-

όμενων δαπανών της επένδυσης. 
3.  Επιδότηση για κάλυψη τμήματος των κα-

ταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση και-
νούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

4.  Επιδότηση για κάλυψη μέρους του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης (έως 
2 έτη). 

5.  Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 
(αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «νέο 
επιχειρείν»).
Μία ακόμα καινοτομία του νομοσχεδίου εί-

ναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότη-
τα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αυτοτε-
λώς στα λοιπά τμήματα του Γενικού Απαλλα-
κτικού Κανονισμού, πέραν των ενισχύσεων 
με περιφερειακό χαρακτήρα. Οι ενισχύσεις 
σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η 
προστασία του περιβάλλοντος και οι κοινω-
νικού προσήμου ενισχύσεις (επαγγελματική 
κατάρτιση κ.λπ.) μπορούν πλέον να αποτε-
λούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, χω-
ρίς την υποχρέωση «αρχικής επένδυσης», 
δηλαδή υποχρέωση για τη δημιουργία νέας 
μονάδας ή για αύξηση της δυναμικότητας. 
Έχοντας υποστηρίξει πληθώρα επενδύσεων 
τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούμε ότι αυτές 
οι τροποποιήσεις θα κινητοποιήσουν επενδύ-
σεις που δεν ήταν επιλέξιμες στο παρελθόν.  
Άξιο προσοχής είναι επίσης ότι η ένταξη 
στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού δεν 
αποκλείει την παράλληλη χρήση άλλων 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ
Director, Government & Public Sector, 
Consulting, KPMG στην Ελλάδα
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χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δάνεια 
ευνοϊκού επιτοκίου από το Ταμείο Ανάπτυ-
ξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ωστόσο, στην 
περίπτωση αυτή, το όφελος που θα έχει η 
επιχείρηση από τη διαφορά επιτοκίου του 
δανείου που δίνει το Ταμείο με το επιτό-
κιο αναφοράς θεωρείται κρατική ενίσχυ-
ση και θα αφαιρεθεί από την ενίσχυση που 
θα λάβει μέσω του αναπτυξιακού νόμου. 
Πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων είναι οι αιτήσεις για ένταξη 
στις διατάξεις του αναπτυξιακού να γίνο-
νται σε κύκλους. Θα προβλέπονται περί 
τους τρεις τρίμηνους κύκλους υποβολής 
αιτημάτων ανά έτος, με διακοπή ενός μη-
νός πριν την έναρξη κάθε νέου κύκλου. 
Στόχος είναι η απόφαση υπαγωγής των 
σχεδίων να εκδίδεται εντός 60 ημερών 

από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.  
Ο νόμος είναι σύνθετος, λόγω των πολλα-
πλών θεμάτων που ρυθμίζει, και σημαντι-
κός για την ανάπτυξη της χώρας. Κρίσιμοι 
παράγοντες επιτυχίας της αξιοποίησης του 
νόμου είναι η απλοποίηση των κανόνων επι-
λεξιμότητας των επιμέρους καθεστώτων 
που θα προκηρυχθούν και οι συνέργειες με 
τα δάνεια του ΤΑΑ, έτσι ώστε να δοθεί η ευ-
καιρία για κινητοποίηση μεγάλου αριθμού 
βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Ή περαιτέ-
ρω ευελιξία - απλοποίηση στις προκηρύξεις 
των καθεστώτων μπορεί να δώσει ώθηση σε 
επενδύσεις που συνάδουν με τις προτεραι-
ότητες της χώρας και σχετίζονται με περι-
βαλλοντικές, τεχνολογικές και επενδύσεις 
έρευνας και ανάπτυξης.
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H φορολογική μεταχείριση 
ζημιών της πανδημίας ως 
εργαλείο ρευστότητας

Η πανδημία Covid-19 είναι πρωτίστως 
μια υγειονομική κρίση, η οποία έχει 
ωστόσο προκαλέσει σοβαρές επιπτώ-

σεις στην οικονομική δραστηριότητα σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Ή Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
και τα κράτη μέλη της έχουν υιοθετήσει ένα 
ευρύ φάσμα δημοσιονομικών μέτρων προκει-
μένου να στηρίξουν τις οικονομίες τους και να 
διασώσουν θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. 
Ενδεικτικά, ενεργοποιήθηκε η γενική ρήτρα 
διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, θεσπίστηκε το μέσο SURE για την 
προστασία θέσεων εργασίας και αναπτύχθη-
κε το πρόγραμμα «Next Generation EU» για τη 
στήριξη της επιστροφής των κρατών μελών σε 
βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη.

Ένα σημαντικό, αν όχι το μεγαλύτερο, μέρος 
των εν λόγω μέτρων στοχεύει στην τόνωση 
της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων (ΜμΕ) και στην ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητάς τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, καθώς ανέρχονται σε περίπου 24 
εκατομμύρια και αντιπροσωπεύουν το 99% του 
συνόλου των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. (πηγή: 
https://www.europarl.europa.eu). Οι δυνατό-
τητές τους να απορροφήσουν ή να χρηματο-
δοτήσουν τις ζημίες είναι πιο περιορισμένες 
συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
ενώ θεωρείται επίσης πιθανότερο να δραστη-
ριοποιούνται σε επιχειρηματικούς τομείς που 
υποχρεώθηκαν να κλείσουν λόγω των μέτρων 
δημόσιας υγείας.

Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη σύσταση 
2021/801 της 18ης Μαΐου 2021 αναφορικά με τη 
φορολογική μεταχείριση των ζημιών κατά τη 

διάρκεια της κρίσης Covid-19, με την οποία ου-
σιαστικά προτείνει στα κράτη μέλη της να προ-
βλέψουν τη δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε 
προηγούμενες χρήσεις. Συγκεκριμένα, συστή-
νει στα κράτη μέλη να επιτρέψουν τη μεταφορά 
των φορολογικών ζημιών των οικονομικών 
ετών 2020 και 2021 των ΜΜΕ σε προηγούμενα 
έτη, ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν άμεσα 
επιστροφή του φόρου που είχαν ήδη καταβά-
λει και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Ή 
σύσταση ορίζει πως θα πρέπει να επιτραπεί η 
μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων του-
λάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος, 
δηλαδή στο 2019. Ωστόσο, για να μπορέσουν οι 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν το πλήρες 
ποσό των ζημιών έναντι των φόρων που εί-
χαν ήδη καταβάλλει, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επεκτείνουν αυτή την περίοδο έως τα τρία 
προηγούμενα έτη, δηλαδή έως το 2017.

Ή μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες 
χρήσεις, ως μέτρο στήριξης των ΜμΕ, έχει το 
πλεονέκτημα ότι ωφελεί μόνο όσες ήταν κερ-
δοφόρες κατά τα έτη πριν από την πανδημία. 
Συνεπώς, τα δημόσια κονδύλια θα διατεθούν 
για τη στήριξη μόνο των υγιών επιχειρήσεων 
και όχι όσων κινδυνεύουν με πτώχευση για 
λόγους που δεν σχετίζονται με την οικονομική 
κρίση που επέφερε η πανδημία. Σε περίπτωση 
που η μεταφορά των ζημιών επιτραπεί για πε-
ρισσότερα από ένα έτη, τότε η σύσταση ρητά 
ορίζει ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα 
πρέπει να έχουν καταγράψει ζημίες σε κανένα 
οικονομικό έτος της περιόδου μεταφοράς. Αν 
επιτραπεί, δηλαδή, η μεταφορά των ζημιών έως 
και το οικονομικό έτος 2017, τότε οι επιλέξιμες 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί 

ΈΥΑΓΓΈΛΟΣ ΧΥΤΗΣ 
Tμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΟΥ 
Tμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
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ζημίες σε κανένα από τα οικονομικά έτη 2019, 
2018 και 2017. Προκειμένου να περιοριστεί ο 
αντίκτυπος στους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
η σύσταση επίσης προτείνει τα κράτη μέλη να 
περιορίσουν το ποσό των ζημιών που δύναται 
να μεταφερθεί σε προηγούμενα έτη σε €3 εκα-
τομμύρια ανά ζημιογόνο έτος.

Είναι γνωστό ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικούς κανόνες για τη φορολογική 
μεταχείριση των ζημιών, γεγονός που συχνά 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην 
ευρωπαϊκή αγορά (European Commission, 
2021). Συγκεκριμένα, όλες οι χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 
τους να συμψηφίζουν τις φορολογικές ζημίες 
με μελλοντικά κέρδη. Σε 8 (ήτοι Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Σλοβακία και Τσεχία) από τις 27 χώρες της Ε.Ε. 
επιτρέπεται η μελλοντική μεταφορά των ζη-
μιών για μια περίοδο 5 ετών, στην Ολλανδία το 
χρονικό περιθώριο είναι τα 6 έτη, στη Φιλανδία 
τα 10 έτη, στην Πορτογαλία τα 12 έτη και στο 
Λουξεμβούργο τα 17 έτη. Στις υπόλοιπες 14 
χώρες1 οι ζημίες δύναται να συμψηφίζονται 
με κέρδη επόμενων χρήσεων χωρίς να υφί-
σταται κάποιος χρονικός περιορισμός (από την 
ανάλυση εξαιρείται η Ρουμανία, για την οποία 
δεν υπάρχουν οι εν λόγω πληροφορίες). Το 
Ήνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, χώρες μη 
μέλη της Ε.Ε., επίσης δεν θέτουν κάποιο χρονι-
κό περιορισμό αναφορικά με τη μεταφορά των 
ζημιών σε μελλοντικές χρήσεις. Οι μισές χώ-
ρες της Ε.Ε., όπως και το Ήνωμένο Βασίλειο, 
επιβάλλουν κάποιον περιορισμό στο μέγεθος 
της ζημίας που δύναται να συμψηφιστεί με 
μελλοντικά κέρδη. Οι εν λόγω περιορισμοί 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.
Όταν εκδόθηκε η σύσταση 2021/801 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη δυνα-
τότητα ενίσχυσης της ρευστότητας των ΜμΕ 
μέσω του συμψηφισμού των ζημιών με κέρδη 
προηγούμενων χρήσεων, ορισμένα κράτη μέλη 
είχαν θεσπίσει ή εξαγγείλει ήδη αντίστοιχα φο-
ρολογικά μέτρα. Συγκεκριμένα, η Εσθονία και 
η Λετονία εφαρμόζουν ένα σύστημα εταιρικής 
φορολόγησης με βάση τις ταμειακές εκροές 
(cash-based corporate tax system), σύμφωνα 
με το οποίο καταβάλλεται φόρος μόνο κατά τη 
διανομή κερδών στους εταίρους/μετόχους. Το 
εν λόγω σύστημα θεωρείται αντίστοιχο με το 
κλασικό σύστημα εταιρικής φορολόγησης με 
δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών τόσο 
σε προηγούμενες όσο και σε επόμενες χρήσεις 
χωρίς περιορισμούς. Ή Ιρλανδία, η Γαλλία, η 
Γερμανία και η Ολλανδία παρείχαν τη δυνατό-
τητα συμψηφισμού των ζημιών με τα κέρδη 
του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ η 
Σουηδία παρείχε την αντίστοιχη δυνατότητα 
για το προηγούμενο 1,5 έτος. Ή μεταφορά των 
ζημιών στο προηγούμενο έτος ήταν εφικτή και 
για τις επιχειρήσεις του Ήνωμένου Βασιλείου.

Ή πλειονότητα των εν λόγω χωρών έλαβε 
πρόσθετα μέτρα ως απάντηση στην οικονομική 
κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία. Συ-
γκεκριμένα, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία 
επιτάχυναν τη διαδικασία επιστροφής φόρου 
εισοδήματος, ενώ η Γερμανία αύξησε το ποσό 
της ζημίας που δύναται να συμψηφιστεί με 
κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Αναφορικά 
με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, παρατηρούμε ότι 
η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Πολωνία 
υιοθέτησαν τη σύσταση της Ε.Ε. και επέτρεψαν 

τη μεταφορά των ζημιών που προκλήθηκαν 
από την πανδημία σε προηγούμενα έτη, ενώ η 
Τσεχία εισήγαγε σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα 
συμψηφισμού των ζημιών με τα κέρδη των 2 
προηγούμενων ετών. Το Ήνωμένο Βασίλειο, 
πρώην μέλος της Ε.Ε., επέκτεινε το χρονικό 
όριο μεταφοράς των ζημιών από 1 σε 3 έτη ενώ 
η Νορβηγία επέτρεψε τη μεταφορά της ζημίας 
του 2020 στα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη.

Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να προσδι-
ορίσουμε τον αντίκτυπο που θα είχε στη ρευ-
στότητα των ΜμΕ και στα δημόσια έσοδα η 
υιοθέτηση της σύστασης από την ελληνική κυ-
βέρνηση για το οικονομικό έτος 2020. Για τους 
σκοπούς της έρευνάς μας υιοθετούμε τον ορι-
σμό των ΜμΕ του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις». Από τη βάση δεδομένων της ICAP 
Data Prisma ανακτούμε, τον Νοέμβριο του 2021, 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για ένα 
σύνολο 11.936 ΜμΕ. Με βάση τα δεδομένα των 
προηγούμενων ετών, εκτιμούμε ότι το δείγμα 
μας αντιστοιχεί στο 25% του πληθυσμού των 
ΜμΕ. Οι 4.773 (40%) από τις 11.936 επιχειρήσεις 
κατέγραψαν ζημίες το 2020, οι 7.086 (59%) ήταν 
κερδοφόρες ενώ 77 επιχειρήσεις (1%) δήλωσαν 
μηδενικά κέρδη2. Ή σύνθεση του δείγματός μας 
με βάση την κερδοφορία των επιχειρήσεων 
και τη νομική τους μορφή παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 2. Ή κατηγοριοποίηση των ζημιογόνων 
επιχειρήσεων με βάση το μέγεθός και τον κλά-
δο δραστηριότητάς τους παρουσιάζεται στους 
Πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΎΜΨΗΦΙΣΜΟΎ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΧΩΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΕΤΗ # ΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ  
ΕΤΗ # ΕΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓΩ COVID-19 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ:  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Ε.Ε.

Αυστρία 0 Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 75% 
του φορολογητέου εισοδήματος

Οι ζημίες του 2020 μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη των 
οικονομικών ετών 2019 και 2018.

Βέλγιο 0
Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 70% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
του €1 εκατ.

Οι ζημίες του 2020 μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη του 
προηγούμενου έτους. 

Βουλγαρία 5

Γαλλία 1, όριο €1 εκατ.
Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 50% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
του €1 εκατ.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου για 
τις ζημίες που κατέγραψαν το οικονομικό έτος 2020.

Γερμανία 1, όριο €10 εκατ.
Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 60% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
του €1 εκατ.

Το ύψος των ζημιών που δύνανται να συμψηφιστούν με 
προηγούμενα έτη αυξήθηκε από €1 εκατ. σε €10 εκατ. για τα 
οικονομικά έτη 2020 και 2021.

Δανία 0
Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 60% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
των DKK 8.767.500 για το 2021

–

Έλλάδα 0 5 –

Έσθονία Απεριόριστα  
(cash-flow tax)

Απεριόριστα  
(cash-flow tax) –

Ίρλανδία 1 Απεριόριστα Οι επιχειρήσεις δύνανται να λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου για 
τις ζημίες που κατέγραψαν το οικονομικό έτος 2020.

Ίσπανία 0
Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 70% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
του €1 εκατ.

–

Ίταλία 0 Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 80% 
του φορολογητέου εισοδήματος

Προβλέπονται συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις που κατέγραψαν ζημίες το οικονομικό έτος 2020 και 
ταυτόχρονα προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου τους.

Κροατία 0 5 –

Κύπρος 0 5 –

Λετονία Απεριόριστα  
(cash-flow tax)

Απεριόριστα  
(cash-flow tax) –

Λιθουανία 0 Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 70% 
του φορολογητέου εισοδήματος –

Λουξεμβούργο 0 17 –

Μάλτα 0 Απεριόριστα –

Ολλανδία 1 6 Οι ζημίες του 2020 μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη του 
προηγούμενου έτους.

Ουγγαρία 0 5, με ανώτατο όριο το 50% του 
φορολογητέου εισοδήματος –

Πολωνία 0 5, με ανώτατο όριο το 50% της ζημίας 
ανά έτος

Οι ζημίες του 2020 μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη του 
προηγούμενου έτους. Υπάρχουν περιορισμοί. 

Πορτογαλία 0 12, με ανώτατο όριο το 80% του 
φορολογητέου εισοδήματος –

Σλοβακία 0 5, με ανώτατο όριο το 50% του 
φορολογητέου εισοδήματος –

Σλοβενία 0 Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 63% 
του φορολογητέου εισοδήματος –

Σουηδία 1,5 Απεριόριστα –

Τσεχία 2, όριο τα CZK 30 εκατ. 5
Ώς αποτέλεσμα της πανδημίας, υιοθετήθηκε η δυνατότητα 
μεταφοράς ζημιών στα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη. Ίσχύει από 
τον Ίούνιο του 2020.

Φιλανδία 0 10 –

Ηνωμένο 
Βασίλειο 1

Απεριόριστα, με ανώτατο όριο το 50% 
του φορολογητέου εισοδήματος άνω 
των GBP 5 εκατ.

Οι ζημίες που καταγράφουν οι επιχειρήσεις εντός της περιόδου 
από 1 Απριλίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2022 δύνανται να 
συμψηφιστούν με τα κέρδη των τριών προηγούμενων ετών. 

Νορβηγία
2 έτη μόνο για τις 
επιχειρήσεις που είναι 
υπό εκκαθάριση

Απεριόριστα Οι ζημίες του 2020 μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη των 
ετών 2018 και 2019.

Πηγή: OECD (2021), PwC, «Worldwide Tax Summaries», διαθέσιμο στο https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/worldwide-tax-summaries.html

ΔΕΎΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ: ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΎΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΎΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΎΣ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΎΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΣΎΝΟΛΟ

Ανώνυμες εταιρείες 3.130 66% 44 57% 4.370 62% 7.544 63%

Έταιρείες Περιορισμένης Έυθύνης 374 8% 9 12% 674 10% 1.057 9%

Ίδιωτικές Κεφαλαιουχικές Έταιρείες 637 13% 13 17% 1.111 16% 1.761 15%

Μονοπρόσωπες Έταιρείες Περιορισμένης Έυθύνης 250 5% 3 4% 471 6% 724 6%

Μονοπρόσωπες Ίδιωτικές Κεφαλαιουχικές Έταιρείες 382 8% 8 10% 460 6% 850 7%

Σύνολο 4.773 100% 77 100% 7.086 100% 11.936 100%

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεσαίες 191 4%

Μικρές 575 12%

Πολύ μικρές 4.007 84%

Σύνολο 4.773 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΎΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ή σύσταση 2021/801 της Ε.Ε. προτρέπει τα 
κράτη μέλη να επιτρέψουν τον συμψηφισμό 
των ζημιών που κατέγραψαν οι ΜμΕ το 2020 με 
τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων έως και το 
έτος 2017. Συστήνει, επίσης, ότι οι ωφελούμε-
νες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κερδοφό-
ρες σε όλα τα έτη της περιόδου μεταφοράς των 
ζημιών. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι κράτη μέλη, 
όπως η Αυστρία και η Τσεχία, που έχουν ήδη υι-
οθετήσει αντίστοιχες φορολογικές πρακτικές, 
δεν έχουν θέσει αυτόν τον περιορισμό. Αντί-
στοιχα είναι τα φορολογικά μέτρα που έχουν 
λάβει χώρες εκτός της Ε.Ε., όπως το Ήνωμένο 
Βασίλειο και η Νορβηγία.

Προκειμένου, λοιπόν, να εκτιμήσουμε την 
επίπτωση που θα είχε στη ρευστότητα των επι-
χειρήσεων η δυνατότητα συμψηφισμού των 
ζημιών τους με κέρδη προηγούμενης περιόδου, 

αναπτύσσουμε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο 
πρώτο σενάριο, το οποίο ονομάζουμε «στενή 
ερμηνεία της σύστασης», οι επιλέξιμες επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να είναι κερδοφόρες σε όλα 
τα έτη της περιόδου μεταφοράς των ζημιών. 
Στο δεύτερο σενάριο, το οποίο ονομάζουμε «ευ-
ρεία ερμηνεία της σύστασης», οι επιχειρήσεις 
δύνανται να συμψηφίζουν τις ζημίες του 2020 
με τα κέρδη των προηγούμενων ετών για όσο 
διάστημα ήταν κερδοφόρες. Και στα δύο σενά-
ρια εξετάζουμε τρεις περιπτώσεις: α) μεταφορά 
των ζημιών μόνο στο προηγούμενο οικονομικό 
έτος (2019), β) μεταφορά των ζημιών στα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη (2019 και 2018) 
και γ) μεταφορά των ζημιών στα τρία προη-
γούμενα οικονομικά έτη (2019, 2018 και 2017).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστη-
καν στον Πίνακα 2, από τις 11.936 μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις του δείγματός μας, οι 4.773 (40%) 
εμφάνισαν ζημίες το 2020. Από αυτές τις επι-
χειρήσεις, οι 1.573 ήταν κερδοφόρες το αμέσως 
προηγούμενο οικονομικό έτος και συνεπώς θα 
ωφελούνταν από τη δυνατότητα μεταφοράς 
των ζημιών. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 
οι 2.946 είχαν καταγράψει ζημίες, οι 21 είχαν 
εμφανίσει μηδενικά κέρδη ενώ για 233 επι-
χειρήσεις δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Το 
σύνολο, λοιπόν, των ωφελούμενων επιχειρή-
σεων (1.573) αντιστοιχεί στο 33% του συνόλου 
των ζημιογόνων επιχειρήσεων του αρχικού 
μας δείγματος (4.773).

Αρχικά εξετάζουμε την εφαρμογή της σύ-
στασης υπό την «στενή» της έννοια, όπου επι-
λέξιμες είναι μόνο οι επιχειρήσεις που είναι 
κερδοφόρες σε όλα τα οικονομικά έτη της πε-
ριόδου μεταφοράς των ζημιών. Σύμφωνα με τις 

ΚΩΔΙΚΟΣ NACE ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1 Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 76 1%

2 Ορυχεία και Λατομεία 28 1%

3 Μεταποίηση 550 12%

4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 358 7%

5 Παροχή νερού, Έπεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 23 1%

6 Κατασκευές 340 7%

7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Έπισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 937 20%

8 Μεταφορά και Αποθήκευση 168 3%

9 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 826 17%

10 Ένημέρωση και επικοινωνία 149 3%

11 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 134 3%

12 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 428 9%

13 Έπαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 284 6%

14 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 228 5%

16 Έκπαίδευση 49 1%

17 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 96 2%

18 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 70 1%

19 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 29 1%

Σύνολο 4.773 100%
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πληροφορίες που αποτυπώνονται στον Πίνακα 
5, 1.573 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημίες του 
2020 με κέρδη προηγούμενης περιόδου αν η 
περίοδος μεταφοράς είναι μόνο το 2019, 1.049 
(67%) θα είναι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις αν 
η περίοδος μεταφοράς των κερδών επιμηκυν-
θεί σε 2 έτη ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων 
επιχειρήσεων θα μειωθεί σε 782 (50%) αν η πε-
ρίοδος μεταφοράς των κερδών επιμηκυνθεί σε 
3 έτη. Στον ίδιο πίνακα παρατίθενται το μέσο 
ύψος ζημιών που συμψηφίζεται σε κάθε μία 
από τις τρεις εξεταζόμενες περιπτώσεις, το 
μέσο ποσό επιστροφής φόρου εισοδήματος, 
καθώς και το σύνολο της οικονομικής επιβά-
ρυνσης που θα προέλθει από τον συμψηφισμό 
των ζημιών (Πίνακας 5)

Στη συνέχεια εξετάζουμε τις επιπτώσεις από 
την εφαρμογή της σύστασης υπό την «ευρεία» 
της έννοια, όπου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυ-
νατότητα να μεταφέρουν τις ζημίες του 2020 
στα προηγούμενα έτη για όσο διάστημα είχαν 
κέρδη. Παραδείγματος χάριν, αν η περίοδος 
μεταφοράς είναι διετής (2019-2018) οι επιχει-
ρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2019 αλλά όχι 
το 2018 δεν έχουν κάποια ποινή. Εξακολου-
θούν να διατηρούν το δικαίωμα συμψηφισμού 

των ζημιών του 2020 με τα κέρδη του 2019. Τα 
αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 6. Συ-
γκρίνοντας τη στενή με την ευρεία έννοια της 
σύστασης, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση 
της διετούς περιόδου μεταφοράς των ζημιών, 
ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων 
αυξάνεται κατά 524 στη δεύτερη περίπτωση. 
Έχουμε δηλαδή μία αύξηση της τάξεως του 
50%. Ή αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 100% 
όταν η περίοδος μεταφοράς των ζημιών είναι 
τριετής (2019-2017). Ή τόνωση της ρευστότητας 
για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται (κατά μέσο 
όρο) από €31.943 έως €45.887. Αντίστοιχα, η 
επιβάρυνση στα δημόσια έσοδα (λόγω της 
άμεσης επιστροφής του φόρου εισοδήματος) 
κυμαίνεται από 50 εκατομμύρια περίπου (όταν 
οι ζημίες μεταφέρονται μόνο στο 2019) έως 65 
εκατομμύρια περίπου στην περίπτωση που οι 
ζημίες μπορούν να μεταφερθούν στην τριετία 
2019-2017 (Πίνακας 6).

Διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή της Ευ-
ρωπαϊκής Σύστασης θα παρέχει μια άμεση 
τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την παν-
δημία. Επιπλέον, η υιοθέτησή της, εκτός από τη 
στήριξη που θα παρέχει στους επιχειρηματίες, 
θα συμβάλει και στην εξασφάλιση ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρή-
σεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Aπό την ανάλυση εξαιρείται η Ρουμανία 

για την οποία δεν υπάρχουν οι εν λόγω πλη-
ροφορίες. 

2. Ένας περιορισμός της παρούσας μελέτης 
είναι ότι βασίζεται στα λογιστικά κέρδη και όχι 
στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων. Το 
γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων 
εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων παρέχει κάποια διασφάλιση 
ότι τα εν λόγω μεγέθη δεν διαφοροποιούνται 
σημαντικά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
European Commission (2021), Commission 

Recommendation (EU) 2021/807 of 18 May 
2021 on the tax treatment of losses during the 
COVID-19 crisis, Brussels

Pwc, Worldwide Tax Summaries Online: 
Corporate and Individual taxes in 152 territories 
around the world, 2021. Διαθέσιμο στο https://
taxsummaries.pwc.com/

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΎΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΎΣΤΑΣΗΣ 2021/801 ΎΠΟ ΤΗ ΣΤΕΝΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΎΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΎΣΤΑΣΗΣ 2021/801 ΎΠΟ ΤΗΝ ΕΎΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΖΗΜΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟ ΎΨΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΎ 
ΣΎΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΎ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2019 1.573 €133.096 €31.943 €50.246.358

2019-2018 1.049 €202.551 €48.612 €50.994.196

2019-2017 782 €265.941 €63.826 €15.217.141

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΖΗΜΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟ ΎΨΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΎ 
ΣΎΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΎ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2019 1.573 €133.096 €31.943 €50.246.358

2019-2018 1.573 €170.721 €40.973 €60.433.852

2019-2017 1.573 €191.196 €45.887 €65.192.253 
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Οδηγία 2019/1937: 
Η προστασία των 
πληροφοριοδοτών 
δημοσίου συμφέροντος

Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι, μέτοχοι ή 
διοικητικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της 
σχέσης τους με μια νομική οντότητα, 

αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιά-
σεις του ευρωπαϊκού δικαίου που τελούνται 
από τις εν λόγω νομικές οντότητες. Ο φόβος, 
ωστόσο, των δυσμενών επιπτώσεων που θα 
έχει μια τέτοια καταγγελία, συμβάλλει καθο-
ριστικά στην αποσιώπησή τους. Τον Οκτώβριο 
όμως του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξέδωσαν την Οδηγία 2019/1937 (η Οδηγία) η 
οποία θεσπίζει το πλαίσιο δημιουργίας διαύ-
λων αναφοράς, καθώς και προστασίας των 
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (ή 
αναφερόντων) που καταγγέλλουν παραβιάσεις 
του ευρωπαϊκού δικαίου. 

Ή καταληκτική προθεσμία για την ενσωμά-
τωση της Οδηγίας ήταν στις 17 Δεκεμβρίου 
2021. Κατ’ εξαίρεση, αναφορικά με τις νομικές 
οντότητες ιδιωτικού τομέα που απασχολούν 
από 50 έως 249 εργαζόμενους, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκδώσουν τις απαραίτητες νομο-
θετικές και άλλες διοικητικές πράξεις για τη 
συμμόρφωσή τους με την Οδηγία έως τις 17 
Δεκεμβρίου 2023. 

Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
Ή Οδηγία εφαρμόζεται σε: 
(α) Παραβιάσεις που αφορούν τους ακόλου-

θους τομείς: 
(i) δημόσιες συμβάσεις, 

(ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα 
και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

(iii) ασφάλεια των προϊόντων και συμμόρ-
φωση, 

(iv) ασφάλεια των μεταφορών, 
(v) προστασία του περιβάλλοντος, 
(vi) προστασία από την ακτινοβολία και πυ-

ρηνική ασφάλεια, 
(vii) ασφάλεια των τροφίμων και των ζωο-

τροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, 
(viii) δημόσια υγεία, 
(ix) προστασία των καταναλωτών, 
(x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφά-
λεια των συστημάτων δικτύου και πληροφο-
ριών. 

(β) Παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, και 

(γ) Παραβιάσεις σχετιζόμενες με την εσω-
τερική αγορά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ακόμη 
αυστηρότερο πλαίσιο, προσθέτοντας κι άλλες 
παραβάσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται η προ-
στασία της Οδηγίας.

Ή Οδηγία δεν εφαρμόζεται σε θέματα για 
τα οποία προβλέπονται ειδικές διατάξεις προ-
στασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμ-
φέροντος, καθώς και σε τομείς που δεν άπτο-
νται της αρμοδιότητας της Ένωσης, όπως: το 
δικηγορικό και ιατρικό απόρρητο, η προστασία 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΈΡΟΠΟΥΛΟΥ
Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος 
της BDO Greece
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διαβαθμισμένων πληροφοριών, το απόρρητο 
των δικαστικών διασκέψεων και τους κανόνες 
ποινικής δικονομίας.

Προκαλεί ενδιαφέρον ότι η Οδηγία αντι-
μετωπίζει ρητά την αναφορά παραβιάσεων 
ως άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία 
έκφρασης, αφήνοντας το ενδεχόμενο να θεσπι-
στούν τυχόν ειδικότερες διαδικασίες για την 
άσκηση και προστασία του εν λόγω δικαιώμα-
τος, ενώ προβλέπει ότι θα πρέπει να υφίστανται 
ειδικές εθνικές διατάξεις για την προστασία 
πληροφοριοδοτών που αποκαλύπτουν πληρο-
φορίες απευθείας στον Τύπο. 

Ποιους προστατεύει η Οδηγία
Υπό την προστατευτική ομπρέλα της Οδηγί-

ας υπάγονται όλα εκείνα τα φυσικά πρόσωπα 
που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση σε 
σχέση με την οντότητα την οποία καταγγέλ-
λουν ή στο πλαίσιο της οποίας καταγγέλλουν 
μια συμπεριφορά. 

Καθώς τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ερμη-
νευτούν ευρέως, ενδεικτικά προστατεύονται:

(i) εργαζόμενοι (ορισμένου ή αορίστου χρό-
νου), 

(ii) πρώην εργαζόμενοι ή υποψήφιοι για 
εργασία, 

(iii) μέτοχοι, διευθυντές, εκτελεστικά ή μη 
μέλη της διοίκησης της επιχείρησης, καθώς και 
εθελοντές και αμειβόμενοι ή μη ασκούμενοι, 

(iv) μη μισθωτοί (συμπεριλαμβανομένων 
των συμβούλων, προμηθευτών κ.ά.),

(v) πρόσωπα που εργάζονται υπό την επο-
πτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων 
και προμηθευτών,

(vi) διαμεσολαβητές, 
(vii) τρίτα πρόσωπα, όπως συγγενείς και συ-

νάδελφοι των ανωτέρω, που θα μπορούσαν να 
υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και 

(viii) νομικές οντότητες που ανήκουν στους 
ανωτέρω ή για τις οποίες εργάζονται ή συν-
δέονται με άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση. 

Ποιους αφορά η Οδηγία
Ή Οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ενώ η 
ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας είναι υποχρεω-
τική σε νομικές οντότητες ιδιωτικού τομέα με 

περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Εναπό-
κειται στα κράτη μέλη να απαιτούν από νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού τομέα με λιγότερους 
από 50 εργαζομένους να καθιερώσουν εσω-
τερικούς διαύλους και διαδικασίες αναφοράς 
λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, 
εξαιτίας των οποίων ελλοχεύουν κίνδυνοι, 
ιδίως για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

Εσωτερικοί δίαυλοι αναφοράς
Ή Οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι οι νομικές οντότητες του 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα θα καθιερώ-
σουν εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας 
και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά και 
παρακολούθηση, ώστε να μπορούν οι εργαζό-
μενοι να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με 
παραβιάσεις. 

Ύψιστη προτεραιότητα για την αμερόληπτη 
λειτουργία των εσωτερικών διαύλων αναφο-
ράς συνιστά η διατήρηση της εμπιστευτικότη-
τας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφο-
ρά, καθώς και ο ορισμός ενός αμερόληπτου, 
εμπιστευτικού και ανεξάρτητου προσώπου ή 
υπηρεσίας για την παρακολούθηση της υπο-
βαλλόμενης αναφοράς. Το εν λόγω πρόσωπο ή 
υπηρεσία μπορεί να είναι το ίδιο με εκείνο που 
θα παραλάβει την αναφορά και θα διατηρήσει 
επικοινωνία με τον αναφέροντα ή, για ακόμη 
μεγαλύτερη διασφάλιση της εμπιστευτικότη-
τας και της αμεροληψίας, μπορεί να είναι ένα 
τρίτο πρόσωπο. Την ευθύνη για τη διασφάλιση 
αυτής της εμπιστευτικής και αμερόληπτης δι-
αδικασίας φέρει κάθε υπόχρεη για καθιέρωση 
εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας εταιρεία/
οντότητα. 

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν γρα-
πτώς, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, 
πλατφόρμας, ή προφορικώς, π.χ. μέσω τηλε-
φώνου, συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, 
ή και με τους δύο τρόπους. Ή Οδηγία παρέχει, 
επιπλέον, τη δυνατότητα προσωπικής συνά-
ντησης με το αρμόδιο πρόσωπο για την εξέ-
ταση των αναφορών, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ή νομική οντότητα ή το τρίτο πρόσωπο που 
έχει αναλάβει τον χειρισμό στης αναφοράς 

οφείλει να κοινοποιήσει στον αναφέροντα 
την παραλαβή της αναφοράς εντός 7 ημερών 
από την ημέρα παραλαβής και να του παρέχει 
σχετική ενημέρωση εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, που δεν ξεπερνά τους 3 μήνες 
από τη βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς. 

Εξωτερικοί δίαυλοι αναφοράς
Παρότι η χρήση των εσωτερικών διαύλων 

αναφοράς αποτελεί τον κανόνα, αυτοί, δυστυ-
χώς, ενέχουν τον κίνδυνο της αμελούς και 
καθυστερημένης παρακολούθησης των υπο-
βαλλόμενων αναφορών, αλλά και της αίσθησης 
ανασφάλειας ως προς την τήρηση της απαιτού-
μενης εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας. Για 
τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
συγκροτήσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους 
εξωτερικούς διαύλους αναφοράς για την πα-
ραλαβή και τη διαχείριση των πληροφοριών 
σχετικά με παραβιάσεις. Ή διαχείριση των 
εξωτερικών διαύλων αναφοράς ανατίθεται σε 
εθνικές αρμόδιες αρχές από το κάθε κράτος μέ-
λος. Υπογραμμίζεται ότι οι οντότητες/εταιρείες 
που τελούν την παραβίαση δεν έχουν καμία 
εμπλοκή στην ως άνω διαδικασία υποβολής, 
παραλαβής και διαχείρισης των αναφορών.

Εφαρμόζονται και εδώ αναλογικά οι διατά-
ξεις για την προστασία των καταγγελλόντων 
και των αναφερομένων, καθώς και οι διατάξεις 
που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και 
την αμεροληψία της διαδικασίας από την αρχή 
μέχρι το τέλος της.

Δημόσιες αποκαλύψεις
Στην περίπτωση που το πρόσωπο υπέβαλε 

πρώτα αναφορά εσωτερικά και εξωτερικά, 
ή κατευθείαν εξωτερικά, αλλά δεν αναλαμ-
βάνεται καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως 
ανταπόκριση στην αναφορά αυτή εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και, 
παράλληλα, το πρόσωπο αυτό βάσιμα πιστεύει 
ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά άμεσο ή 
έκδηλο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή, 
σε περίπτωση εξωτερικής αναφοράς, υπάρχει 
κίνδυνος αντιποίνων ή υπάρχει μικρή προο-
πτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η 
παραβίαση μέσω των διαύλων αναφοράς λόγω 
των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, 
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τότε το πρόσωπο αυτό δικαιούται να προβεί 
σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με τις παρα-
βιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα 
του προσώπου να αναφέρει μια παραβίαση στον 
Τύπο ή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς 
να στερείται, ωστόσο, την προστασία που του 
παρέχει η Οδηγία (π.χ. απαγόρευση αντιποί-
νων).        Ή παρούσα πρόβλεψη δεν τυγχάνει 
εφαρμογής όπου η εκάστοτε εθνική νομοθεσία 
ρυθμίζει το αντίστοιχο προστατευτικό πλαίσιο 
με βάση το δικαίωμα της ελευθερίας της έκ-
φρασης και της πληροφόρησης.

Τήρηση αρχείων και 
εμπιστευτικότητας 

Ή Οδηγία θεσπίζει επίσης την υποχρέω-
ση τήρησης αρχείου για κάθε αναφορά που 
λαμβάνουν οι νομικές οντότητες ιδιωτικού 
ή δημοσίου δικαίου, τα δε αρχεία πρέπει να 
τηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαίο και αναλογικό για την υλοποίηση των 
απαιτήσεων που επιβάλλονται από το εθνικό ή 
ευρωπαϊκό δίκαιο.

Προβλέπονται δε συγκεκριμένες υποχρε-
ώσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής 
αναφοράς, όπως:

(α) η καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή 
και ανακτήσιμη μορφή,

(β) η πλήρης και ακριβής μεταγραφή της συ-
νομιλίας ή σύνταξη πρακτικού συνάντησης, και

(γ) η παροχή δυνατότητας επαλήθευσης, 
διόρθωσης και συμφωνίας με τα πρακτικά 
συνομιλίας. 

Ή εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας εί-
ναι βασική προτεραιότητα της Οδηγίας, και οι 
νομικές οντότητες οφείλουν να μην αποκα-
λύπτουν την ταυτότητα του αναφέροντος και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρά μόνο 
εφόσον η αποκάλυψη αυτή συνιστά αναγκαία 
και αναλογική υποχρέωση του εθνικού ή ευ-
ρωπαϊκού δικαίου. 

 
Μέτρα προστασίας του αναφέροντος

Ή Οδηγία εγγυάται την προστασία της ανω-
νυμίας του αναφέροντος, εκτός αν αυτός πα-
ρέχει ρητά τη συγκατάθεσή του για την αποκά-
λυψη του ονόματός του ή τέτοια αποκάλυψη 
κρίνεται αναγκαία και αναλογική από το εθνικό 
ή ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών των 

εθνικών αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, 
με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του αναφερομένου. 

Μόνο τα πρόσωπα που χειρίζονται τον δίαυ-
λο αναφοράς μπορούν να γνωρίζουν το όνομα 
του πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο προστασίας αποτε-
λεί η απαλλαγή του πληροφοριοδότη δημοσίου 
συμφέροντος από κάθε ευθύνη που τυχόν είχε 
για την παραβίαση περιορισμών που αφορούν 
την αποκάλυψη πληροφοριών και η οποία πα-
ραβίαση έγινε κατά τη διαδικασία αναφοράς ή 
δημόσιας αποκάλυψης πληροφοριών, εφόσον 
πίστευε βάσιμα ότι η αναφορά ή δημόσια απο-
κάλυψη ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί 
παραβίαση σύμφωνα με την Οδηγία.

Παρομοίως, η Οδηγία προβλέπει την απαλ-
λαγή από την ευθύνη απόκτησης ή πρόσβασης 
πληροφοριών που αναφέρονται ή αποκαλύ-
πτονται δημόσια, εφόσον η εν λόγω απόκτηση 
ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό 
αδίκημα. Επιπλέον, οι πληροφοριοδότες δη-
μοσίου συμφέροντος, καθώς και οι συγγενείς 
τους, προστατεύονται έναντι κάθε μορφής 
αντιποίνων από τον αναφερόμενο, όπως εν-
δεικτικά η απόλυση ή αναστολή εργασίας, η 
στέρηση προαγωγής ή κατάρτισης, η αρνητική 
αξιολόγηση επίδοσης, η μείωση μισθού, ο εκ-
φοβισμός και η παρενόχληση, η μη ανανέωση ή 
πρόωρη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου. 
Ο αναφερόμενος φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές δεν έχουν 
καμία σχέση με την αναφορά ή τη δημόσια 
αποκάλυψη. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να δι-
ασφαλίζει ότι οι αναφέροντες έχουν πρόσβαση 
σε δικαστική αρωγή, νομικές συμβουλές ακόμα 
και ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης, το κρά-
τος μέλος οφείλει να διασφαλίζει την παροχή 
εύκολης και δωρεάν πρόσβασης σε πλήρεις 
και ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης 
προστασίας έναντι αντιποίνων. 

Αντιμετώπιση των εσφαλμένων και 
ανώνυμων καταγγελιών 

Δεδομένου ότι η εκτεταμένη χρήση των 
διαύλων αναφοράς μπορεί πολλές φορές να 
αποβεί καταχρηστική και κακόβουλη, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται, προς αποτροπή αυτής της 
τακτικής, να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα 

με τα οποία θα επιβάλλονται αναλογικά ποι-
νές για τις περιπτώσεις που κάποιο φυσικό 
πρόσωπο προβαίνει δολίως σε εν γνώση του 
εσφαλμένη αναφορά.  Εναπόκειται στη διακρι-
τική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους η επιβολή 
ή όχι της υποχρέωσης στις εταιρείες/οντότη-
τες, που έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή, 
να δέχονται ή όχι ανώνυμες καταγγελίες. Σε 
κάθε περίπτωση, αν μετά από μια ανώνυμη 
καταγγελία αποκαλυφθεί με κάποιο τρόπο το 
όνομα του πληροφοριοδότη, τότε εφαρμόζεται 
και πάλι το προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο 
που παρέχει η Οδηγία.

Προστασία των αναφερομένων 
Από την Οδηγία δεν λείπουν, όμως, και οι 

διατάξεις που προβλέπουν την προστασία των 
αναφερομένων. Όπως κάθε κατηγορούμενος, 
έτσι και ο αναφερόμενος εξοπλίζεται με το 
τεκμήριο της αθωότητας, ενώ, παράλληλα, 
έχει δικαίωμα πρόσβασης στον σχηματισθέ-
ντα φάκελο και δικαίωμα υπεράσπισης στο 
πλαίσιο μιας δίκαιης και αμερόληπτης δίκης. 
Σε κάθε περίπτωση, η προστασία της ταυτό-
τητάς του διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια 
εξέτασης της αναφοράς. Ο αναφερόμενος πρέ-
πει να ενημερώνεται αμέσως για την υποβλη-
θείσα αναφορά, καθώς και για τα δικαιώματά 
του σχετικά με την προστασία των προσωπι-
κών του δεδομένων. Εάν κρίνεται, ωστόσο, 
ότι η εν λόγω ενημέρωση θα είναι επιζήμια 
για την έρευνα (π.χ. ο αναφερόμενος μπορεί 
να καταστρέψει καθοριστικά για την έρευνα 
αποδεικτικά στοιχεία ή να επηρεάζει με αθέ-
μιτο τρόπο την έρευνα), τότε τα κράτη μέλη 
έχουν τη διακριτική ευχέρεια να προβλέψουν 
κάποιες εξαιρέσεις ως προς την άμεση αυτή 
ενημέρωση, στο μέτρο πάντα του απολύτως 
αναγκαίου για την προστασία της έρευνας. 
Ή καθυστερημένη αυτή ενημέρωση δεν συ-
νεπάγεται, όμως, σε καμία περίπτωση τυχόν 
έκπτωση από τα ανωτέρω δικαιώματά του.
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«Doing the right deals»: Η 
συμβατότητα επιχειρησιακών 
δεξιοτήτων βασικός 
παράγοντας επιτυχίας

Η συμβατότητα των επιχειρησιακών δε-
ξιοτήτων μεταξύ του αγοραστή και της 
εταιρείας στόχου αποτελεί κλειδί για 

την επίτευξη μιας συναλλαγής με υψηλές απο-
δόσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Doing the 
right deals» της PwC, σε δείγμα 800 εταιρικών 
εξαγορών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι συναλ-
λαγές που έγιναν με γνώμονα τη συμβατότητα 
επιχειρησιακών δεξιοτήτων οδήγησαν σε κα-
λύτερες αποδόσεις της τάξης του 14,2% (συνο-
λική απόδοση μετόχων, TSR) σε σύγκριση με 
συναλλαγές όπου η συμβατότητα δεξιοτήτων 
απουσίαζε. 

Ή έρευνα εξετάζει τις 50 μεγαλύτερες 
συναλλαγές εισηγμένων αγοραστών σε 16 
κλάδους και εντοπίζει τους παράγοντες που 
είχαν θετική επίδραση στα οικονομικά τους 
αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 
ετήσιο TSR.

Ο όρος «επιχειρησιακές δεξιότητες» αναφέ-
ρεται στον συνδυασμό των διαδικασιών, των 
εργαλείων, των τεχνολογιών, των δυνατοτήτων 
και των συμπεριφορών που συνθέτουν τη μο-
ναδική αξία που παράγει μια εταιρεία για τους 
πελάτες της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν δύο 
είδη συναλλαγών που κατέγραψαν καλύτε-
ρες αποδόσεις από τον μέσο όρο της αγοράς: 
συναλλαγές ενίσχυσης των επιχειρησιακών 
δεξιοτήτων –κατά τις οποίες ο αγοραστής 
αποκτά μια εταιρεία για να αποκομίσει μια 
δεξιότητα που χρειάζεται– και συναλλαγές 
αξιοποίησης δεξιοτήτων –κατά τις οποίες ο 
αγοραστής χρησιμοποιεί τις δικές του δεξι-
ότητες για να παράξει αξία από την εταιρεία-
στόχο. Τέτοιου είδους συναλλαγές αποτελούν 
πραγματικές «μηχανές» δημιουργίας αξίας, 
επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο TSR 3,3% υψη-
λότερο από τους δείκτες της τοπικής αγοράς. 
Στον αντίποδα, οι συναλλαγές περιορισμένης 
συμβατότητας κατέγραψαν μέσο ετήσιο TSR 

-10,9% χαμηλότερο σε σύγκριση με τους δείκτες 
της τοπικής αγοράς. 

Ή μελέτη έδειξε ότι το 73% των 800 μεγαλύ-
τερων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 
στο διάστημα 2010-2018 έγιναν με γνώμονα τη 
συμβατότητα των επιχειρησιακών δεξιοτήτων, 
ενώ το 27% ήταν συναλλαγές περιορισμένης 
συμβατότητας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, 
για κάθε δολάριο που δαπανήθηκε σε Εξαγορές 
& Συγχωνεύσεις, περίπου το 25% κατευθύνθηκε 
σε συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας, 
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κατέστρεψαν 
μετοχική αξία.

Ο Alastair Rimmer, Global Deals Strategy 
Leader της PwC ΉΒ, αναφέρει: «Ή ανάλυσή 
μας επιβεβαιώνει ότι οι συναλλαγές όπου ο 
αγοραστής εστιάζει είτε στην ενίσχυση των 
επιχειρησιακών του δεξιοτήτων είτε στην 
αξιοποίηση των δικών του επιχειρησιακών 
δεξιοτήτων, προσβλέποντας στη βελτίωση της 
εταιρείας-στόχου, μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντική αύξηση του TSR. Ή δημιουργία αξίας 
από μια συναλλαγή δεν καθορίζεται μόνο από 
στόχους όπως είναι η εδραίωση στην αγορά, 
η διαφοροποίηση ή η είσοδος σε νέες αγορές. 
Αυτό που προέχει είναι η ισχυρή συμβατότητα 
των δεξιοτήτων μεταξύ αγοραστή και εταιρεί-
ας-στόχου». 

Η συμβατότητα δεξιοτήτων παράγει 
μετοχική αξία σε όλους τους κλάδους 

Το πλεονέκτημα της συμβατότητας επιβε-
βαιώθηκε και στους 16 κλάδους που μελετή-
θηκαν. Το μερίδιο των συναλλαγών με χαρα-
κτηριστικά συμβατότητας ήταν υψηλότερο σε 
κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία και οι 
βιοεπιστήμες (92%), όπου συχνά συνδυάζονται 
η δυνατότητα μιας εταιρείας να καινοτομεί με 
το πλεονέκτημα μιας άλλης στη διανομή. Άλλοι 
κλάδοι πρωταθλητές ήταν οι υπηρεσίες υγείας 
και οι τηλεπικοινωνίες (και οι δύο με ποσοστό 

90%) και η αυτοκινητοβιομηχανία (86%). 
Οι συναλλαγές περιορισμένης συμβατότητας 

παρατηρήθηκαν στον κλάδο πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (62%), όπου κυρίαρχο ρόλο παί-
ζει η εξαγορά περιουσιακών στοιχείων, πέρα 
από τη συμβατότητα των δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, η στρατηγική 
πρόθεση μιας συναλλαγής, όπως συνήθως 
ορίζεται στις εταιρικές ανακοινώσεις και στις 
ρυθμιστικές καταχωρίσεις, έχει ελάχιστο ή 
και καθόλου αντίκτυπο στη δημιουργία αξίας. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των συ-
ναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με στόχο 
τη γεωγραφική εξάπλωση, οι οποίες σημείωσαν 
τις χαμηλότερες αποδόσεις, κυρίως επειδή σε 
ποσοστό 34% ήταν συναλλαγές περιορισμένης 
συμβατότητας. 

Μετατόπιση Εξαγορών & 
Συγχωνεύσεων λόγω Covid-19 

Περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει 
να είναι ξεκάθαρες στον προσδιορισμό των επι-
χειρησιακών δεξιοτήτων τους που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν επιτυχώς αλλά και στα κενά 
επιχειρησιακών δεξιοτήτων που χρειάζεται να 
συμπληρώσουν. 

Ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner και επικεφα-
λής του Corporate Finance της PwC Ελλάδας, 
δηλώνει: «Όλο και περισσότερο βλέπουμε τους 
πελάτες μας να εξετάζουν και να ολοκληρώ-
νουν συναλλαγές με γνώμονα τη διεύρυνση 
των δεξιοτήτων τους και τις συνέργειες που 
μπορούν να ξεκλειδώσουν. Αρκετές φορές, 
μάλιστα, είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 
μέρος της επιπλέον αξίας που προκύπτει, ως τί-
μημα, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγω-
νιστικότητά τους. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε 
είναι μεγαλύτερου εύρους, αφού οι επενδυτές 
αναλύουν περισσότερες πτυχές των εταιρειών-
στόχων και εξετάζουν πιο ενδελεχώς πτυχές 
της συμβατότητας μεταξύ των δύο εταιρειών». 

ΈΡΈΥΝΑ ΤΗΣ PwC
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Chat Tax

Έχετε φορολογικά ερωτήματα;
Έχουμε απαντήσεις εντός 24 ωρών

Εξειδικευμένη πληροφορία  - Σαφείς απαντήσεις 
Συνεχής υποστήριξη - Ασφάλεια δεδομένων

Chat Tax, η διαδικτυακή πλατφόρμα για άμεση επικοινωνία 
και απαντήσεις σε θέματα που αφορούν καθημερινές 
φορολογικές ερωτήσεις.

Επικοινωνία:
Αντωνία Πλατάκη
Tax Senior Manager
antonia.plataki@pwc.com
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Σοβαρές επιπτώσεις της 
πανδημίας στην ψυχική 
υγεία των εργαζόμενων

Η πανδημία και τα μέτρα που υιοθετή-
θηκαν για την αντιμετώπισή της επι-
βάρυναν σημαντικά την καθημερινό-

τητά μας, δημιουργώντας ανησυχίες για την 
ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ή EY Ελλάδος, η Hellas 
EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχο-
λογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
θέλοντας να διερευνήσουν την έκταση και τις 
διαστάσεις του προβλήματος, διεξήγαγαν από 
κοινού έρευνα για την ψυχική υγεία και ευεξία 
των εργαζόμενων στην Ελλάδα.

Ή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον 
Μάιο - Ιούνιο του 2021, την περίοδο που στην 
Ελλάδα ολοκληρωνόταν το δεύτερο καθολικό 
lockdown, και συμπληρώθηκε από 1.232 εργα-
ζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της 
χώρας, φέρνει στο φως ανησυχητικά ευρήματα 
για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην καθημε-
ρινότητα και στην ψυχική υγεία των ελλήνων 
εργαζόμενων. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν εννέα 

μεταβλητές: άγχος, κατάθλιψη, σωματοποίηση, 
θυμός, μοναξιά, ποιότητα ζωής (wellbeing), ερ-
γασιακή ποιότητα ζωής, στάσεις απέναντι στην 
απομακρυσμένη εργασία και στάσεις απέναντι 
στην ψυχική υγεία. Σημειώνεται ότι, κατά την 
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, 35% των συμ-
μετεχόντων εργάζονταν εξ αποστάσεως, 30% 
διά ζώσης και 35% στο πλαίσιο ενός υβριδικού 
σχήματος εργασίας.

Αυξημένες ενδείξεις κατάθλιψης, 
άγχους και θυμού

Ή έρευνα κατέγραψε υψηλά ποσοστά για μια 
σειρά από συμπτώματα που σχετίζονται με την 
κατάθλιψη. Έτσι, πάνω από το ένα τρίτο των 
εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα 
αισθάνονται μελαγχολία (35%) και απαισιοδοξία 
για το μέλλον (35%), ή δηλώνουν ότι δεν έχουν 
όρεξη για τίποτε (34%).

Αρκετά εκτεταμένα είναι και τα συμπτώμα-
τα που σχετίζονται με το άγχος, με δύο στους 
τρεις (68%) να αισθάνονται νευρικότητα ή εσω-
τερική ταραχή, 40% να βρίσκονται σε υπερέντα-

ΈΥ
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ση και 18% να νιώθουν φόβο. Οι πρωτόγνωρες 
συνθήκες της πανδημίας έχουν οδηγήσει και 
σε εκδηλώσεις θυμού, καθώς 70% των ερω-
τώμενων αισθάνονται εκνευρισμό, 3 στους 10 
έχουν ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα θυμού, και 2 
στους 10 αναφέρουν ότι μπλέκουν συχνά σε 
λογομαχίες.

Αναμενόμενη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
των lockdowns, ήταν και η ένταση του αισθή-
ματος της μοναξιάς. Οι μισοί συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι αισθάνονται από λίγη έως πάρα 
πολλή μοναξιά, ενώ το 17% δηλώνουν ότι αισθά-
νονται απομονωμένοι, με τις γυναίκες και τους 
νέους να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
μοναξιάς.

Έντονα είναι και τα φαινόμενα σωματοποίη-
σης, δηλαδή της έκφρασης των ψυχολογικών ή 
συναισθηματικών προβλημάτων ως σωματικά 
συμπτώματα, όπως ο πονοκέφαλος, το έντονο 
στρες και οι κρίσεις πανικού. Ενδεικτικά, ένας 
στους τρεις εργαζόμενους (35%) δηλώνει ότι 
εμφάνισε αδυναμία και ζαλάδα, 15% έχουν 
ναυτία ή στομαχικές διαταραχές, και 1 στους 

10 παρατήρησε δυσκολία στην αναπνοή και 
πόνους στην καρδιά ή στο στήθος.

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι 
νεότεροι εργαζόμενοι 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνθήκες της 
πανδημίας φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους 
εργαζόμενους, ωστόσο, στις περισσότερες με-
ταβλητές τα προβλήματα είναι εντονότερα στις 
γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερες 
τιμές άγχους, κατάθλιψης και σωματοποίησης 
από τους άνδρες συμμετέχοντες, ενώ εμφανί-
ζουν και χαμηλότερη τιμή ποιότητας ζωής. Το 
εύρημα αυτό πιθανώς συνδέεται με το ότι οι 
γυναίκες έχουν συχνά δυσανάλογα μεγάλη ευ-
θύνη για περισσότερες δραστηριότητες, πέραν 
της εργασίας τους. Ειδικά στην περίοδο των 
δύο lockdowns στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι 
κλήθηκαν να ισορροπήσουν μεταξύ αντικρουό-
μενων προτεραιοτήτων, όπως η φροντίδα των 
παιδιών και οι οικιακές εργασίες, δουλεύοντας 
ταυτόχρονα, σε αρκετές περιπτώσεις, από το 
σπίτι.  Παρά τις έντονες αρχικές ανησυχίες 
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για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους με-
γαλύτερους σε ηλικία, φαίνεται πως τελικά 
δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τους 
νεότερους, οι οποίοι, στον αντίποδα, παρουσι-
άζουν υψηλότερες τιμές άγχους, κατάθλιψης, 
σωματοποίησης και θυμού. 

Συγχρόνως, η παρουσία παιδιών στην οικο-
γένεια φαίνεται ότι μειώνει τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς οι εργαζόμε-
νοι που έχουν παιδιά εμφανίζουν χαμηλότερα 
ποσοστά άγχους, κατάθλιψης, σωματοποίησης 
και μοναξιάς, ενώ εμφανίζουν και υψηλότερη 
ποιότητα ζωής.

Ή έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι τα προ-
βλήματα, σε γενικές γραμμές, διαφαίνονται 
εντονότερα στους εργαζόμενους σε δημόσιους 
φορείς και σε όσους εργάζονται εξ αποστάσε-
ως, ενώ τα στελέχη που κατέχουν διοικητικές 
θέσεις εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές άγχους, 
κατάθλιψης, σωματοποίησης και μοναξιάς από 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Ευεξία και εργασιακή ποιότητα ζωής
Οι ανατροπές στην καθημερινότητα έχουν 

επηρεάσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής 
των εργαζόμενων. Έτσι, 40% δηλώνουν ότι δεν 
είναι σίγουροι ότι μπορούν ή ότι πραγματικά 
δεν μπορούν να διαχειριστούν τα επίπεδα του 
στρες που έχουν, ενώ 27% πιστεύουν ότι έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά οι διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Επιπρόσθετα, 3 στους 10 δηλώνουν 
ότι δεν διατηρούν καμία αρμονία ή ισορροπία 
ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελμα-
τική τους ζωή. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 6 στους 10 

δηλώνουν ότι φρόντισαν τον εαυτό τους στη 
διάρκεια των lockdowns, ωστόσο, μόνο 4 στους 
10 σταματούν να σκέφτονται τη δουλειά όταν 
εκείνη σταματά και δημιουργούν χρόνο για ξε-
κούραση. Ταυτόχρονα, μόλις 4 στους 10 δηλώ-
νουν ότι η ποιότητα του ύπνου τους είναι καλή.

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την 
εργασιακή ποιότητα ζωής. Μόλις 4 στους 10 
στον ιδιωτικό τομέα και 1 στους 10 στον δη-
μόσιο τομέα πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους 
φροντίζει για την ψυχική τους υγεία και ευεξία, 
ενώ, συνολικά, 39% δηλώνουν ότι ο οργανισμός 
τους υποστηρίζει τους εργαζόμενους που αντι-
μετωπίζουν θέματα με την ψυχική τους υγεία 
(π.χ. άγχος, στρες). 

Συγχρόνως, μόνο 36% των εργαζόμενων του 
ιδιωτικού τομέα και 9% του δημοσίου θεωρούν 
ότι ο οργανισμός τους δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους τους εργαζόμενους να μιλούν ανοιχτά 
για τα θέματα ψυχικής υγείας, ενώ λιγότεροι 
από τους μισούς (48%) γνωρίζουν πού πρέπει να 
απευθυνθούν για να λάβουν υποστήριξη μέσα 
στον οργανισμό τους, όταν αντιμετωπίζουν 
θέματα με την ψυχική τους ευεξία.

Θετικές οι απόψεις για την 
τηλεργασία

Ή έρευνα επιβεβαιώνει ότι η απομακρυσμέ-
νη εργασία έχει γίνει θετικά αποδεκτή από την 
πλειοψηφία των εργαζόμενων. Τρεις στους 
τέσσερις (76%) δηλώνουν αποτελεσματικοί 
ενώ εργάζονται από απόσταση και 78% αισθά-
νονται ασφάλεια εκτελώντας τον ρόλο τους 
εργαζόμενοι από απόσταση. Ωστόσο, λιγότεροι 
από τους μισούς (49%) αισθάνονται σιγουριά 

ότι μπορούν να εξελιχθούν στην καριέρα τους 
ενώ εργάζονται από απόσταση, και μόλις 48% 
έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σωμα-
τική/ψυχική τους υγεία και ευεξία υπ’ αυτές 
τις συνθήκες. Στα θετικά ευρήματα της έρευ-
νας συγκαταλέγεται η αλλαγή της στάσης των 
εργαζόμενων απέναντι στην ψυχική υγεία. 
Για το 44% η ψυχική υγεία αποτελεί πλέον τη 
βασική τους προτεραιότητα. Δύο στους τρεις 
(63%) δηλώνουν ότι η πανδημία τούς βοήθη-
σε να νοιάζονται περισσότερο για την ψυχική 
υγεία, τόσο τη δική τους όσο και των άλλων, 
ενώ 65% δηλώνουν διατεθειμένοι να αναζητή-
σουν βοήθεια από ειδικό όταν αντιμετωπίζουν 
αυξημένο άγχος. Παράλληλα, 29% πιστεύουν ότι 
η πανδημία Covid-19 έχει βοηθήσει στη μείωση 
του στίγματος σε σχέση με την ψυχική υγεία.

Οι προσδοκίες των εργαζομένων από 
την επιχείρηση 

Με τα δεδομένα αυτά, οι επιχειρήσεις έχουν 
ένα κρίσιμο ρόλο να παίξουν για να βοηθήσουν 
τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν την 
επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας. Μεταξύ 
των δράσεων που θα ήθελαν να δουν οι εργαζό-
μενοι περιλαμβάνονται εκπαιδεύσεις σε θέμα-
τα διαχείρισης στρες και αυτο-φροντίδας (50%), 
η παρουσία ψυχολόγου στον χώρο εργασίας 
(31%), η ψυχολογική υποστήριξη τηλεφωνικά ή 
μέσω εφαρμογών (>20%) και η πολιτική απομα-
κρυσμένης εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, 
σε ποσοστό 30%. Ένας στους δύο εργαζόμενους 
(52%) θεωρούν, επίσης, σημαντική την καλλι-
έργεια κουλτούρας σεβασμού του χρόνου μέσα 
από νέους τρόπους εργασίας.
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Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η κ. 
Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αν-
θρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: 
«Ή πανδημία, τα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης, τα παρατεταμένα lockdowns και 
η απότομη αλλαγή του εργασιακού μοντέλου 
είχαν, αναπόφευκτα, αρνητικές επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων και ιδι-
αίτερα των γυναικών και των νεότερων ηλικι-
ακά. Και, ενώ η απομακρυσμένη ή η υβριδική 
μορφή εργασίας έχει γίνει θετικά αποδεκτή 
από την πλειοψηφία των εργαζόμενων, η βέλτι-
στη προσαρμογή σε αυτό το καθεστώς απαιτεί 
προσεκτικό σχεδιασμό και υποστήριξη από τις 
επιχειρήσεις και τις ηγετικές τους ομάδες. Οι 
διοικήσεις των εταιρειών και οι Διευθύνσεις 
Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλουν να αφου-
γκραστούν τις ανησυχίες των εργαζομένων 
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα βο-
ηθήσουν την ομαλή μετάβαση στη νέα αυτή 
κανονικότητα. Ή απενοχοποίηση των προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας και η αναγνώριση των 
ψυχολογικών αναγκών και προκλήσεων, όσον 
αφορά την προσωπική ισορροπία και ευεξία, 
είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, σε μια εποχή 
όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο μετασχηματίζε-
ται και αποκτά νέες, αυξημένες και πιο σύνθε-
τες προσδοκίες από τους οργανισμούς στους 
οποίους εργάζεται». 

Ή κ. Τατιάνα Τούντα, CEO της Hellas EAP, 
τονίζει ότι «η πανδημία έφερε στην επιφάνεια 
το μείζον θέμα της σπουδαιότητας της καλής 
ψυχικής υγείας και ευημερίας των εργαζομέ-
νων και ανέδειξε τη σημαντικότητα και της 

ψυχολογικής τους ασφάλειας. Ή ξεκάθαρη 
πλέον ανάγκη φροντίδας της ψυχικής υγείας 
των εργαζομένων δεν αποτελεί μια “μόδα” που 
θα περάσει. Έρχεται και συνδέει μια επιβαρυ-
μένη συνθήκη της προ-Covid εποχής, με τις 
παρατεταμένες επιπτώσεις της πρωτόγνω-
ρης κατάστασης που βιώνουμε σήμερα στην 
ευεξία των εργαζομένων και με ένα αβέβαιο 
μέλλον, όπου η σωματική και η ψυχική υγεία 
θα είναι ένα διαρκές ζητούμενο στην καθη-
μερινή ανθρώπινη πραγματικότητα. Καθώς 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δηλώνουν πλέον ότι η 
φροντίδα της ψυχικής τους υγείας αποτελεί 
προτεραιότητά τους, αναμένουν από τους ορ-
γανισμούς που εργάζονται να αναλάβουν δράση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα που 
επομένως προκύπτει δεν είναι αν η ψυχική 
ευημερία των εργαζομένων πρέπει να αποτε-
λέσει κύρια στρατηγική προτεραιότητα των 
οργανισμών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν 
είναι με ποιους τρόπους θα επιλέξουν οι ηγέτες 
να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες 
των εργαζομένων. Ποιες προσεγγίσεις θα χρη-
σιμοποιήσουν για να κινηθούν στο πεδίο της 
πρόληψης και πόσο ολιστική θα είναι η επιλογή 
που θα κάνουν για τη διαχρονική φροντίδα της 
ψυχικής υγείας και ευεξίας των ανθρώπων 
τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
οργανισμών τους».

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Πειραματι-
κής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας 
του ΕΚΠΑ, αναπληρωτής καθηγητής κ. Πέτρος 
Ρούσσος, επισημαίνει πως «τα αποτελέσματα 
της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τάσεις 
που έχουν αποτυπωθεί και σε πρόσφατες 

διεθνείς έρευνες. Ή πανδημία επαναπροσ-
διόρισε τις προτεραιότητες στο εργασιακό 
πλαίσιο και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη 
να αξιοποιηθούν τα ευρήματα αυτής και πα-
ρόμοιων ερευνών προς την κατεύθυνση της 
προσαρμογής των στρατηγικών στόχων των 
οργανισμών. Καθώς η τηλεργασία θα αυξάνει 
και οι οργανισμοί θα κινούνται προς περισσό-
τερο απομακρυσμένες και ευέλικτες μορφές 
εργασίας, είναι ανάγκη να στραφούμε προς 
τη μελέτη εκείνων των κρίσιμων ικανοτήτων 
που θα χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να συ-
νεργάζονται ψηφιακά και να ανταποκρίνονται 
στις νέες προκλήσεις. Θεωρώ ότι η πανδημία 
μάς έδωσε και ένα ακόμη σημαντικό μάθημα: 
συστήματα που έχουν δώσει έμφαση στην απο-
τελεσματικότητα έχουν και αδυναμίες, καθώς 
συχνά δεν χαρακτηρίζονται από ευελιξία ώστε 
να ανταποκρίνονται σε κρίσεις. Οι ανθεκτικοί 
οργανισμοί είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται 
καλύτερα, καθώς διορθώνουν την πορεία τους 
με την αλλαγή. Είναι κρίσιμο να μεταβούμε σε 
έναν σχεδιασμό για ψυχική ανθεκτικότητα, 
δημιουργώντας οργανισμούς με μεγαλύτερη 
απόκριση, οι οποίοι: α) θα διαδραματίζουν δι-
ευρυμένο ρόλο στην οικονομική, σωματική 
και ψυχική ευημερία των εργαζομένων τους, 
β) θα λαμβάνουν υπόψη τους εργαζόμενους 
και τις ανάγκες τους και γ) θα τους παρέχουν 
ποικίλους, προσαρμοστικούς και ευέλικτους 
ρόλους, ώστε να αποκτούν διαλειτουργικές 
γνώσεις και κατάρτιση».

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ EY.COM/GR.
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Μεγάλη αύξηση των 
κυβερνοεπιθέσεων λόγω του 
ψηφιακού μετασχηματισμού

To 72% των συμμετεχόντων στην πα-
γκόσμια έρευνα της Deloitte «Future of 
Cyber» αναφέρει ότι οι οργανισμοί τους 

αντιμετώπισαν από ένα έως δέκα περιστατικά 
κυβερνοεπιθέσεων μόνο μέσα στο περασμένο 
έτος. Παρά τους κινδύνους, οι επικεφαλής των 
οικονομικών επιτελείων δηλώνουν ότι θα συ-
νεχίσουν να μεταφέρουν τα συστήματα οικονο-
μικής πληροφόρησης των επιχειρήσεών τους 
στο cloud. Σχεδόν το 75% των συμμετεχόντων 
που σημείωσαν κερδοφορία ίση και μεγαλύτε-
ρη από 30 δισ. δολάρια δήλωσαν ότι φέτος θα 
επενδύσουν πάνω από 100 εκ. δολάρια για την 
κυβερνοασφάλεια. Πρόκειται για λίγα από τα 
ευρήματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας 
της Deloitte «Future of Cyber» του 2021, στην 
οποία συμμετείχαν περίπου 600 υψηλόβαθμα 
(C-Level) στελέχη που διαθέτουν πρόσβαση 
στις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας των ορ-

γανισμών τους. Στόχος της έκθεσης είναι να 
φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από 
την εφαρμογή μέτρων κυβερνοασφάλειας στον 
πυρήνα κάθε επιχείρησης, καθώς και να προ-
σφέρει χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με το πώς 
θα μπορέσουν οι οργανισμοί να αυξήσουν την 
ορατότητα σύνθετων τεχνολογικών οικοσυ-
στημάτων, αλλά και να εφαρμόσουν βέλτιστες 
πρακτικές ώστε να προετοιμαστούν για τις 
μελλοντικές προκλήσεις του κυβερνοχώρου.

Ή έρευνα της Deloitte έδειξε ότι το 69% των 
παγκόσμιων ηγετών επιχειρήσεων που ερω-
τήθηκαν σημείωσαν πως οι επιχειρήσεις τους 
βίωσαν σημαντική αύξηση των κυβερνοεπι-
θέσεων τη χρονιά που πέρασε, εν μέσω της 
επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Ωστόσο, την ίδια στιγμή που οι κίνδυνοι αυ-
ξάνονται, οι ηγέτες σχεδιάζουν σημαντικές 
επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

DELOITTE
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Συγκεκριμένα, σχεδόν καθολική είναι η στρα-
τηγική των επικεφαλής των οικονομικών 
επιτελείων προς αυτή την κατεύθυνση, με το 
94% να δηλώνει ότι σκοπεύει να μεταφέρει 
τα συστήματα οικονομικής πληροφόρησης σε 
περιβάλλον cloud. Μάλιστα, σύμφωνα με την 
έρευνα της Deloitte, ενώ δεν υπάρχουν απλές 
λύσεις, η ταυτόχρονη υιοθέτηση μιας σειράς 
μέτρων μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση 
να εφαρμόσει την κυβερνοασφάλεια σε κάθε 
πτυχή της λειτουργίας της.

Σύμφωνα με την Emily Mossburg, Global 
Cyber Leader της Deloitte, οι επιχειρήσεις ερ-
γάζονται εντατικά αυτό το χρόνο για να παρα-
μείνουν ανταγωνιστικές εν μέσω ταχύτατων 
τεχνολογικών αλλαγών, καθώς η επιτάχυνση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αυξήσει 
δραστικά την τρωτότητά τους σε κυβερνοε-
πιθέσεις. Ή ίδια σημειώνει ότι ενώ οι πολυ-

πλοκότητες αυξάνονται, οι ηγέτες οφείλουν 
να θέσουν σε προτεραιότητα την εφαρμογή 
της κυβερνοασφάλειας σε κάθε πτυχή των επι-
χειρήσεων, ειδάλλως διακινδυνεύουν να υπο-
στούν τις συνέπειες ανεπαρκούς προστασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
ενισχύει την ανάγκη για στρατηγική 
κυβερνοασφάλειας

Με περισσότερες από τις μισές επιχειρή-
σεις να βιώνουν αύξηση των απειλών μέσα 
στο 2020, οι κίνδυνοι βρίσκονται σε υψηλότερα 
επίπεδα από ποτέ, καθώς η υιοθέτηση μοντέ-
λων απομακρυσμένης και υβριδικής εργασί-
ας εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο σε 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι οργανισμοί 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
στο να ισορροπήσουν μεταξύ των επενδύσεων 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό για να παρα-

μείνουν ανταγωνιστικοί και του να προστα-
τεύσουν τα συστήματά τους από πιθανές επι-
θέσεις. Απαντώντας στην έρευνα της Deloitte, 
οι επικεφαλής Διευθύνσεων Πληροφορικής 
(CIOs) και Ασφάλειας (CISOs), αναγνωρίζουν 
σε ποσοστό 41% ότι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που αντιμετωπίζουν είναι ο μετασχηματισμός 
και η απόκτηση ορατότητας σε αυξανόμενης 
πολυπλοκότητας υβριδικά οικοσυστήματα.

Το κύμα της «μηδενικής 
εμπιστοσύνης»

Όπως δείχνει η παγκόσμια έρευνα της 
Deloitte, τα σημεία που αποτελούν τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
των κινδύνων του κυβερνοχώρου είναι οι υβρι-
δικές τεχνολογίες πληροφορικής σε ποσοστό 
41% και η κυβερνο-υγιεινή (cyber hygiene) σε 
ποσοστό 26%. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις 
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αξιοποιούν την πρακτική της μηδενικής εμπι-
στοσύνης (Zero Trust), δηλαδή μια αρχιτεκτο-
νική που βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή «ποτέ 
μην εμπιστεύεσαι, πάντα να επιβεβαιώνεις», 
προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της πλη-
ροφορικής και των τομέων του κυβερνοχώρου. 
Έτσι, επιτυγχάνεται η μείωση της επιχειρη-
σιακής πολυπλοκότητας και η απλοποίηση 
ενσωμάτωσης διαφόρων οικοσυστημάτων. 
Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν την αρχή της 
«μηδενικής εμπιστοσύνης» οδηγούν τις εξε-
λίξεις στον τομέα της οργανωτικής αλλαγής 
προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό, χτίζοντας υποδομές ασφάλειας με 
τις οποίες μπορούν να χειριστούν την ταχύτητα 
αυτού του μετασχηματισμού.

Η επένδυση στην κυβερνοασφάλεια 
σημαίνει επένδυση στην ασφάλεια 
των πληροφοριακών συστημάτων 
(CISO)

Με τους κυβερνοεγκληματίες να γίνονται 
ολοένα και πιο ικανοί, οι επιχειρήσεις τείνουν 
να αυξάνουν τους προϋπολογισμούς τους για 
την κυβερνοασφάλεια. Σχεδόν το 75% των 
συμμετεχόντων ηγετών με πάνω από 30 δισ. 
δολάρια σε κέρδη συνολικά, δήλωσαν ότι θα 
επενδύσουν περισσότερα από 100 εκ. δολά-
ρια στην κυβερνοασφάλεια φέτος. Ενώ αυτές 
οι επενδύσεις μοιράζονται σχετικά ισορρο-
πημένα, η έρευνα κατέδειξε ότι μεγαλύτερη 
προσοχή δίνεται σε ζητήματα ανίχνευσης και 
παρακολούθησης απειλών, μετασχηματισμού 
του κυβερνοχώρου και προστασίας δεδομένων.

Ή σύγκλιση της τεχνολογικής ικανότητας και 
η αύξηση των κυβερνοαπειλών αλλάζουν τον 
ρόλο των επικεφαλής ασφάλειας πληροφορι-

ών. Όσο η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα 
και περισσότερο καθημερινά στις δραστηριό-
τητες των επιχειρήσεων τόσο ενισχύονται οι 
ευθύνες των επικεφαλής. Σύμφωνα με την 
έρευνα της Deloitte, σημειώνεται αύξηση της 
απευθείας αναφοράς των επικεφαλής ασφά-
λειας πληροφοριών (CISOs) στους επικεφαλής 
των επιχειρήσεων (CEOs) από 32% το 2019 σε 
42% το 2021 στις ΉΠΑ, ενώ φτάνει στο 33% σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η τάση ενισχύει τη 
διαφάνεια επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 
τη δέσμευση σε περισσότερα επίπεδα, κυρίως 
σε επίπεδο C-Level, η οποία είναι κρίσιμη για 
την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και για τη 
δημιουργία αυθεντικών και ασφαλών εμπει-
ριών για τους πελάτες.

Ή έρευνα δείχνει ότι μέσα στην επόμενη τρι-
ετία οι CIOs και CISOs θα συνεχίσουν να δίνουν 
προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια, με το 
64% να προτεραιοποιεί τις ικανότητες ασφά-
λειας, το 59% την ενίσχυση της ιδιωτικότητας, 
το 50% την ικανότητα συμμόρφωσης και το 45% 
τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσμα-
τικότητας και πληροφόρησης, ως τους κύριους 
λόγους υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας, 
ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner, 
Cyber Leader της Deloitte Greece, σχολίασε: 
«H νέα παγκόσμια έρευνα της Deloitte για το 
μέλλον της κυβερνοασφάλειας, στην οποία 
συμμετείχαν άνω των 600 στελεχών παγκο-
σμίως, μεταξύ των οποίων και στελέχη ελλη-
νικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει την τάση 
που υπάρχει και στην ελληνική αγορά, η οποία 
θέτει την κυβερνοασφάλεια ως έναν από τους 
τρεις κυριότερους επιχειρηματικούς κινδύ-
νους. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, η οποία έχει αναδειχθεί ως πυλώνας 

ανάπτυξης και των ελληνικών επιχειρήσεων, 
συχνά διαφαίνεται ότι η τεχνολογική καινο-
τομία, και η κουλτούρα η οποία τη συνοδεύει, 
αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από την 
ικανότητά μας να κατανοούμε, να μετράμε 
και να ανταποκρινόμαστε στους κινδύνους 
του κυβερνοχώρου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν 
το γεγονός ότι το 70% των ερωτηθέντων ανέ-
φεραν άνοδο στον αριθμό των περιστατικών 
κυβερνοασφάλειας τα τελευταία δυο χρόνια, 
ενώ ένας στους τρεις αναδεικνύει τη διαθεσι-
μότητα των λειτουργιών ως την πιο σημαντι-
κή επίπτωση αυτών. Σήμερα, σύμφωνα με την 
έρευνα, οι προϋπολογισμοί των επιχειρήσεων 
είναι ισόποσα μοιρασμένοι στους διαφόρους 
τομείς κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, ένας στους 
τρεις θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη 
προτεραιοποίηση στη διανομή των πόρων. Σε 
αυτόν τον τομέα, έδαφος κερδίζει η υιοθέτηση 
της προσέγγισης Zero Trust. Συνεπώς, με την 
απόλυτη ασφάλεια να μην είναι ρεαλιστική, η 
συνεργασία των επιχειρήσεων και ο διαμοιρα-
σμός της γνώσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας 
φαντάζει μονόδρομος».

Η μεθοδολογία της έρευνας
Σημειώνεται ότι στην έρευνα 2021 «Future of 

Cyber», που πραγματοποιήθηκε από την Deloitte 

Global και τη Wakefield Research, συμμετείχαν σχε-

δόν 600 στελέχη C-Level που ερωτήθηκαν σχετικά 

με την κυβερνοασφάλεια σε επιχειρήσεις με του-

λάχιστον 500 εκ. δολάρια σε κέρδη ετησίως, μεταξύ 

των οποίων υπήρχαν σχεδόν 200 CISOs, 100 CIOs, 100 

CFOs και 100 CMOs. Ή έρευνα πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά μεταξύ 6 Ιουνίου και 24 Αυγούστου 2021.
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Έχετε φορολογικά ερωτήματα;
Έχουμε απαντήσεις εντός 24 ωρών

Εξειδικευμένη πληροφορία  - Σαφείς απαντήσεις 
Συνεχής υποστήριξη - Ασφάλεια δεδομένων

Chat Tax, η διαδικτυακή πλατφόρμα για άμεση επικοινωνία 
και απαντήσεις σε θέματα που αφορούν καθημερινές 
φορολογικές ερωτήσεις.
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Βήματα επιτυχίας μιας 
μικρομεσαίας επιχείρησης 
μετά την αντιμετώπιση του 
Covid-19

Τους τελευταίους μήνες, οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις βίωσαν τις οικο-
νομικές επιπτώσεις μιας παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης, η οποία οδήγησε σε ση-
μαντική πτώση του ΑΕΠ της χώρας και ως εκ 
τούτου σε μείωση της κατανάλωσης και της 
δαπάνης. 

Ή βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων εν μέσω μιας δυσμενούς 
οικονομικής συγκυρίας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη ενός σχεδίου επιχει-
ρηματικής συνέχειας για την αντιμετώπιση 
μιας έκτακτης κατάστασης, όπως και από την 
ικανότητά τους να διατηρήσουν και να εξελί-
ξουν το μοντέλο λειτουργίας τους μετά από μια 
κρίση τέτοιου μεγέθους.

Τα σημεία εκκίνησης για τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση 
μιας κρίσης τέτοιου μεγέθους είναι, πρώ-
τον, η έγκαιρη αποδοχή των νέων δεδομένων 
και, δεύτερον, η θέσπιση ενός σαφούς και 
μετρήσιμου γενικού στόχου. Αυτές οι δύο 
προϋποθέσεις είναι απαραίτητες, έτσι ώστε 
η μικρομεσαία επιχείρηση να γίνει βιώσιμη 
και αποδοτικότερη στο μέλλον. 

Για τον ορισμό ενός μετρήσιμου γενικού 
στόχου είναι αναγκαία η σύνταξη ενός αξι-
όπιστου προϋπολογισμού, ο οποίος θα εν-
σωματώνει τις επιπτώσεις του Covid-19, θα 
αποτυπώνει την εκτίμηση της ταμειακής 
ρευστότητας της εταιρείας και το λειτουρ-
γικό περιθώριο κέρδους και θα διατυπώνει 
τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές επιδιώξεις για τη θέση της 
επιχείρησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες. 
Επιπλέον, θα συγκρίνει τα απολογιστικά με τα 
προϋπολογιστικά έσοδα και έξοδα, θα εντοπί-
ζει τις αποκλίσεις του προϋπολογισμού και 

θα καταλήγει στη βέλτιστη διαχείριση της 
διοικητικής πληροφορίας 

Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση των απο-
κλίσεων επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών απο-
φάσεων ή ενδεχομένως και την αναπροσαρ-
μογή των προϋπολογιστικών προγραμμάτων 
δράσης, ώστε να βοηθήσει τον επιχειρηματία 
να αναδιατάξει τις δυνάμεις της επιχείρησής 
του και να επιτύχει την ελαχιστοποίηση του 
κόστους και τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. 

Το διαρθρωτικό πλάνο σχεδιασμού που απαι-
τείται μετά τον εντοπισμό των αποκλίσεων 
μπορεί να εστιάζει στα ακόλουθα:

Εκτίμηση των εξόδων και 
σχεδιασμός μείωσης του 
μεταβλητού κόστους

Ή σύγκριση των προϋπολογιστικών μεγεθών 
προς τα αντίστοιχα πραγματικά - απολογιστι-
κά μεγέθη και ο εντοπισμός των αποκλίσεων 
αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
έλεγχο του κόστους και των δαπανών της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης. Ή επιτυχία της δια-
δικασίας εξαρτάται από τη γνώση της μορφής 
των εξόδων και συγκεκριμένα:

- Την ταξινόμηση των δαπανών στις δραστη-
ριότητες της εταιρείας.

- Την ανάλυση σταθερών και μεταβλητών 
εξόδων.

- Το σύστημα διατήρησης των εξόδων εντός 
των ορίων του προϋπολογισμού.

- Την ανάπτυξη προτάσεων για τη μείωση 
των μεταβλητών εξόδων.

Αδιαμφισβήτητα, η εκτίμηση των εξόδων 
οδηγεί στην εξασφάλιση της σωστής πληροφό-
ρησης αναφορικά με το πλάνο ανάκαμψης της 
μικρομεσαίας επιχείρησης και τη δημιουργία 
αξίας εν μέσω της πανδημίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Διευθυντής, Business Monitor, 
Συμβουλευτική, ΣΟΛ Crowe 
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Διαχείριση αποθήκης - κοστολόγηση

Οι επιχειρήσεις που θα βγουν από την κρίση 
πιο κερδοφόρες και με πλεονέκτημα έναντι 
του ανταγωνισμού θα είναι αυτές που θα εστι-
άσουν όχι μόνο στη λήψη βραχυπρόθεσμων 
μέτρων στην εφοδιαστική αλυσίδα (διατήρηση 
ρευστότητας, περιορισμός κόστους) αλλά και 
στην ολοκληρωτική επαναξιολόγηση του παρα-
δοσιακού μοντέλου διαχείρισης της αποθήκης. 
Τέτοια μέτρα είναι: 

- Ή στοχευμένη επαναδιαπραγμάτευση 
των συμβατικών όρων με προμηθευτές που 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το κεφάλαιο 
κίνησης.

- Ο επαναπροσδιορισμός του κωδικολογί-
ου, διατηρώντας τους πιο κερδοφόρους, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι σε φάσεις κρίσεων δεν 
ενδείκνυται να διατηρείται στοκ από πολλούς 
κωδικούς.

- Ή αύξηση της ταχύτητας ρευστοποίησης 
των αποθεμάτων, μέσω πολιτικών εκπτώσεων 
και προσφορών για εξασφάλιση κεφαλαίου 
κίνησης.

- Ή επανεξέταση του βέλτιστου επιπέδου 
αποθεμάτων (αποθέματα ασφαλείας, παρα-
κολούθηση απαξιωμένων αποθεμάτων) μέσω 

του ανασχεδιασμού της ροής παραγγελιολη-
ψίας - επεξεργασίας - διανομής - παραλαβής. 

- Ή διαμόρφωση ενός δυναμικού μοντέλου 
κοστολόγησης με τρόπο που να επιτυγχάνεται 
με ακρίβεια η παρακολούθηση του κόστους 
και του κέρδους ανά προϊόν, η δραστηριότη-
τα και επαναξιολόγηση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών.

- Ή εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δια-
θεσιμότητας εμπορευμάτων με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος αποθήκευσης.

- Ή δημιουργία διαύλου απευθείας επικοινω-
νίας μεταξύ τμήματος προμηθειών, πωλήσεων, 
συνεργατών και πελατών, αξιοποιώντας cloud-
enabled πλατφόρμες.

Διαχείριση του λειτουργικού κύκλου
Για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομι-

κής λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης 
απαιτείται η κατάρτιση πλάνου διαχείρισης 
του λειτουργικού κύκλου, με επαναξιολόγηση 
των επιπέδων ρευστότητας σε τρεις χρονικούς 
πυλώνες (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο). Αναλυτικότερα, το προτεινό-
μενο πλάνο έγκειται στη:

- Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για βελτίωση 

του κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας.
- Χάραξη πιστωτικής πολιτικής λαμβάνοντας 

υπόψη τα νέα δεδομένα και την εξυγίανση των 
αποθεμάτων και του πελατολογίου.

- Συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμά-
των και της πορείας, μέσω αριθμοδεικτών μέ-
τρησης της ρευστότητας, της κυκλοφοριακής 
ταχύτητας ή ανακύκλωσης και της κεφαλαια-
κής επάρκειας της επιχείρησης.

- Ανάλυση ημερών λειτουργικού κύκλου.
- Μεγιστοποίηση της χρήσης χρηματοδοτι-

κών ορίων που παρέχονται από τις τράπεζες 
και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματο-
δότησης της κυβέρνησης, προκειμένου οι επι-
χειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία 
στη διαχείριση των διαθεσίμων. 

Ή πανδημία ανέδειξε με τον πλέον εμφα-
τικό τρόπο ότι οι επιχειρήσεις, εκτός από την 
παρακολούθηση και προσαρμογή στις τάσεις 
της αγοράς, πρέπει να αναπτύξουν και ένα συ-
γκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης και επανα-
φοράς από εξωγενείς παράγοντες και κρίσεις. 
Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειά-
ζονται έναν οδικό χάρτη, τόσο απαραίτητο όσο 
και η ίδια η δραστηριότητά τους. 
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Ο νόμος του Benford 
και οι εφαρμογές του

Μας λένε οι αριθμοί την αλήθεια; Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα θεώρημα 
σχετικά με τη σημασία της συχνότητας εμφάνισης του πρώτου ψηφίου σε ένα σύνολο 
τυχαίων αριθμών, το οποίο θα διατύπωνε ένας φυσικός τη δεκαετία του 1930, θα γινόταν 

εργαλείο στα χέρια λογιστών, ελεγκτών, ερευνητών απάτης αρκετά χρόνια αργότερα;

Ιστορικό
Κατά το 19ο αιώνα οι μαθηματικές πράξεις και ειδικότερα οι πολλαπλασιασμοί μεγάλων αριθ-

μών δεν γίνονταν με χρήση μηχανικών μέσων, αλλά μέσω βιβλίων/τευχών τα οποία περιείχαν 
λογαριθμικούς πίνακες. Το 1881 o αστρονόμος και μαθηματικός Simon Newcomb, ο οποίος 
χρησιμοποιούσε συστηματικά αυτούς τους πίνακες, παρατήρησε ότι οι πρώτες σελίδες που 
περιείχαν το ψηφίο 1 ήταν περισσότερο φθαρμένες από τις υπόλοιπες. Καθώς το φαινόμενο 
αυτό του κίνησε την περιέργεια, άρχισε να μελετά διάφορα δεδομένα και δημοσίευσε σχετική 
εργασία/έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. 

Πέρασε πάνω από μισός αιώνας, όταν το 1938 ο αμερικανός φυσικός Frank Benford, ο οποίος 
εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στη General Electric, πραγματοποίησε μια αντίστοιχη 
έρευνα, μελετώντας περισσότερα σύνολα δεδομένων σε σχέση με τον Newcomb, καταλήγο-
ντας ωστόσο σε αντίστοιχο συμπέρασμα, ότι, δηλαδή, σε ένα σύνολο αριθμών, αυτοί οι οποίοι 
ξεκινούν από τα ψηφία 1, 2 και 3 εμφανίζονται συχνότερα σε σύγκριση με τους λοιπούς. Τα δε-
δομένα του Benford προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από αριθμούς σελίδων σε άρθρα περιοδικών, 
αριθμούς διευθύνσεων, μήκη ποταμών και στατιστικά αγώνων baseball. Ή εργασία του Benford 
αναγνωρίστηκε και ονομάστηκε προς τιμήν του «νόμος του Benford» (Benford’s Law) ή νόμος 
του πρώτου ψηφίου.

Εξίσωση του Benford
Ή απλούστερη μορφή του νόμου του Benford ουσιαστικά είναι η εξίσωση:

Στην ανωτέρω εξίσωση P(d) είναι η πιθανότητα εμφάνισης του αριθμού d, log10 είναι ο δεκαδικός 
λογάριθμος και d είναι ο αριθμός του πρώτου ψηφίου (από το 1 έως και το 9).

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Benford, καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα:

ΨΗΦΙΟ (D) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ P(D) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ)

1 0,30103 30,1%

2 0,17609 17,6%

3 0,12494 12,5%

4 0,09691 9,7%

5 0,07918 7,9%

6 0,06695 6,7%

7 0,05799 5,8%

8 0,05115 5,1%

9 0,04576 4,6%

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ, ACA, CFE  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner ΣΟΛ Crowe, Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου κατά 

της Απάτης / ACFE Greece, Μέλος ICAEW Ethics Standards Committee
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Ή σχηματική απεικόνιση παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα το πρώτο 
ψηφίο μιας σειράς αριθμών να είναι ο αριθμός 1 ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 30%, ενώ βαίνει 
μειούμενη όσο αυξάνεται ο αριθμός αυτός, με τη μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης να παρατη-
ρείται στον αριθμό 9 (ποσοστό εμφάνισης 4,6%).

Αντίστοιχα για το δεύτερο ψηφίο, ο τύπος υπολογισμού της πιθανότητας εμφάνισης συγκε-
κριμένου αριθμού είναι ο εξής:

Στην περίπτωση αυτή, το ψηφίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από το 0 έως το 9.
Χρησιμοποιώντας εκ νέου την εξίσωση του Benford, καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα:

Διαγραμματικά οι πιθανότητες εμφάνισης του δεύτερου ψηφίου απεικονίζονται κατωτέρω:

2Ο ΨΗΦΙΟ (D) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ P(D) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ)

0 0,11968 12,0%

1 0,11389 11,4%

2 0,10882 10,9%

3 0,10433 10,4%

4 0,10031 10,0%

5 0,09668 9,7%

6 0,09337 9,3%

7 0,09035 9,0%

8 0,08757 8,7%

9 0,085 8,5%
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Ή απόδειξη των ανωτέρω εξισώσεων, καθώς και η εξέταση των πιο σύνθετων μορφών αυτών, 
εκφεύγουν του σκοπού του παρόντος άρθρου και δεν θα αναλυθούν περαιτέρω.

Χρήσεις και περιορισμοί
Ο νόμος του Benford ισχύει για διάφορα αριθμητικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις οδών, τιμές 

μετοχών, αριθμούς λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, πληθυσμούς πόλεων, εμβαδόν λιμνών, 
μαθηματικές σταθερές κ.λπ. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών απάτης, 
αλλά και διερεύνηση φαινομένων. Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες εξ αυτών.

Ο νόμος του Benford δεν έχει καθολική ισχύ και υπάρχουν «εξαιρέσεις», οι σημαντικότερες 
εκ των οποίων συνοψίζονται κατωτέρω: 

- Δεν ισχύει για αριθμούς που προκύπτουν από πραγματικά τυχαίες (random) διαδικασίες. 
- Δεν ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες αποκλείονται εκ των πραγμάτων συγκεκριμένα 

ψηφία (π.χ. ο ΑΦΜ δεν μπορεί να ξεκινά με τον αριθμό 3).
- Δεν ισχύει για αριθμούς που προκύπτουν από μικρά σύνολα δεδομένων (όσο μεγαλύτερο το 

εύρος και πλήθος των δεδομένων τόσο πιο ισχυρός ο νόμος του Benford).

Χρήση του excel για την εφαρμογή του νόμου του Benford
H εφαρμογή ανάλυσης με χρήση του νόμου του Benford στο excel έχει 5 βήματα:
1. Επιλογή πληθυσμού.
2. Συγκέντρωση των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή.
3. Τροποποίηση/επεξεργασία των μη αριθμητικών δεδομένων και των δεκαδικών. 
4. Εξαγωγή των ψηφίων προς ανάλυση.
5. Εκτέλεση της ανάλυσης.
Για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του νόμου του Benford θα πρέπει να έχουμε νούμερα 

και κατά προτίμηση φυσικούς αριθμούς. Οι ημερομηνίες δεν θεωρούνται φυσικοί αριθμοί και 
σπανίως χρησιμοποιούνται για αναλύσεις. Ωστόσο, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει νομισμα-
τικές αξίες/αριθμούς (ευρώ, δολάρια κ.λπ.)

Οι ανωτέρω διεργασίες μπορούν να γίνουν είτε χειροκίνητα είτε με χρήση μακροεντολών. 
Στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας, ειδικά για μεγάλο όγκο 
δεδομένων, καθώς η διαδικασία είναι πιο αυτοματοποιημένη.

ΜΟΡΦΉ ΑΠΑΤΉΣ/ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φορολογική απάτη
Το 1972, ο καθηγητής Hal Varian του Information School του Berkeley, πρότεινε να χρησιμοποιηθεί ο νόμος του Benford για τον 
ευκολότερο εντοπισμό των ψευδών φορολογικών δηλώσεων, με βάση τα ποσά που εμφανίζονταν σε αυτές. 

Απάτη σε 
μακροοικονομικά 
δεδομένα

Ο γερμανός οικονομολόγος Gernot Brähler του Πανεπιστημίου 
του Ilmenau, μαζί με 3 ακόμη ακαδημαϊκούς, ανέλυσαν 
οικονομικά στοιχεία 16 χωρών για τη χρονική περίοδο μεταξύ 
1999 και 2009, προκειμένου να αποδείξουν ότι η Ελλάδα είχε 
προσκομίσει πλαστά στοιχεία για να εισέλθει στην Ευρωζώνη. 
Με δημοσίευσή τους στο German Economic Review έδειξαν 
πως τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας της ανωτέρω 
περιόδου ήταν εκείνα, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, που 
απέκλιναν περισσότερο από την κατά Benford κατανομή των 
πρώτων ψηφίων. 
Για κάθε χώρα υπολόγισαν τη διαφορά μεταξύ των αριθμών 
που δηλώθηκαν και των αναμενόμενων σύμφωνα με τον νόμο 
του Benford.

Αναπροσαρμογές τιμών

Σε έρευνα που διεξήχθη το 2005, σχετικά με τις προσαρμογές των τιμών των προϊόντων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 
κατά τη μετατροπή από τα τοπικά νομίσματα σε ευρώ, χρησιμοποιήθηκε ο νόμος του Benford για να αποδειχθεί ότι το δεύτερο 
και τρίτο ψηφίο των τιμών δεν ακολουθούσαν την κατά Benford κατανομή, αλλά χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές τιμολόγησης «psy-
chological pricing», προκειμένου τα προϊόντα να πωλούνται σε τιμές λίγο κάτω από ένα «στρόγγυλο» ποσό (π.χ. 19,99 ευρώ).

Εκλογικές νοθείες 
Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν την πιθανότητα ύπαρξης νοθείας σε εκλογές, όπως το 2009 στο Ιράν και το 
2020 στις ΗΠΑ.

Δεδομένα Covid-19

Τους τελευταίους μήνες και δεδομένων των ευρέων επιπτώσεων που έχει η πανδημία του Covid-19 στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων ανά την υφήλιο, διεξήχθησαν πολλές έρευνες οι οποίες στόχευαν να διατυπώσουν άποψη και συμπεράσματα σχετικά 
με την ποιότητα και αξιοπιστία των επιδημιολογικών δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν από διάφορα κράτη. Τα αποτελέσματα 
των ερευνών δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά.
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Τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούμε, κατά βάση, είναι οι συναρτήσεις LEFT και COUNTIF. 
Παρατίθεται απλοποιημένο παράδειγμα για να καταλάβουν και να εμπεδώσουν οι χρήστες τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ανωτέρω συναρτήσεις.

Το αποτέλεσμα της χρήσης των ανωτέρω συναρτήσεων στο excel είναι το εξής:
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Όπως βλέπουμε, σε μία εκ των 15 παρατηρήσεων το πρώτο ψηφίο του αριθμού/ποσού είναι ο 
αριθμός «1» (12279), σε τρεις είναι ο αριθμός «4» (49734, 40577, 44483) κ.ο.κ.

Παράδειγμα ελεγκτικής εφαρμογής του νόμου του Benford
Έχουμε οριστεί ελεγκτές μιας επιχείρησης και ο στόχος μας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστά-
σεις της είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Μία από τις διαδικασίες που μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά τον έλεγχο των δαπανών είναι 
να λάβουμε τις ημερολογιακές εγγραφές αυτών σε ετήσια βάση και να συγκρίνουμε τα στοιχεία 
που προκύπτουν από αυτές με τα νούμερα/πιθανότητες της εξίσωσης του Benford.

Κατωτέρω παρατίθενται 3 πίνακες. Στον 1ο συνοψίζονται τα ποσά των δαπανών ανά κατη-
γορία, στο 2ο τα πρώτα ψηφία των ποσών και στον 3ο τα δεύτερα ψηφία των ποσών βάσει των 
ημερολογιακών εγγραφών δαπανών ανά κατηγορία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνες μισθοδοσίας 1.430.126

Έργοδοτικές εισφορές 357.532

Αποσβέσεις παγίων 628.011

Δαπάνες ταξιδίων 381.002

Δαπάνες επιμόρφωσης 221.889

Δαπάνες εκθέσεων 94.861

Έργασίες επισκευών 278.624

Έξοδα δημ. σχέσεων 312.507

Δαπάνες τόκων 799.877

Δαπάνες φόρων 108.750

Τηλεπικοινωνίες 103.921

Αποθήκευτρα 101.367

Κόστος ενέργειας 398.729

Αμοιβές τρίτων 899.642

Δαπάνες φύλαξης 287.696

Δαπάνες αυτοκινήτων 301.998

Ασφάλιστρα 114.896

Μισθώματα 478.640

Λοιπά έξοδα 691.250

Σύνολο 7.991.318

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 1

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 2

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 3

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 4

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 5

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 6

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 7

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 8

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 9

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 0

ΣΎΝΟΛΟ

Δαπάνες μισθοδοσίας 860 635 392 248 743 404 610 609 626 0 5.127

Έργοδοτικές εισφορές 860 635 392 248 743 404 610 609 626 0 5.127

Αποσβέσεις παγίων 45 85 71 67 23 97 77 34 83 0 582

Δαπάνες ταξιδίων 218 72 247 220 418 295 92 144 187 0 1.893

Δαπάνες επιμόρφωσης 209 175 193 122 264 184 127 186 134 0 1.594

Δαπάνες εκθέσεων 214 34 46 555 79 22 75 46 31 0 1.102

Έργασίες επισκευών 318 229 320 263 137 538 285 250 111 0 2.451

Έξοδα δημ. σχέσεων 865 724 772 820 764 377 677 601 214 0 5.814
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Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων, δημιουργούμε διαγράμματα, στα οποία απεικονίζονται 
οι διαφορές μεταξύ του ποσοστού συχνότητας εμφάνισης του 1ου και 2ου ψηφίου των παρατη-
ρήσεων και αυτών βάσει του νόμου Benford.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 1

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 2

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 3

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 4

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 5

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 6

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 7

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 8

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 9

1ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 0

ΣΎΝΟΛΟ

Δαπάνες τόκων 378 236 321 156 220 218 238 200 158 0 2.125

Δαπάνες φόρων 242 158 333 154 133 228 316 362 275 0 2.201

Τηλεπικοινωνίες 678 896 599 718 571 745 169 565 702 0 5.643

Αποθήκευτρα 79 118 943 128 152 195 134 194 143 0 2.086

Κόστος ενέργειας 292 446 321 234 361 450 385 431 594 0 3.514

Αμοιβές τρίτων 143 313 566 355 129 188 254 223 482 0 2.653

Δαπάνες φύλαξης 540 201 68 957 46 216 284 406 89 0 2.807

Δαπάνες αυτοκινήτων 109 103 158 82 48 43 102 42 73 0 760

Ασφάλιστρα 481 255 263 365 615 243 366 430 239 0 3.257

Μισθώματα 471 457 247 435 448 276 275 285 138 0 3.032

Λοιπά έξοδα 347 123 730 366 330 244 660 351 673 0 3.824

Σύνολο 7349 5895 6982 6493 6224 5367 5736 5968 5578 0 55.592

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 1

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 2

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 3

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 4

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 5

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 6

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 7

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 8

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 9

2ο ΨΗΦΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 0

ΣΎΝΟΛΟ

Δαπάνες μισθοδοσίας 754 604 571 372 416 509 475 499 509 418 5.127

Έργοδοτικές εισφορές 754 604 571 372 416 509 475 499 509 418 5.127

Αποσβέσεις παγίων 66 33 92 77 65 53 83 49 36 28 582

Δαπάνες ταξιδίων 194 161 197 175 182 183 207 192 238 164 1.893

Δαπάνες επιμόρφωσης 191 189 115 168 160 169 216 116 129 141 1.594

Δαπάνες εκθέσεων 117 102 168 92 75 85 123 63 87 190 1.102

Έργασίες επισκευών 291 243 235 205 272 254 258 213 266 214 2.451

Έξοδα δημ. σχέσεων 585 669 655 637 492 532 515 639 593 497 5.814

Δαπάνες τόκων 155 228 297 197 170 183 173 219 282 221 2.125

Δαπάνες φόρων 211 251 196 204 362 282 176 193 160 166 2.201

Τηλεπικοινωνίες 538 566 621 443 475 773 518 642 558 509 5.643

Αποθήκευτρα 212 222 260 162 207 222 185 244 201 171 2.086

Κόστος ενέργειας 304 306 363 329 349 366 396 364 386 351 3.514

Αμοιβές τρίτων 154 199 338 377 284 249 236 144 331 341 2.653

Δαπάνες φύλαξης 245 256 216 238 312 261 332 386 309 252 2.807

Δαπάνες αυτοκινήτων 91 72 75 65 41 78 79 81 96 82 760

Ασφάλιστρα 223 281 337 226 269 304 472 338 537 270 3.257

Μισθώματα 419 387 333 210 343 374 298 284 197 187 3.032

Λοιπά έξοδα 464 454 439 525 329 239 385 453 279 257 3.824

Σύνολο 5968 5827 6079 5074 5219 5625 5602 5618 5703 4877 55.592



56VOL. 46

ACCOUNTANCY GREECE

Είναι προφανές ότι υφίστανται σημαντικές ανωμαλίες/αποκλίσεις στην κατανομή των αριθμών, 
ειδικά στο πρώτο ψηφίο, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένδειξη ύπαρξης απάτης.

Μπορούμε, σε δεύτερη φάση, να εξετάσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, στις οποίες 
παραδοσιακά υφίστανται μεγαλύτερες πιθανότητες απάτης. Επιλέγουμε να εξετάσουμε τις 
κατηγορίες των εξόδων δημοσίων σχέσεων, των αμοιβών τρίτων, των δαπανών αυτοκινήτων 
και των λοιπών εξόδων.
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Από το ανωτέρω γράφημα, σε συνδυασμό, πιθανόν, με μια στατιστική ανάλυση των διακυ-
μάνσεων κ.λπ., μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σημαντικότερη διαφοροποίηση υφίσταται 
στις κατηγορίες των αμοιβών τρίτων και των λοιπών εξόδων, στις οποίες και πιθανότατα θα 
πρέπει να εστιάσουμε, διενεργώντας ενδεχομένως επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες σχετικές 
με τον κίνδυνο απάτης. Αντίστοιχη ανάλυση μπορεί να γίνει και στις δαπάνες ανά τμήμα/κέντρο 
κόστους, προκειμένου να εντοπίσουμε το/α τμήμα/τα στα οποία οι αποκλίσεις είναι δύσκολο 
να αιτιολογηθούν.

Επίλογος
Ή ανίχνευση απάτης στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι εύκολη και απαιτείται σε πολλές 

περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι πέραν από τις λεγόμενες «κλασικές». Ο νόμος του 
Benford, ο οποίος βασίζεται σε αρχές της στατιστικής θεωρίας, μπορεί να αξιοποιηθεί, όχι σαν 
κύριο αλλά ως πρόσθετο εργαλείο από τους ελεγκτές και να αποτελέσει ένα επιπλέον όπλο στη 
φαρέτρα για το εντοπισμό φαινομένων απάτης.

Πέρα από την ελεγκτική, όμως, έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας και 
αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις του νόμου.

Πηγές/Βιβλιογραφία
Fraud examiners manual, ACFE
Using Benford’s law to detect fraud, The digit tests, ACFE, 2018
Mark Nigrini, Benford’s law - Applications for forensic accounting, auditing and fraud detection, 
Wiley, 2012
Mark Nigrini, Dusting your data for fraud’s fingerprints, Fraud Magazine, November-December 
2020
https://brilliant.org/wiki/benfords-law/
https://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/apr/excel-and-benfords-law-to-detect-
fraud.html
https://mathworld.wolfram.com/BenfordsLaw.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Benford%27s_law#History
https://thepressproject.gr/ta-dedomena-tou-eody-kai-o-nomos-tou-benford/
https://physicsgg.me/2014/01/27/to-σύμπαν-και-ο-νόμος-του-benford/
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Το νέο πλαίσιο για τους 
προέδρους των Επιτροπών 
Ελέγχου: ικανότητες και 
ευθύνες

Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισί-
ου διακυβέρνησης και εποπτείας των 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος την 

τελευταία τετραετία δεν θα μπορούσε να μην 
επηρεάσει τη δομή και τις αρμοδιότητες των 
Επιτροπών Ελέγχου.

Ή ανάγκη μετάβασης από «τον τύπο στην 
ουσία» θέλει τις Επιτροπές Ελέγχου να διαδρα-
ματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της διαφάνειας των εταιρι-
κών αναφορών και, ως εκ τούτου, οι διοική-
σεις των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος 
έχουν στραφεί στην αναζήτηση μελών, κυρίως 
προέδρων, που θα συντελέσουν στην επίτευξη 
αυτού του ρόλου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέτει τρία 
βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει 
το υποψήφιο μέλος μιας Επιτροπής Ελέγχου: 
α) ανεξαρτησία, β) καλή γνώση του περιβάλλο-
ντος της επιχείρησης και γ) επαρκείς γνώσεις 
ελεγκτικής και λογιστικής.

Με γνώμονα αυτές τις απαιτήσεις, αρκετοί 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 
έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων ή ακόμα και 
την κανονιστική συμμόρφωση, ανταποκρίθη-
καν στις προσκλήσεις των εισηγμένων εται-
ρειών για μια θέση στην προεδρία Επιτροπής 
Ελέγχου τους, προσβλέποντας, μεταξύ άλλων, 
στην αναγνωρισιμότητα που προσδίδει η θέση, 
στον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους και, 
γιατί όχι, στην αύξηση των προσωπικών τους 
εισοδημάτων.  Είναι όμως τα πράγματα τόσο 
απλά; Αρκούν μόνο οι τρεις προϋποθέσεις που 
ορίζει ο νόμος για να αγγίξει κάποιος την «ου-
σία» αντί του «τύπου»; Μήπως υπάρχουν και 
άλλες μεταβλητές που θα πρέπει να πληρού-
νται για να λυθεί η εξίσωση μίας επιτυχημένης 
προεδρίας σε Επιτροπή Ελέγχου;

Κατά τη γνώμη μας, ο προτεινόμενος πρόε-
δρος Επιτροπής Ελέγχου, πριν την αποδοχή του 
ορισμού του, θα πρέπει να λάβει υπόψη του: α) 
τις ικανότητες - δεξιότητες που απαιτούνται 
και β) τις ευθύνες που προκύπτουν από την 
ανάληψη μιας τέτοιας θέσης. 

Ο υποψήφιος πρόεδρος μιας Επιτροπής 
Ελέγχου, πέραν των θεσμικών απαιτήσεων, 
οφείλει να γνωρίζει την επιχείρηση και τον 
κλάδο που αυτή ανήκει, ώστε να αντιλαμβάνε-
ται επαρκώς τους εγγενείς κινδύνους. 

Ή θέση του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
από τον ίδιο ως «δευτερεύουσας απασχόλη-
σης», αφού λόγω των αυξημένων απαιτήσεών 
της θα χρειαστεί να δαπανά περισσότερο χρόνο 
από ό,τι αρχικώς υπολόγιζε.

Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός είναι 
επίσης απαραίτητη ικανότητα, προκειμένου 
να διατηρούνται οι ισορροπίες κατά την επί-
βλεψη της διαχείρισης κινδύνων, αλλά και 
για την αποτελεσματική διαχείριση τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου 
και την υποβολή των σωστών ερωτήσεων στα 
σωστά άτομα. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου οφείλει 
να έχει ηγετικές ικανότητες, να μεριμνά για 
την ποιότητα της σύνθεσης των μελών της 
επιτροπής και να έχει την απόλυτη επιμέλεια 
της ημερήσιας και ετήσιας ατζέντας, χωρίς να 
επιτρέπει παρεμβάσεις τρίτων. 

Επίσης, πρέπει να είναι καλός ακροατής, να 
επεξεργάζεται σωστά τις πληροφορίες που 
λαμβάνει, να τολμά να διαφωνήσει, να συ-
γκρουστεί και να λάβει σκληρές αποφάσεις αν 
αυτό απαιτηθεί (π.χ. αλλαγή μελών της Επιτρο-
πής, αλλαγή εξωτερικών ελεγκτών, αναδιοργά-
νωση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.)

Ή δόμηση υγιών σχέσεων συνεργασίας με 

ΈΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνων, ΣΟΛ 
Crowe 
 
ΈΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΣΙΏΤΗ
Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, ΣΟΛ 
Crowe
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τον οικονομικό διευθυντή και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο είναι απαραίτητη ώστε ο πρόεδρος 
της Επιτροπής να έχει σαφή εικόνα των χρη-
ματοοικονομικών αναφορών της επιχείρησης 
σε κάθε στάδιο σύνταξής τους. Ή πρόσκλησή 
τους δε να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής συμβάλλει στη δημιουργία μιας 
ανοιχτής και διαφανούς κουλτούρας. 

Βασική μέριμνα του προέδρου της επιτροπής 
αποτελεί η εξασφάλιση διαρκούς και πλήρους 
ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της επι-
τροπής. 

Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει ισορρο-
πημένη και ηθική προσέγγιση σε θέματα 
whistleblowing, ώστε να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη υποβολή ασφαλών αναφορών. 

Με την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ελέγχει εάν τα 
πρόσωπα που εποπτεύει (εξαιρουμένων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών 
εταιρειών) εφαρμόζουν τις διατάξεις της που 
σχετίζονται με τη δομή, τη σύνθεση, τις αρμο-
διότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου. Σε περίπτωση παράβασης, έχει το δι-
καίωμα να επιβάλει και στα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως 
αυτές εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου (επίπληξη ή χρη-
ματικό πρόστιμο από 5.000 έως 3 εκατομμύρια 
ευρώ). 

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές 

εταιρείες, σύμφωνα τη νομοθεσία, εποπτεύο-
νται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, σε 
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, μπορεί να 
επιβάλει επίσης κυρώσεις. 

Ενδεχομένως η επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα 
παραπάνω, να εγείρει υπό προϋποθέσεις και 
αξιώσεις των τρίτων έναντί τους. 

Δικαίωμα εποπτείας και διενέργειας ελέγ-
χων ως προς συγκεκριμένες αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα άρθρα στην κείμενη νομοθεσία, έχει 
και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Ειδικότερα, η ΕΛΤΕ ελέγχει 
αν η Επιτροπή Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητές 
της, αναφορικά με: 

α) την παρακολούθηση του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως της 
απόδοσής του, 

β) την επισκόπηση και παρακολούθηση της 
ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογι-
στών ή των ελεγκτικών εταιρειών και 

γ) την ευθύνη της επιτροπής ελέγχου για 
τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών. 

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι Επιτροπή 
Ελέγχου των οντοτήτων δημόσιου συμφέ-
ροντος εποπτεύεται και ελέγχεται από δύο 
ταυτόχρονα όργανα, με τη διαφορά ότι η ΕΛΤΕ 
διαβιβάζει τα ευρήματα των ελέγχων της και η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για την 

επιβολή κυρώσεων.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή διάταξη 

νόμου που να ρυθμίζει το ζήτημα της θεμελί-
ωσης της ευθύνης των μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου έναντι της οντότητας, κρίνεται σκό-
πιμο να λαμβάνεται υπόψη ότι:

- η Επιτροπή ελέγχου δεν έχει αποφασιστι-
κές αρμοδιότητες (σε αντιδιαστολή με τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου) και 

- τα καθήκοντά της περιορίζονται στο επί-
πεδο της διακρίβωσης και του ελέγχου, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις δεν άπτονται της δι-
οίκησης της εταιρείας. 

Επειδή όμως η Επιτροπή Ελέγχου θεωρεί-
ται συλλογικό όργανο, είναι πιθανό να έχουν 
εφαρμογή, όσον αφορά τον καταμερισμό της 
ευθύνης των μελών της, οι σχετικές διατάξεις 
του νόμου περί ευθύνης των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω, η θέση του προέδρου 
σε Επιτροπή Ελέγχου οντότητας δημοσίου 
συμφέροντος αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία 
και πρόκληση. Πρόκειται για μια πολύ ενδια-
φέρουσα ενασχόληση, που επιτρέπει σε έναν 
επαγγελματία να ξεδιπλώσει τις ικανότητές 
του, έχοντας όμως επίγνωση ότι από τις πρά-
ξεις ή τις παραλείψεις του κρίνεται η αποτελε-
σματικότητα της επιτροπής. Συνεπώς, πριν την 
αποδοχή μιας τέτοιας θέσης, ο επαγγελματίας 
πρέπει να σταθμίσει τις αυξημένες απαιτήσεις 
και τις ευθύνες της, σε σχέση με τα προσδο-
κώμενα οφέλη.
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Δίκαιη φορολογία και 
εικονικές εταιρείες: Σε τι 
συνίσταται η πρωτοβουλία 
της Ε.Ε.

Πολύ πρόσφατα (22 Δεκεμβρίου 2021), η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια 
βασική πρωτοβουλία για την καταπο-

λέμηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων 
(shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς 
σκοπούς. Με αυτήν την πρόταση Οδηγίας της 
Ε.Ε. εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή 
ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα 
μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά 
πλεονεκτήματα. Επίσης, η πρόταση έχει σκο-
πό να συμβάλει στην προστασία των ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική πλειο-
νότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να 
εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν 
υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την 
καταβολή του φορολογικού μεριδίου που τους 
αναλογεί.

Γιατί οι «εικονικές εταιρείες» 
αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα

Aν και η Ε.Ε. αναγνωρίζει καταρχήν ότι οι 
εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμ-

ματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες 
εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, 
ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και φυσικά 
πρόσωπα τις καταχρώνται για σκοπούς επιθε-
τικού φορολογικού σχεδιασμού ή ξεκάθαρης 
φοροδιαφυγής. Ορισμένες επιχειρήσεις κατευ-
θύνουν χρηματοοικονομικές ροές προς εικο-
νικές οντότητες σε δικαιοδοσίες με μηδενική 
ή πολύ χαμηλή φορολογία ή σε δικαιοδοσίες 
όπου είναι εύκολο να αποφευχθεί η καταβολή 
φόρων. Ομοίως, ορισμένα φυσικά πρόσωπα 
χρησιμοποιούν εικονικές οντότητες με σκοπό 
να «προστατεύσουν» περιουσιακά στοιχεία και 
ακίνητα από τους φόρους ή από τη διεκδίκηση 
κάποιου άλλου προσώπου (π.χ. πρώην συζύγου 
σε διαδικασίες διαζυγίου), είτε στη χώρα κα-

τοικίας τους είτε στη χώρα όπου βρίσκονται 
τα περιουσιακά στοιχεία.

Με την εν λόγω πρόταση, ο μακροχρόνιος 
αγώνας της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των κα-
ταχρηστικών φορολογικών ρυθμίσεων και την 
επίτευξη μεγαλύτερης εταιρικής διαφάνειας 
περνάει στο επόμενο επίπεδο. Χάρη στις νέες 
απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 
στοιχείων, θα είναι πιο δύσκολο για τις εικο-
νικές εταιρείες να επωφελούνται από αθέμιτα 
φορολογικά πλεονεκτήματα, ενώ οι εθνικές 
αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα 
τις περιπτώσεις κατάχρησης που προκύπτουν 
από τη χρήση εικονικών εταιρειών.

Τι θα προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Η πρόταση καθορίζει αντικειμενικούς δεί-
κτες (συνδεδεμένους με το εισόδημα, το 

προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των εταιρει-
ών), που βοηθούν τις εθνικές φορολογικές αρ-
χές να εντοπίζουν τις εταιρείες που υπάρχουν 
«μόνο στα χαρτιά»: οι εικονικές εταιρείες που 
εντοπίζονται με τον τρόπο αυτόν θα υπόκεινται 
σε νέες υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών 
στοιχείων σε ετήσια βάση (μέσω της φορο-
λογικής τους δήλωσης) και δεν θα μπορούν 
πλέον να επωφελούνται από φορολογικά 
πλεονεκτήματα (όπως, για παράδειγμα, χρήση 
των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, 
εφαρμογή της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών, 
της Οδηγίας Τόκων και Δικαιωμάτων κ.λπ.)

Πώς η πρόταση αυτή εντάσσεται στην 
υπόλοιπη ατζέντα της Ε.Ε. για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η πρόταση σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2024, αφού εγκριθεί από 

τα κράτη μέλη. Πρόκειται για μια πρωτοβου-
λία στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης μέτρων 
της Επιτροπής που αποσκοπεί στην καταπο-

ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΛΙΑΓΚΑ 
Tax Director, Grant Thornton Greece
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λέμηση των καταχρηστικών φορολογικών 
πρακτικών. Στο πλαίσιο της ίδιας ευρύτερης 
πρωτοβουλίας, η Επιτροπή πρότεινε επίσης, 
τον Δεκέμβριο του 2021, την ταχύτατη θέση 
σε ισχύ της διεθνούς συμφωνίας για ελάχιστη 
φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσε-
ων. Το 2022 η Επιτροπή θα παρουσιάσει μία 
ακόμη πρόταση όσον αφορά τη διαφάνεια, 
η οποία θα απαιτεί από ορισμένες μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν τους 
πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές 
τους, καθώς και την 8η Οδηγία σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία, η οποία θα παρέχει 
στις φορολογικές διοικήσεις τις πληροφορίες 
που χρειάζονται για την κάλυψη των κρυπτο-
περιουσιακών στοιχείων (DAC 8). Πέρα και 
από την πρωτοβουλία αυτή που αφορά την 
κατάσταση εντός της Ε.Ε., η Επιτροπή αναμέ-
νεται να παρουσιάσει το 2022 και μιαν ακόμη 
νέα πρωτοβουλία, με στόχο την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που συνδέονται με τις ει-
κονικές οντότητες εκτός της Ε.Ε.

Πώς οι σοβαρές επιχειρήσεις και οι 
ιδιώτες θα πρέπει να πορεύονται στο 
νέο περιβάλλον

Η διαφορά της χρήσης από την κατάχρηση 
παραμένει εννοιολογικά λεπτή. Ο νέος 

τρόπος γραφής των σχετικών νομικών κανό-
νων ακολουθεί συνήθως το αγγλοσαξωνικό 
πρότυπο και δεν παρουσιάζει την παλιά λε-
κτική ακρίβεια στη διατύπωση του κεντρο-
ευρωπαϊκού τρόπου νομικής γραφής. Κατά 
συνέπεια, η ακριβής τήρησή τους αναγκάζει 
τους φορολογούμενους, επιχειρήσεις και ιδι-
ώτες, να προστρέχουν στην καθοδήγηση ει-
δικών φορολογικών συμβούλων. Όσοι έχουν 
ήδη στον οργανωτικό χάρτη τους τέτοιου εί-
δους εταιρείες, καλούνται να επανεξετάσουν 
το θέμα και να επανελέγξουν ολόκληρη την 
οργανωτική δομή τους και τις χρηματορροές. 
Όσοι επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν από 
τώρα και εφεξής σωστά, χωρίς περιττούς 
κινδύνους, πρέπει να σχεδιάσουν με ακρίβεια 
και χρονικό βάθος, λαμβάνοντας υπόψη και 

τα άλλα συναφή νομικά πλαίσια (substance, 
DAC 6, τραπεζική συμμόρφωση και διαφά-
νεια, ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.) Ή εσωτερι-
κή, αλλά και η παγκόσμια φορολογική και 
τραπεζική πραγματικότητα έχει αλλάξει εκ 
βάθρων σε σχέση με πριν μια πενταετία ή μια 
δεκαετία. Εάν η εταιρική οργανωτική δομή 
μιας επιχείρησης ή το εταιρικό οπλοστάσιο 
ιδιοκτησίας, διαχείρισης και προστασίας πε-
ριουσιακών στοιχείων (asset management 
και asset protection) ενός ιδιώτη δεν αντα-
ποκρίνεται πλέον σε αυτήν την πραγματικό-
τητα, οι κίνδυνοι και τα συνεπαγόμενα κόστη 
είναι μεγάλα, δυσανάλογα μεγαλύτερα από το 
κόστος επανασχεδιασμού και προσαρμογής 
τους. Ο καθένας καλείται για άλλη μια φο-
ρά να πράξει κατά το προφίλ κινδύνου του 
και τον βαθμό σύνεσης που τον διακρίνει. Ή 
αδιαφορία, πάντως, αντενδείκνυται σοβαρά.
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Καταπολέμηση της 
κατάχρησης εικονικών 
οντοτήτων για αθέμιτους 
φορολογικούς σκοπούς

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή της 
Ε.Ε. δημοσίευσε μια νομοθετική πρό-
ταση για Οδηγία που ορίζει κανόνες για 

την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών 
οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκο-
πούς (το σχέδιο Οδηγίας, UNSHELL, αναφέρε-
ται επίσης ως ATAD III).1

Με την πρόταση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι 
οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 
έχουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστη-
ριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από 
φορολογικά πλεονεκτήματα και δεν θα επιβα-
ρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους. 
Επίσης, η πρόταση θα συμβάλει στην προστασία 
των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συ-
ντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για 
την ανάκαμψη της Ε.Ε., και θα εξασφαλίσει ότι 
οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρό-
σθετη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας όσων 
προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του 
μεριδίου που τους αναλογεί.

Οι εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμ-
ματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες 
εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, 
αλλά ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και 
φυσικά πρόσωπα τις καταχρώνται για σκο-
πούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή 
φοροδιαφυγής. Ορισμένες επιχειρήσεις κα-
τευθύνουν χρηματοοικονομικές ροές προς 
εικονικές οντότητες σε δικαιοδοσίες με μη-
δενική ή πολύ χαμηλή φορολογία ή σε δικαι-
οδοσίες όπου είναι εύκολο να αποφευχθεί η 
καταβολή φόρων. Ομοίως, ορισμένα φυσικά 
πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν εικονι-
κές οντότητες με σκοπό να προστατεύσουν 
περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα από τους 

φόρους, είτε στη χώρα κατοικίας τους είτε 
στη χώρα όπου βρίσκονται τα περιουσιακά 
στοιχεία. Ή Επιτροπή προτείνει να υπάρξουν 
συνέπειες όταν οι παραπάνω εταιρείες χαρα-
κτηρίζονται ως εικονικές και προβλέπει την 
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με την 
τροποποίηση της Οδηγίας για τη διοικητική 
συνεργασία στον φορολογικό τομέα. Ή Επιτρο-
πή προτείνει στα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 
30 Ιουνίου 2023, προκειμένου οι κανόνες να 
τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το προσχέδιο της Οδηγίας για την καταπολέ-
μηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για 
αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς, αν και είναι 
αλληλένδετο με άλλες πρωτοβουλίες της Ε.Ε., 
συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για κα-
νόνες ελάχιστου φόρου, έχει βασικές διαφορές 
με τις Οδηγίες του πυλώνα 2 όσον αφορά τους 
στόχους και το πεδίο εφαρμογής. Ή Οδηγία για 
τον 2ο πυλώνα επιδιώκει ουσιαστικά να καθο-
ρίσει ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τις 
μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σκοπός 
της παρούσας Οδηγίας είναι να αντιμετωπί-
σει τη φοροαποφυγή στον τομέα της άμεσης 
φορολογίας που πραγματοποιείται μέσω της 
χρήσης εικονικών οντοτήτων. Μια άλλη βασική 
διαφορά μεταξύ των σχεδίων Οδηγιών είναι ότι 
αυτό το σχέδιο Οδηγίας ισχύει για όλους τους 
φορολογικούς κατοίκους των κρατών μελών, 
χωρίς κανένα όριο σημαντικότητας.

Ή Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση επτά 
βημάτων2 που πρέπει να ακολουθείται για κάθε 
οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε 
ένα κράτος μέλος. Για κάθε επιχείρηση, με την 
έννοια της οντότητας που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα και ανεξαρτήτως νομικής μορ-

ΦΏΤΈΙΝΗ ΣΤΑΓΑΚΗ
Οικονομολόγος- Σύμβουλος 
επιχειρήσεων
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φής, η Επιτροπή προτείνει στις φορολογικές 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει 
η οντότητα να προβούν στην παρακάτω αξιο-
λόγηση πληροφοριών και κριτηρίων. 

Βήμα 1: Πύλη (Gateway)
Το πρώτο βήμα συνεπάγεται τρία σωρευ-

τικά κριτήρια «πύλης». Μια οντότητα περνά 
την πύλη εάν: 

α) Ασχολείται με διασυνοριακές δραστηρι-
ότητες: Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει έναν 
έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και έναν έλεγ-
χο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, αν περισσότερο 
από το 60% της λογιστικής αξίας ορισμένων 
περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο φο-
ρολογούμενος (όπως ακίνητη περιουσία) βρί-
σκεται εκτός του κράτους μέλους κατοικίας 
κι αν περισσότερο από το 60% του «σχετικού 
εισοδήματος» της οντότητας προέρχεται από 
το εξωτερικό. Αυτό το σχετικό εισόδημα απο-
τελείται γενικά από παθητικό εισόδημα, όπως 
τόκους και άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα, 
συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοι-
χείων κρυπτογράφησης, δικαιωμάτων εκμε-
τάλλευσης, μερισμάτων και άλλων εσόδων από 
μετοχές, καθώς και εισόδημα από χρηματοδο-
τική μίσθωση, ασφάλιση και ακίνητη περιουσία.

β) Οντότητες που κινούνται γεωγραφικά: Το 
κριτήριο αυτό πληρούται όταν περισσότερο από 
το 75% των εσόδων της οικονομικής οντότητας 
τα δύο προηγούμενα χρόνια πληροί τις προϋ-
ποθέσεις ως σχετικό εισόδημα.

γ) Έχει (εν μέρει) αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες τη δική της διοίκηση: Το σχέδιο 
Οδηγίας δεν διευκρινίζει τις απαιτήσεις αυτού 
του κριτηρίου. Με βάση την αιτιολογική έκθεση 
που επισυνάπτεται στο σχέδιο Οδηγίας, φαίνε-
ται ότι αυτό το κριτήριο στοχεύει ειδικά οντό-
τητες που έχουν αναθέσει τη διοίκησή τους σε 
τρίτους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών 
(ή ισοδύναμους αυτών).

Από τα παραπάνω κριτήρια εξαιρούνται οι 
εισηγμένες οντότητες, συγκεκριμένες ρυθ-
μιζόμενες χρηματοοικονομικές οντότητες, 
ορισμένες οντότητες συμμετοχών λειτουργι-
κών επιχειρήσεων στο ίδιο κράτος μέλος και 
οντότητες με τουλάχιστον πέντε εργαζομένους 
πλήρους απασχόλησης που ασκούν αποκλει-
στικά τις δραστηριότητες που δημιουργούν 
το σχετικό εισόδημα.Εάν δεν ισχύουν αυτές οι 
εξαίρεσεις και πληρούνται τα κριτήρια πύλης, 
μια οντότητα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυ-
νο για τους σκοπούς της Οδηγίας και προκύπτει 
υποχρέωση αναφοράς.

Βήμα 2: Υποχρέωση αναφοράς
Μια οντότητα που πληροί τα κριτήρια του 

Βήματος 1 υποχρεούται να επιβεβαιώσει εάν 
πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια 
και να προσκομίσει τεκμηρίωση προς υποστή-
ριξη της θέσης της στις φορολογικές αρχές:

- Ή οντότητα διαθέτει εγκαταστάσεις για 
αποκλειστική χρήση.

- Ή οντότητα διαθέτει τουλάχιστον έναν τρα-
πεζικό λογαριασμό στην Ε.Ε.

- Ή οικονομική οντότητα έχει τουλάχιστον 

έναν διευθυντή ή/και την πλειονότητα των 
υπαλλήλων της που κατοικούν κοντά στην 
επιχείρησή.

Βήμα 3: Εικονική εταιρεία-κέλυφος
Μια οντότητα που πληροί τα κριτήρια του Βή-

ματος 1 και η οποία δεν πληροί τα τρία κριτήρια 
του Βήματος 2 θεωρείται «εταιρεία-κέλυφος» 
κι εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της πα-
ρούσας Οδηγίας.

Βήματα 4 και 5: Αντίκρουση 
τεκμηρίου

Το Βήμα 4 παρέχει σε μια οντότητα που θεω-
ρείται ως «εταιρεία-κέλυφος», σύμφωνα με το 
Βήμα 3, δύο δυνατότητες για να αντικρούσει αυ-
τό το τεκμήριο. Ή πρώτη δίνει το δικαίωμα στην 
οντότητα να τεκμηριώσει ότι ασκεί μια γνήσια 
οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν 
είναι εταιρεία-κέλυφος (παρόλο που δεν πληροί 
τα κριτήρια του Βήματος 2). Ή δεύτερη αφορά 
την τεκμηρίωση ότι δεν δημιουργείται φορο-
λογικό όφελος. Στην περίπτωση αυτή, παρά το 
γεγονός ότι η οντότητα έχει μικρή δραστηριό-
τητα, θεωρείται εκτός του πεδίου εφαρμογής 
του σχεδίου Οδηγίας, καθώς το σχέδιο Οδηγίας 
αποσκοπεί στην αποτροπή της χορήγησης φο-
ρολογικών πλεονεκτημάτων μέσω της χρήσης 
εταιρειών που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά.

Βήμα 6: Φορολογικές συνέπειες
Ή Επιτροπή προτείνει ορισμένες φορολο-

γικές συνέπειες για μια εταιρεία-κέλυφος 
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που δεν αντικρούει το τεκμήριο σύμφωνα με 
τα Βήματα 4 και 5. Πρώτον, το κράτος μέλος 
κατοικίας της εταιρείας-κελύφους θα πρέπει 
είτε να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού 
φορολογικής κατοικίας στην εταιρεία-κέλυφος 
είτε να παρέχει πιστοποιητικό φορολογικής 
κατοικίας με προειδοποιητική δήλωση.

Δεύτερον, τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει 
ουσιαστικά να αγνοούν μια τέτοια εταιρεία-
κέλυφος για τη χορήγηση οφελών βάσει των 
σχετικών φορολογικών συνθηκών μεταξύ των 
κρατών μελών και των φορολογικών Οδηγιών 
(για παράδειγμα, η Οδηγία για τους τόκους και 
τα δικαιώματα). Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να παρέχονται πλεονεκτήματα λόγω της πα-
ρεμβολής μιας τέτοιας εταιρείας-κελύφους 
και να λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός ιδιο-
κτήτης της (που μπορεί να οδηγήσει σε μερική 
μείωση του φορολογικού οφέλους που λαμβά-
νεται μέσω της εταιρείας-κελύφους). Αυτή η 
προσέγγιση «επισκόπησης» θα πρέπει επίσης 
να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος είναι 
το κράτος του πραγματικού δικαιούχου.

Βήμα 7: Ανταλλαγή πληροφοριών
Ως τελευταίο βήμα, η Επιτροπή προτείνει όλα 

τα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε πληρο-
φορίες σχετικά με οποιεσδήποτε οντότητες 
θεωρούνται σε κίνδυνο σύμφωνα με το Βήμα 
1, ακόμη και αν αυτές οι οντότητες πληρούν 
οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις των άλλων 
βημάτων. Αυτές οι πληροφορίες θα ανταλλάσ-
σονται αυτόματα. Επιπλέον, ένα κράτος μέλος 

θα μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος της 
οντότητας να διενεργήσει έλεγχο σε φορολο-
γική οντότητα κάτοικο, εάν υποψιάζεται ότι η 
οντότητα αυτή δεν έχει πραγματική δραστη-
ριότητα.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, το σχέδιο της 
Οδηγίας αφήνει στα κράτη μέλη να αποφα-
σίσουν την επιβολή για τη μη συμμόρφωση, 
προβλέποντας ωστόσο μια ελάχιστη ποινή 
τουλάχιστον στο 5% του κύκλου εργασιών της 
οντότητας. Την προσεχή περίοδο, και μόλις επι-
τευχθεί ομοφωνία, θα δημοσιευθεί το τελικό 
κείμενο της Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε. Ή Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη 
να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τις διατάξεις της τελικής 
Οδηγίας έως τις 30 Ιουνίου 2023 και να εφαρ-
μόσουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Ιανου-
αρίου 2024. Ή Επιτροπή προτείνει να υποβάλει 
έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2028.

Δεδομένου ότι για να καθοριστεί εάν μια 
εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας εφαρμόζεται κανόνας αναδρομής 
δύο ετών, η θέση της εταιρείας από την 1η Ια-
νουαρίου 2022 μπορεί ήδη να αποτελεί σημείο 
αναφοράς. Οι επιχειρήσεις που είναι δυνητικά 
εντός του πεδίου εφαρμογής συνίσταται να 
πραγματοποιήσουν μια αρχική ανάλυση των 
εταιρικών τους δομών με βάση το τρέχον προ-
σχέδιο. Εξάλλου, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε 
μια ευρύτερη τάση για αυξημένη φορολογική 

διαφάνεια στην Ένωση και τα μεμονωμένα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εισαγά-
γουν μονομερώς τους κανόνες που προτείνο-
νται στο σχέδιο Οδηγίας, εάν τα 27 κράτη μέλη 
δεν εγκρίνουν τους κανόνες ομόφωνα. 

Σημαντική επίδραση από τους νέους κανόνες 
αναμένονται, ειδικότερα, στις εταιρείες που 
έχουν προσλάβει τρίτους παρόχους υπηρεσιών 
να ενεργούν ως εξωτερικοί διευθυντές για τις 
εταιρείες τους που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ε.Ε., καθώς επίσης κι ο κλάδος των επενδυτι-
κών κεφαλαίων με τις ενδιάμεσες εταιρείες 
χαρτοφυλακίου που κατέχονται άμεσα ή έμ-
μεσα από ένα επενδυτικό ταμείο. 

Αν και η πρωτοβουλία της Επιτροπής απευ-
θύνεται μόνο σε ορισμένες εταιρείες-κέλυ-
φος χαμηλής δραστηριότητας, η εφαρμογή του 
σχεδίου Οδηγίας θα οδηγήσει σε πρόσθετες 
υποχρεώσεις συμμόρφωσης για πολλούς φο-
ρολογούμενους. Ή πρόταση έχει επίσης σημα-
ντικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση για τις 
φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Για 
παράδειγμα, οι προτάσεις στο Βήμα 6 αναμέ-
νεται να αυξήσουν σημαντικά τη διοικητική 
επιβάρυνση όσον αφορά τη χορήγηση πιστο-
ποιητικών φορολογικής κατοικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. https://ec.europa.eu/taxation_customs/

taxation-1/unshell_en 
2. https://ec.europa.eu/taxation_customs/

system/files/202112/COM_2021_565_1_EN_
ACT_part1_v7.pdf
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Αυξητική τάση διείσδυσης 
κριτηρίων ESG στην 
ποντοπόρο ναυτιλία

Μ ια αυξητική τάση στη διείσδυση των 
κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση των 
εταιρειών του κλάδου εντοπίζουν οι 

Shipping Partners της Deloitte, Ήλίας Μακρής 
και Μιχάλης Στεργίου, χαρτογραφώντας τα 
στρατηγικά ζητήματα στα οποία εστιάζουν οι 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επί-
πεδο, σε μια μελέτη που βασίστηκε, μεταξύ 
άλλων, σε δείγμα 38 εισηγμένων ναυτιλιακών 
εταιρειών, 14 εκ των οποίων είναι ελληνικών 
συμφερόντων.

Αντικείμενο της μελέτης της Deloitte είναι 
ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα περιβάλλο-
ντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης 
(ESG) επηρεάζουν την πορεία της ποντοπόρου 
ναυτιλίας. 

Ή μελέτη της Deloitte αναδεικνύει τον ρόλο 
του ESG σε έναν από τους πλέον δυναμικούς 
κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς 
και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν μπρο-
στά τους οι εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας 
προκειμένου να προσαρμόσουν τη λειτουργία 
τους σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι 
αρχές του ESG. Ορισμένα βασικά σημεία που 
αναδεικνύονται στο πλαίσιο της μελέτης της 
Deloitte είναι:

Ποιο είναι το αποτύπωμα άνθρακα 
της ποντοπόρου ναυτιλίας;

Ο κλάδος θαλασσίων μεταφορών (shipping), 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου κλάδου των 
μεταφορών, ο οποίος, σύμφωνα με τα διαθέσι-

μα στοιχεία, έχει μερίδιο 16% στην παγκόσμια 
εκπομπή ρύπων. Από αυτό το 16%, όπως κατα-
δεικνύει η μελέτη, η ναυτιλιακή βιομηχανία 
έχει ένα αντίκτυπο της τάξης του 1,7%. Ωστόσο, 
με τις απαιτήσεις του IMO να γίνονται ολοένα 
και αυστηρότερες αναφορικά με τη μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι ναυτι-
λιακές εταιρείες έχουν προβεί ήδη σε αρκετές 
ενέργειες ενημέρωσης του επενδυτικού τους 
κοινού σχετικά με τις νέες πολιτικές που εφαρ-
μόζουν, προκειμένου οι επιχειρηματικές τους 
πρακτικές να εναρμονίζονται ακόμα περισσό-
τερο με τις αρχές ESG, θεμελιώδη συνιστώ-
σα των οποίων αποτελεί το περιβάλλον και η 
προστασία του.

Τι «δείχνουν» οι ετήσιες αναφορές 
βιωσιμότητας - ESG των ναυτιλιακών 
εταιρειών;

Ορισμένα βασικά συμπεράσματα που προ-
κύπτουν από τα στοιχεία που δημοσιοποιούν 
οι εταιρείες στις ετήσιες ESG αναφορές τους 
είναι τα εξής:

- Ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών είναι 
«ESG ready». Διαθέτουν δηλαδή τους απαιτού-
μενους πόρους προκειμένου να προετοιμάζουν 
και να συντάσσουν ετήσιες αναφορές βιωσι-
μότητας - ESG.

- Βαίνει αυξανόμενη η τάση δημοσιοποίησης 
στοιχείων αναφορικά με το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα των στόλων των εταιρειών, καθώς 
από τις 38 εταιρείες του δείγματος, οι 24 (δη-

DELOITTE
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λαδή το 63%) έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 
μια αναφορά ESG.

- Σε ό,τι αφορά την ελληνική ναυτιλία, από 
το σύνολο των 38 εταιρειών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, 14 είναι ελληνικών συμφερόντων 
και 6 από αυτές (δηλαδή το 43%) έχουν προ-
χωρήσει στη δημοσίευση τουλάχιστον μιας 
αναφοράς βιωσιμότητας - ESG.

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο οίκο αξιολό-
γησης στον τομέα της ναυτιλίας, την Refinitiv, 
ο μέσος όρος βαθμολόγησης των 38 εταιρειών 
της μελέτης παρουσιάζει σχετικά ικανοποιη-
τικές επιδόσεις αναφορικά με την εφαρμογή 
στρατηγικών ESG, ενώ μέτρια είναι η επίδοσή 
τους σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια δημοσιοποίη-
σης καίριων δεδομένων γύρω από το ESG, με 
τάση βελτίωσης αυτών ανά χρονιά. 

Πώς μεταφράζονται οι συνιστώσες 
του ESG στον κλάδο της παγκόσμιας 
ναυτιλίας;

E: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ή πρώτη συνιστώσα του ESG, το Περιβάλλον, 

αποτελεί το στοιχείο εκείνο με τις περισσό-

τερες αναφορές/δείκτες, αναλύσεις αλλά και 
«σύνδεση» πρακτικών διαχείρισης της λειτουρ-
γίας των ναυτιλιακών εταιρειών με στόχους 
που σε μερικά χρόνια πρόκειται να λάβουν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως οι απαιτήσεις 
του ΙΜΟ σχετικά με την εκπομπή ρύπων.

Τα Poseidon Principles –που τυγχάνουν ευ-
ρείας αναγνώρισης από σημαντικούς χρηματο-
δοτικούς φορείς της ναυτιλίας– αναδεικνύο-
νται σε κεντρικό άξονα της συνιστώσας Περι-
βάλλον όσον αφορά τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και αποτελούν ένα ανεπτυγμένο και ευρέως 
διαδεδομένο στον κλάδο πλαίσιο αξιολόγησης 
και αναφοράς πολιτικών εναρμονισμένων με 
τις στρατηγικές του IMO για το περιβάλλον, 
καθώς επίσης και μέτρησης του βαθμού εναρ-
μόνισης χρηματοδοτούμενων ναυτιλιακών 
εταιρειών που βρίσκονται σε διεθνή χαρτο-
φυλάκια χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

Ή πρακτική λειτουργία και η χρησιμότητα 
των Poseidon Principles είναι ότι όλοι οι ορ-
γανισμοί οι οποίοι συνυπογράφουν τις αρχές 
αυτές οφείλουν σε ετήσια βάση να επιμετρούν 
τις εκπομπές ρύπων, αλλά και να εξάγουν και 
να δημοσιεύουν συμπεράσματα αναφορικά με 

το πόσο οι μετρήσεις αυτές εναρμονίζονται με 
τη στρατηγική τάση σταδιακής μείωσης αυτών. 

S: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ή δεύτερη συνιστώσα του ESG, η Κοινωνία, 

έχει να κάνει με το πώς μια επιχείρηση διαχει-
ρίζεται τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους, 
τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινό-
τητες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Στο ναυτιλιακό περιβάλλον έχει άμεση σύν-
δεση με εκείνες τις πρακτικές διαχείρισης 
της ναυτιλιακής λειτουργίας που στοχεύουν 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τα 
πληρώματα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας, με απώτερο στόχο τη μεί-
ωση των ατυχημάτων εν πλω. Άλλωστε είναι 
πολύ πρόσφατη η συζήτηση κατά τη διάρκεια 
της κορύφωσης της πανδημίας Covid-19 για 
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων που ελή-
φθησαν για να αντιμετωπίσουν τη δυσφορία 
των πληρωμάτων η οποία προκλήθηκε από 
την παρατεταμένη παρουσία τους στα πλοία 
εξαιτίας των δυσκολιών επαναπατρισμού. 

Επιπλέον, η Κοινωνία αγγίζει και το θέμα της 
ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, 
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μέσω της εκπροσώπησης, μεταξύ άλλων, των 
γυναικών στα πληρώματα της ποντοπόρου 
ναυτιλίας, που σαν ποσοστό παραμένει σε 
αρκετά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους 
κλάδους. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του 
IMO, οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 1,2% του 
συνολικού παγκόσμιου δυναμικού πληρωμά-
των, με στρατηγικό στόχο του Οργανισμού τη 
σταδιακή αύξηση του αριθμού των γυναικών 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία. 

G: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ή Εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί την τρί-

τη συνιστώσα του ESG, η οποία σχετίζεται με 
το σύστημα κανόνων, αρχών, πρακτικών και 
διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία μιας 
επιχείρησης. Στον τομέα της ποντοπόρου ναυ-
τιλίας, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, πολιτικές και διαδικασίες που στόχο 
έχουν την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 
λιμάνια που δεν διαθέτουν εκσυγχρονισμένα 
πρωτόκολλα λειτουργίας.

Πώς επηρεάζεται η χρηματοδότηση 
των ναυτιλιακών εταιρειών από το 
ESG;

Είναι σαφείς οι ενδείξεις ότι οι ναυτιλια-
κές εταιρείες που σημειώνουν βελτίωση στις 
επιδόσεις τους αναφορικά με τα κριτήρια ESG 
γίνονται περισσότερο ελκυστικές στους επεν-
δυτικούς κύκλους της ναυτιλίας, αποκτώντας 
πιο εύκολα πρόσβαση σε κεφάλαια και χρη-
ματοδότηση. 

Μάλιστα, παρότι συχνά οι δείκτες ESG θε-

ωρούνται «μη χρηματοοικονομικοί» και δεν 
μπορεί ακόμη να στοιχειοθετηθεί επαρκώς 
το αν οι επιδόσεις ESG επηρεάζουν την πορεία 
της μετοχής, ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στα 
χρηματοοικονομικά των εταιρειών.

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι τα κεφά-
λαια που επενδύονται σε εταιρείες που εναρ-
μονίζουν τη λειτουργία τους με τους κανόνες 
ESG έχουν σημειώσει αύξηση κατά 170% στην 
περίοδο 2015-2021, ενώ την ίδια περίοδο έχουν 
επταπλασιαστεί τα κεφάλαια που επενδύονται 
σε πράσινα ομόλογα. Σύμφωνα με τη μελέτη, 
από τον Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα έχουν 
διοχετευτεί επενδυτικά κεφάλαια ύψους $14,5 
δισ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με βάση κρι-
τήρια ESG.

Ταυτόχρονα, οι οίκοι αξιολόγησης όπως η 
Moody’s, η Bloomberg, το MSCI και η Fitch, 
στοχεύουν στη θέσπιση προτύπων αξιολόγη-
σης για τα κριτήρια ESG. Και οι τράπεζες εστι-
άζουν ολοένα και περισσότερο στην τήρηση 
των κριτηρίων ESG για τις επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές τους αποφάσεις, αφού ο κλι-
ματικός κίνδυνος σύντομα θα ενταχθεί από 
την ΕΚΤ στην προληπτική εποπτεία, με στόχο 
να μειωθεί το ρίσκο που δημιουργούν οι μη 
βιώσιμες επενδύσεις.

Ή μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι, σύμφωνα 
με την Refinitiv, η αξία των πράσινων ομολό-
γων οκταπλασιάστηκε το 2020, ενώ μόνο για 
το πρώτο τρίμηνο του 2021 έφτασε τα $287 δισ., 
ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο περσινό δι-
άστημα.

Μέχρι το τέλος του 2020 το σύνολο των κε-

φαλαίων των ESG funds παγκοσμίως έφτασε 
στο ποσό ρεκόρ των $1,7 τρισ., σημειώνοντας 
εντυπωσιακή αύξηση 50% σε σχέση με το 2019, 
που ήταν επίσης χρονιά ρεκόρ.

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την 
Deloitte και τους κ.κ. Στεργίου και Μακρή, «η 
διαρκώς αυξανόμενη τάση των ναυτιλιακών 
εταιρειών για την ενσωμάτωση του ESG αλλά-
ζει τα δεδομένα του κλάδου, εισάγοντας νέες 
έννοιες και θέτοντας νέους στόχους και προ-
κλήσεις. Το μέλλον της ποντοπόρου ναυτιλίας, 
παγκοσμίως, θα καθοριστεί τα επόμενα χρόνια 
από το πόσο γενναίες θα είναι οι αποφάσεις 
του IMO και των θεσμών της ναυτιλίας ανα-
φορικά με τη μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, από τον βαθμό στον οποίο οι πο-
λιτικές που θα διαμορφωθούν θα επηρεάσουν 
τον παγκόσμιο στόλο, αλλά και από τον βαθμό 
προσήλωσης των funds και των τραπεζών στην 
εφαρμογή του ESG ως κριτήριο χρηματοδότη-
σης των εταιρειών». Τέλος, σύμφωνα με τους 
συντάκτες της μελέτης, «σημαντικό ρόλο για τη 
μελλοντική πορεία της ποντοπόρου ναυτιλίας 
θα παίξει το πόσοι ακόμη τραπεζικοί κολοσσοί 
θα προσυπογράψουν τα Poseidon Principles, 
ο συνεχώς διευρυνόμενος ρόλος της Ασίας 
ως βασικού χρηματοδότη της ναυτιλίας και ο 
βαθμός στον οποίο οι ασιάτες χρηματοδότες θα 
εστιάσουν στο ESG και, γενικότερα, η ικανότητα 
του επενδυτικού κοινού να αφομοιώσει τις 
πολιτικές ESG και να τις συνδέσει με τη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας των επενδυτικών 
χαρτοφυλακίων».
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Το πράσινο της φορολογίας

Το πράσινο αντιπροσωπεύει, μεταξύ άλ-
λων, τη ζωή και την ανάπτυξη, σύμφω-
να με το Color Harmony Compendium, 

έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο οδηγό χρωμάτων. 
Δίνει όμως και την απάντηση στο ερώτημα 
του εάν η φορολογία είναι ικανή να αντιμε-
τωπίσει τα ζητήματα του τρέχοντος επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, αν δηλαδή μπορεί να 
υπάρξει το πράσινο της φορολογίας και αυτή 
να συνδεθεί στενά με τις προτεραιότητες και 
τους αναπτυξιακούς στόχους των επιχειρή-
σεων και της κοινωνίας.

Ποιες είναι όμως οι προτεραιότητες αυτές 
και πού πρέπει να εστιάσουν οι σύγχρονες επι-
χειρήσεις στο περιβάλλον που διαμορφώνεται;

Καταρχήν, η στροφή σε φιλικότερες προς το 
περιβάλλον μορφές ενέργειας και η μετάβα-
ση στην κυκλική οικονομία που εστιάζει στη 
μείωση της σπατάλης των πόρων της παρα-
γωγικής διαδικασίας και του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των επιχειρήσεων έρχεται ως 
απάντηση στην επιδίωξη για αειφόρο ανά-
πτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πό-
ρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Οι επενδύσεις όμως στην «πράσινη ανάπτυ-
ξη» συνεπάγονται υψηλό κόστος, καθιστώντας 
απαραίτητη συνθήκη πραγματοποίησής τους 
την παροχή επενδυτικών και φορολογικών 
κινήτρων από το κράτος και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε ρευστότητα.

Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας, βλέπουμε 
τους τελευταίους μήνες κινήσεις που στρέφο-
νται σ’ αυτή την κατεύθυνση, με την ψήφιση 
νόμων για τους εταιρικούς μετασχηματι-
σμούς, με τον υπό αναθεώρηση αναπτυξιακό 
νόμο και με έναν νέο, υπό ψήφιση, κλιματι-
κό νόμο, ενώ κομβικό ρόλο θα έχουν και τα 
κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που 
υπολογίζονται περίπου σε 6 δισ. ευρώ, και θα 
αφορούν συνολικά τη μετάβαση σε φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτή η ευκαιρία 
που έχουν οι επιχειρήσεις για τη χρηματοδότη-
ση των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία 
βιώσιμων επιχειρηματικών δομών, που θα εί-
ναι φιλικές προς το περιβάλλον. Μια ευκαιρία 
που πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο, 
δουλεύοντας με τους συνεργάτες και τους 
συμβούλους τους, για να επωφεληθούν από 
το νέο νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Γιατί η μετάβαση αυτή αποτελεί και μια πρό-
κληση για τις επιχειρήσεις που δεν θα επιλέ-
ξουν να την ακολουθήσουν, καθώς η άντληση 
κεφαλαίων και η ανάληψη έργων για όσους 
δεν θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια βιώ-
σιμης ανάπτυξης (ESG) θα είναι δυσχερής ή 
θα γίνεται με περισσότερο επαχθείς όρους.

Παράλληλα, η τεχνολογία έρχεται να δια-
μορφώσει νέες απαιτήσεις για τους φορολογι-
κούς συμβούλους και τα οικονομικά τμήματα 
των επιχειρήσεων. 

Ήδη με το myDATA αλλά και τις πρόσφατες 
εξαγγελίες του διοικητή της ΑΑΔΕ για αυτο-
ματοποίηση των φορολογικών δηλώσεων, 
οι εργασίες καταχώρησης και επεξεργασί-
ας δεδομένων δεν θα πραγματοποιούνται, 
όπως στο παρελθόν, χειροκίνητα, αλλά διά 
της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης από 
μηχανές και πλατφόρμες. Έτσι θα δίνεται έμ-
φαση στην ποιοτική σύνθεση και ερμηνεία 
των λογιστικών και φορολογικών δεδομέ-
νων, προκειμένου να ληφθούν οι ορθότερες 
αποφάσεις για τη φορολογική συμμόρφωση 
μιας επιχείρησης. Αυτό καταδεικνύει την ανά-
γκη για στόχευση των επιχειρήσεων στην 
επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων 
τους.

Τέλος, η ανάγκη για μεγαλύτερη φορολο-
γική διαφάνεια, όπως αποτυπώνεται στην 
ατζέντα και τα σχέδια δράσης του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ-
ΣΑ), των G20, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των Ήνωμένων Εθνών, αυξάνει την πίεση που 
ασκείται στις επιχειρήσεις για καλύτερη δια-
χείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη 
φορολόγηση, μέσω της ενίσχυσης του πλαισί-
ου ελέγχου και των διαδικασιών παροχής πλη-
ροφόρησης, την ίδια στιγμή που η φορολογία 
αναμένεται μεσοπρόθεσμα να ενσωματωθεί 
και στο ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 
και διακυβέρνησης (ESG) με δείκτες όπως ο 
Total Tax Contribution. 

Γιατί εντέλει φορολογική διαφάνεια δεν εί-
ναι απλώς η δημοσίευση κάποιων αριθμοδει-
κτών ή οικονομικών μεγεθών αλλά η δυνατό-
τητα των επιχειρήσεων να περιγράφουν και να 
εξηγούν τόσο τους φορολογικούς χειρισμούς 
και τον φορολογικό σχεδιασμό τους όσο και το 
πλαίσιο φορολογικής συμμόρφωσης που ακο-
λουθούν και τους τρόπους διασφάλισής της.

ΑΓΙΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ
Tax Partner, PwC Ελλάδας 
 
ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΜΑΣ
Tax Senior Manager, PwC Ελλάδας
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Πώς επηρεάζουν την 
οικονομική επίδοση των 
εταιρειών οι κίνδυνοι από 
την κλιματική αλλαγή; 10 
ερωτήσεις για τις Επιτροπές 
Ελέγχου

Ολες οι εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιμα-
τική αλλαγή, σχεδιάζουν δε τη στρατηγική τους και λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τούς κινδύνους και τις ευκαιρίες αυτές. Επίσης, πολλές εταιρείες 

πρέπει άμεσα να λάβουν τις αποφάσεις αυτές, δεδομένου ότι τώρα ξεκινούν το ταξίδι τους προς 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι επιπτώσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στα αποτελέσματα 
των εταιρειών και στις οικονομικές καταστάσεις είναι ευρείες, πολυσύνθετες και εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. 

Οι 10 ερωτήσεις που ακολουθούν μπορεί να είναι μια αφετηρία για την αξιολόγηση της 
επίδρασης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομική επίδοση της εταιρείας. 

1 Έχει αναλάβει η εταιρεία net-zero δέσμευση και μέχρι πότε;

2 Έχει η εταιρεία ρυπογόνα περιουσιακά στοιχεία;

3Είναι εκτεθειμένη η εταιρεία και σε ποιο βαθμό σε ρυθμίσεις σχετικά με 
τις εκπομπές άνθρακα;

4 Πώς επιδρά η κλιματική αλλαγή στο κόστος παραγωγής και στα αποθέματα;

5 Συμμετέχει η εταιρεία σε κάποιο πρόγραμμα εκπομπών αερίων ρύπων;

6 Δανείζεται η εταιρεία κεφάλαια; 

7   Είναι η εταιρεία χρηματοδότης;

8 Ποιες είναι οι επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή στο κό-
στος προσωπικού;

9Πώς επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές της 
εταιρείας;

10Ποιες είναι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα θέματα κλιματικής αλλαγής 
στις οικονομικές καταστάσεις; 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-
financial-reporting-resource-centre.html.
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Η επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής και η πανδημία τα 
σημαντικότερα ζητήματα στις 
εταιρικές αναφορές του 2021

Το όγδοο ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλά-
δος, «Financial Reporting Insights», 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, με τη συμ-
μετοχή ανώτατων στελεχών και στελεχών 
οικονομικών διευθύνσεων ελληνικών και 
πολυεθνικών εταιρειών. Το συνέδριο, στον 
απόηχο της Διάσκεψης COP26 του ΟΉΕ για το 
κλίμα, επικεντρώθηκε στην εντεινόμενη εστί-
αση σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
διακυβέρνησης (ESG) και στις συνεχιζόμενες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και 
της πανδημίας στις χρηματοοικονομικές και 
μη χρηματοοικονομικές εταιρικές αναφορές. 
Συζητήθηκαν, επίσης, οι νέες προτεραιότητες 
εποπτείας των ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
ρυθμιστικών αρχών, οι τελευταίες εξελίξεις 
στη θέσπιση διεθνών προτύπων αναφοράς σε 
θέματα βιωσιμότητας και στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), καθώς 
και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα θέματα καλύφθηκαν με παρουσιάσεις από 
στελέχη της ΕΥ Ελλάδος και της EY Κύπρου, 
αλλά και μέσω συζητήσεων και ανταλλαγής 
απόψεων που συντόνισε η κ. Χριστιάνα Πα-
ναγίδου, εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY 
Ελλάδος και επικεφαλής της EY για θέματα 
IFRS στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολι-
κής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρι-
κής Ασίας (CESA). Συμμετείχαν η κ. Σοφία 
Καλομενίδου, εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
EY Ελλάδος και επικεφαλής Υπηρεσιών Κε-
φαλαιαγορών και Δημοσίων Εγγραφών της 
EY στην περιοχή CESA, ο κ. Βασίλης Τζίφας, 
εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος, η 
κ. Κιάρα Κόντη, Associate Partner, Υπηρεσίες 
Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, EY Ελλάδος, ο κ. Πάνος Χούτρης, Senior 

Manager, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, EY Κύπρου, 
και η ομάδα του CESA IFRS Desk: κ. Παντελής 
Παύλου, Director, EY Κύπρου, κ. Γεωργία Καλ-
πακλή, Senior Manager, EY Ελλάδος, κ. Στέ-
λιος Ντούρης, Senior Manager, EY Ελλάδος, κ. 
Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Senior Manager, 
EY Κύπρου, και κ. Γεωργία Βερρή, Manager, 
EY Ελλάδος. Επιπρόσθετα, ο κ. Enrico Evink, 
Associate Partner, EY Ολλανδίας, συνεισέφερε 
την εμπειρία του από την εφαρμογή του ESEF 
(European Single Electronic Format) το 2020.

Κατά την πρώτη ενότητα του διαδικτυακού 
συνεδρίου αναλύθηκαν οι εξελίξεις σε πολιτικό 
και νομοθετικό επίπεδο σχετικά με τις αναφο-
ρές βιωσιμότητας και ESG, όπως η πρόσφατη 
Οδηγία Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), οι επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής στις εταιρικές αναφορές και οι 
ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την 
καθιέρωση κοινών προτύπων αναφοράς σε 
θέματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, αναλύθηκαν 
και οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών 
σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τα 
στελέχη που παρακολούθησαν το συνέδριο 
κλήθηκαν να απαντήσουν, μέσω διαδικτυακής 
ψηφοφορίας, πόσο προετοιμασμένες είναι οι 
επιχειρήσεις τους όσον αφορά τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας CSRD. Δύο στους πέντε (40%) εκτι-
μούν ότι, επί του παρόντος, η CSRD δεν αφορά 
την επιχείρησή τους. Μεταξύ των υπολοίπων, 
το 32% δήλωσαν ότι είναι εν μέρει έτοιμοι, πα-
ρακολουθούν το θέμα συστηματικά και έχουν 
ξεκινήσει μια προμελέτη, 17% ότι δεν έχουν 
ακόμη ξεκινήσει να αναλύουν τον αντίκτυπό 
της και μόλις 11% ότι έχουν προγράμματα υλο-
ποίησης που ήδη εφαρμόζονται.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν 

ΈΥ
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έχουν σκεφτεί να ενσωματώσουν γνωστο-
ποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής στις χρηματοοικονομικές 
ή μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους 
για το 2021. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
(40%) απάντησαν ότι θα ενσωματώσουν τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις μόνο στις μη χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις. Αντίστοιχα, το 
20% θα τις ενσωματώσουν εν μέρει και στις δύο 
καταστάσεις, το 10% συστηματικά και στις δύο, 
ενώ σχεδόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες 
(30%) δε θα τις συμπεριλάβει σε καμία από τις 
δυο καταστάσεις της επιχείρησής του. 

Παράλληλα, οι επιπτώσεις του Covid-19 απο-
τελούν ακόμη το κορυφαίο λογιστικό ζήτημα 
στην ατζέντα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
ένα στα δύο (47%) στελέχη που παρακολού-
θησαν το διαδικτυακό συνέδριο της ΕΥ, ενώ 
μικρότερα ποσοστά ανέφεραν τις αναμενό-
μενες πιστωτικές ζημιές (12%), τα θέματα που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (15%) και 
το IFRS 17 / τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (7%).

Κατά τη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, οι 
ομιλητές παρουσίασαν τις προτεραιότητες των 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών ρυθμιστικών 
αρχών (ESMA και SEC), μεταξύ των οποίων 

οι επιπτώσεις του Covid-19, τα ζητήματα που 
συνδέονται με τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές, καθώς και τις συγκεκριμένες δράσεις 
που έχουν αναλάβει οι επόπτες αναφορικά με 
την εφαρμογή των IFRS σε οικονομικές κατα-
στάσεις που έχουν επισκοπήσει. 

Στη συνέχεια, κατά την τρίτη ενότητα, ακο-
λούθησε ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνι-
κές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα IFRS, με έμφαση 
στις τροποποιήσεις που τίθενται σε εφαρμογή 
στη χρήση 2021, αλλά και τις επερχόμενες αλ-
λαγές βάσει του προγράμματος του Συμβουλίου 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Σε σχετική ερώτηση για το κατά πόσο έχουν 
αποτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να έχει 
στην επιχείρησή τους η πρόσφατη απόφαση 
της Επιτροπής Διερμηνειών των IFRS για την 
«κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το 18% των συμμετεχό-
ντων απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει την 
ανάλυση και θα προχωρήσουν σε αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές τους, ένας στους τρεις 
(34%) απάντησε ότι βρίσκεται στη διαδικασία 
ανάλυσης του αντίκτυπου, 22% ότι δεν έχουν 
προβεί ακόμη σε ανάλυση, ενώ ένας στους πέ-
ντε (21%), δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή δεν αφορά 

την επιχείρησή του. 
Ή τελευταία ενότητα του συνεδρίου επικε-

ντρώθηκε σε εξελίξεις σε θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης, και, συγκεκριμένα, στην ανά-
γκη αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, ενώ έγινε 
και σύντομη παρουσίαση των απαιτήσεων του 
ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς 
ESEF, βάσει του οποίου οι εισηγμένες εταιρείες 
πρέπει να ετοιμάσουν τις οικονομικές κατα-
στάσεις του 2021, καθώς και των εμπειριών της 
ΕΥ και πρακτικών θεμάτων από την εφαρμογή 
του σε κάποιες χώρες το 2020.

Κλείνοντας, η κ. Παναγίδου σημείωσε ότι 
«πέρα από την επίδραση της πανδημίας, φέτος 
αξίζει να δοθεί προσοχή στην επίδραση που 
μπορεί να έχουν η κλιματική αλλαγή και η βι-
ωσιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι οικο-
νομικοί διευθυντές των εταιρειών θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη την αυξανόμενη σημασία της 
πληροφόρησης αυτής για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη τους», υπογραμμίζοντας ότι «η διαφάνεια 
και η συνεπής επικοινωνία αποτελούν, σε κάθε 
περίπτωση, κλειδί».

Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν πολύχρονης δι-
δασκαλίας των συγγραφέων κυρίων Έπαμεινώνδα 
Μπατσινίλα και Κυριάκου Πατατούκα, οι οποίοι είτε 
σαν επαγγελματίες είτε σαν δάσκαλοι υπηρέτησαν 
για πολλά χρόνια και υπηρετούν ακόμη προσφέρο-
ντας κοινωνικό έργο στην εκμάθηση της Λογιστι-
κής και Έλεγκτικής επιστήμης, από την ίδρυση του 
Ίνστιτούτου Έκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών 
Λογιστών το έτος 1997. Έίναι καρπός διαχρονικής 
πολυετούς προσπάθειας για την επαγγελματική 
εκπαίδευση των υποψηφίων Ορκωτών Λογιστών 
Έλεγκτών, στελεχών επιχειρήσεων όλων των κλά-
δων της οικονομίας και σπουδαστών μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων του Έθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Το ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο και η πολυετής 
πρακτική εμπειρία των συγγραφέων, στην απεικό-
νιση των επιχειρηματικών αποφάσεων μέσα από 
τη Λογιστική, αποτυπώνεται με σαφή, εύληπτο 
και κατανοητό τρόπο στο βιβλίο αυτό το οποίο 
απευθύνεται σε εκείνους τους σπουδαστές που 
στόχο έχουν να γίνουν Ορκωτοί Έλεγκτές  Λογιστές, 

στους φοιτητές των Πανεπιστημίων που επιθυ-
μούν να σπουδάσουν την Λογιστική επιστήμη και 
να γίνουν επιστήμονες λογιστές, στους επαγγελ-
ματίες λογιστές, προϊσταμένους λογιστηρίων και 
φοροτεχνικούς που επιθυμούν να συμπληρώσουν 
τη γνώση τους σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, 
φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας που είναι 
απαραίτητη για να επιτελέσουν το πολυδιάστατο 
έργο τους.

 Η συγγραφή του βιβλίου αυτού έγινε σύμφωνα 
με τα Έλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/ΦΈΚ Α´ 
251/24.11.2014) και όπου κρίνεται αναγκαίο επιχει-
ρείται μια σύντομη αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

ΈΚΔΟΣΗ 6/2021 
Α ΚΑΙ Β ΤΟΜΟΣ ΣΈΛΙΔΈΣ 2.607 
ΔΙΑΘΈΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΏΛΈΙΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΙΈΣΟΈΛ.

Σύγχρονη 
Λογιστική , 
Τόμος Α' + Β'
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Προς μια στρατηγική 
οικοσυστήματος στον χώρο 
της ιδιωτικής ασφάλισης

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συνε-
χώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανά-
πτυξη στον ασφαλιστικό κλάδο μπορεί 

να αποδειχθεί πλέον αρκετά περίπλοκη.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπί-

ζουν σοβαρές προκλήσεις στο παραδοσιακό 
επιχειρηματικό τους μοντέλο (ισχυρός αντα-
γωνισμός, χαμηλά επιτόκια και περιορισμένες 
επιλογές ανάπτυξης), μιας και οι δυνατότητες 
που τους προσφέρονται πλέον για να ξεπερά-
σουν τους ανταγωνιστές τους, διατηρώντας 
παράλληλα την κερδοφορία τους στο επιθυ-
μητό επίπεδο, είναι λιγοστές, ενώ ταυτόχρονα 
οι προσδοκίες των πελατών συνεχίζουν να 
εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Παράλληλα, το κανονιστικό πλαίσιο που έχει 
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έχει δημι-
ουργήσει ανάγκες για μεγάλες επενδύσεις σε 
υποδομές και έχει αυξήσει τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα 
λειτουργικά μοντέλα των εταιρειών.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πίεση 
που ασκεί στην κερδοφορία η σταδιακή απο-
μείωση των παραδοσιακά κερδοφόρων χαρ-
τοφυλακίων, καθιστούν αναγκαία πλέον την 
αναζήτηση ενός νέου, βιώσιμου, επιχειρημα-
τικού μοντέλου, το οποίο πρέπει, περισσότερο 
από ποτέ, να περιλαμβάνει περισσότερες από 
μια one-size-fits-all προσεγγίσεις.

Τα οικοσυστήματα είναι διασυνδεδεμένα 
σύνολα προϊόντων και υπηρεσιών, από μία ή 
περισσότερες εταιρείες, τα οποία προσφέρουν 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον πελάτη, κα-
λύπτοντας το σύνολο των αναγκών του.

Οι στρατηγικές οικοσυστήματος προσφέ-

ρουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ροών 
εσόδων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, δίνουν 
πρόσβαση σε νέα πελατολόγια, μειώνουν το 
κόστος διανομής και αποζημίωσης και συμ-
βάλλουν σημαντικά στην αύξηση ικανοποίησης 
και διακράτησης των πελάτων.

Ακόμα περισσότερο, μπορούν να προσδώ-
σουν μεγάλη αξία στη σχέση μιας ασφαλιστικής 
εταιρείας με τον πελάτη της, οδηγώντας σε 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά και δημιουργώντας τις συνθήκες διαφο-
ροποίησης και μετάβασης του οργανισμού από 
Payer σε Partner.

Για να συμβούν όμως τα παραπάνω, είναι 
απαραίτητο η στρατηγική οικοσυστήματος να 
αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού 
της εταιρείας. Θα πρέπει δηλαδή να εντάσσεται 
στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού κι όχι 
να σχεδιάζεται ως κάτι ξεχωριστό ή παράταιρο.

Προκειμένου να δομηθεί σωστά μια στρα-
τηγική οικοσυστήματος, υπάρχουν πρωτίστως 
κάποια βασικά στρατηγικά σημεία τα οποία μια 
ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να επεξεργαστεί.

Αρχικά, θα πρέπει να καταλήξει στο τι είναι 
πραγματικά σημαντικό για τους πελάτες της 
και στο πώς, βάσει αυτού, σκοπεύει να αποτε-
λέσει μέρος της ζωής τους ως συνοδοιπόρος 
τους. Προσδίδοντας μεγαλύτερο εύρος στη 
σχέση της με τους πελάτες της, πέρα από τη 
λεγόμενη «στιγμή της αλήθειας» –δηλαδή την 
αποζημίωση– ο ρόλος της γίνεται πιο ουσια-
στικός γι’ αυτούς, δημιουργώντας παράλληλα 
νέες ροές εσόδων.

Στη συνέχεια, η εταιρεία θα πρέπει να τρο-
ποποιήσει και να αναβαθμίσει τις λειτουργικές 

ERNESTO DI GIORGIO
Principal, Head of Insurance, Financial 
Services, Grant Thornton Ελλάδος
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και τεχνολογικές της δομές και υποδομές, ταυ-
τόχρονα με την εκτέλεση των καθημερινών 
της εργασιών.

«Walk the talk»
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποί-

ους οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να σχε-
διάσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική 
οικοσυστήματος: 1) Με την ανάπτυξη μιας νέας 
υπηρεσίας ή/και ενός προϊόντος ή 2) Μέσω 
συνεργασίας (partnership) με μια άλλη εταιρεία 
από διαφορετικό κλάδο.

1. Ανάπτυξη δευτερεύουσας υπηρεσίας ή/και 
προϊόντος: Ουσιαστικά αφορά την ανάπτυξη 
μιας υπηρεσίας ή/και ενός νέου προϊόντος που 
δεν περιλαμβάνεται στο συμβατικό προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας, 
συνδέεται όμως με υφιστάμενα προϊόντα και 
διαδικασίες και μπορεί να ενταχθεί σε αυτά. 
Ή ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δυνατότητα 
είτε να αναπτύξει η ίδια inhouse την υπηρεσία 
αυτή είτε να την αγοράσει από κάποιον εξει-
δικευμένο εξωτερικό πάροχο ή ακόμα και να 
επιδιώξει μια εξαγορά ώστε να αποκτήσει η 
ίδια τη δυνατότητα παραγωγής της. Όποια και 
αν είναι η επιλογή υλοποίησης, η διευρυμένη 
αυτή προσέγγιση του ρόλου του ασφαλιστή, 
πέραν της θετικής επίδρασης που έχει στα 
έσοδα, αυξάνει σημαντικά τις ευκαιρίες αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας 
και πελάτη, ενισχύοντας αναμφισβήτητα τη 
μεταξύ τους σχέση.

Για παράδειγμα, υπηρεσίες που σχετίζονται 
με τη λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχεί-
ρησης (SME), όπως νομικές και φορολογικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανθρώ-
πινου δυναμικού ή υπηρεσίες cyber security, 
μπορούν να εμπλουτίσουν τα παραδοσιακά 
ασφαλιστικά προϊόντα που απευθύνονται στις 
SMEs και να προσφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την 
κάλυψη των αναγκών τους.

Άλλος τομέας εφαρμογής είναι αυτός των 
ασφαλίσεων υγείας, μιας και τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μια τάση που ευνοεί συν-
δυασμούς ασφαλιστικών προγραμμάτων και 
καλύψεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης με υπηρεσίες σωματικής και ψυχι-
κής ευεξίας (well-being), με ιδιαίτερη έμφαση 
στους νεότερους ηλικιακά πληθυσμούς.

2. Στρατηγική συνεργασία (Partnership): 
Ή σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με άλλη 
εταιρεία είναι ένα βιώσιμο μέσο για τη δημι-
ουργία ενός οικοσυστήματος. Τα επιτυχημένα 
επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στα 
οικοσυστήματα δημιουργούν μια μεγαλύτερη 
και πιο σταθερή βάση πελατών από οποιοδήπο-
τε άλλο παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο. 
Επίσης, μέσα από μια στρατηγική συνεργασία, 
τα μέρη της έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιή-
σουν ο ένας τις ικανότητες και καινοτομίες του 
άλλου και να εξελιχθούν. Για τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τα οφέλη είναι πολλαπλά: η καλύ-
τερη γνώση και κατανόηση των πελάτων, σε 
συνδυασμό με τις πιο συχνές και στοχευμένες 
αλληλεπιδράσεις μαζί τους, οικοδομούν μια 
ισχυρότερη και μακροβιότερη σχέση, η οποία, 
σε συνδυασμό με τις δυνατότητες διεύρυνσης 
της πελατειακής τους βάσης που παρουσιάζο-
νται, αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους, συχνά 

με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου.
Πάρτε, για παράδειγμα, την πρόσφατη συνερ-

γασία στις ΉΠΑ μεταξύ του κολοσσού λιανικής 
Walmart και της Nationwide Insurance, της 
μεγαλύτερης εταιρείας ασφάλισης κατοικί-
διων (pet insurance) των ΉΠΑ. Μέσω αυτής 
της συνεργασίας προσφέρουν φαρμακευτικές 
υπηρεσίες και προϊόντα για κατοικίδια στους 
πελάτες τους, εξοικονομώντας τους χρόνο και 
χρήμα, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης και ολιστικής 
προσέγγισης των αναγκών τους.

Ένας άλλος τομέας όπου η στρατηγική του 
οικοσυστήματος μπορεί να αποφέρει σημαντι-
κή αξία και να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυ-
ξης εργασιών είναι το Bancassurance, όπου 
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καλού-
νται πλέον να συνεργαστούν στενότερα, προς 
όφελος των πελατών τους, σε ένα αρκετά πιο 
ανταγωνιστικό και κανονιστικό περιβάλλον 
διανομής, που συνδυάζει και εναλλάσσει ολοέ-
να και περισσότερο τη φυσική με την ψηφιακή 
προσέγγιση.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες που θα επενδύσουν 
σε μια στρατηγική οικοσυστήματος προσαρμο-
σμένη καλύτερα στον οργανισμό τους θα βρουν, 
ενδεχομένως, πιο εύκολα απαντήσεις στις προ-
κλήσεις της εποχής, θα διαφοροποιηθούν από 
τον ανταγωνισμό και θα δημιουργήσουν νέες 
συνθήκες ανάπτυξης των εργασιών τους.
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Ετήσια έκθεση για την 
ιδιωτική ασφαλιστική 
αγορά

Γ ια ενδέκατη συνεχή χρονιά, η KPMG 
στην Ελλάδα προχώρησε στη δημι-
ουργία της «Ετήσιας έκθεσης για την 

ασφαλιστική αγορά για το 2021», ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της χρηματοοικο-
νομικής κατάστασης, των αποδόσεων και προ-
οπτικών των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά 
και συνολικά του ασφαλιστικού κλάδου στην 
Ελλάδα. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίκαι-
ρα θέματα του ασφαλιστικού κλάδου, σύγκριση 
επιδόσεων των εταιρειών, ενώ αναδεικνύονται 
οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς, καθώς 
και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό 
το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Στην Έκθεση για το 2021 θα βρείτε στατι-
στικά στοιχεία και αναλυτικό σχολιασμό που 
βοηθούν στην ανασκόπηση της αγοράς, με τα 
τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2020, 
καθώς και ανάλυση για τις τάσεις, τους κινδύ-
νους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση:

- Στις προκλήσεις και κανονιστικές εξελίξεις 
για τον κλάδο στον τομέα του ESG.

- Στον ρόλο του κλάδου στη νέα πραγματικό-
τητα που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις 
από τις κυβερνοαπειλές.

- Στην αντιμετώπιση πιθανής απάτης στις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις με χρήση λύσεων 
blockchain με (ασφαλή) διαμοιρασμό στοιχεί-
ων μεταξύ ασφαλιστικών.

- Στην ενημέρωση, όπως και κατά τα προη-
γούμενα έτη, στις εξελίξεις για το νέο λογιστι-
κό πρότυπο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 
(ΔΠΧΑ 17) και τις αλλαγές και διευκρινίσεις 
σε φορολογικά θέματα.

Σύμφωνα με τον Φίλιππο Κάσσο, γενικό δι-
ευθυντή στο Τμήμα Ελέγχου της KPMG, «θε-
ωρούμε ότι υπήρξε δίκαιη συγκράτηση του, 
χαμηλού κατά τα άλλα, επιπέδου της ασφα-
λιστικής παραγωγής το 2020, δεδομένης της 
πανδημίας του κορωνοϊού που κυριάρχησε στο 

μεγαλύτερο μέρος τους έτους. Ή κερδοφορία 
για το 2020, αντίθετα, ήταν εντυπωσιακή και 
αξιοσημείωτη. Σε αυτή βοήθησε η πραγμα-
τοποίηση σημαντικών επενδυτικών κερδών 
από ρευστοποίηση ομολόγων, και κυρίως ελ-
ληνικών, καθώς και η συγκράτηση των λει-
τουργικών εξόδων των ασφαλιστικών από την 
εφαρμογή της τηλεργασίας. Επιπλέον, αυτό 
που έκανε και τη διαφορά στη βελτίωση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων και την αύξηση 
της κερδοφορίας ήταν, αφενός, η κάθετη πτώση 
του δείκτη αποζημιώσεων στο αυτοκίνητο, λό-
γω της μειωμένης κυκλοφορίας αυτοκινήτων, 
ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο του lockdown, 
και της ισχνής κίνησης της καλοκαιρινής πε-
ριόδου και, αφετέρου, της συγκράτησης του 
νοσοκομειακού κόστους και των δεικτών απο-
ζημιώσεων στους κλάδους υγείας, δεδομένης 
της μειωμένης κίνησης των εισαγωγών στα 
νοσοκομεία για άλλες αιτίες που καλύπτονται 
ασφαλιστικά». 

Ή ετήσια έκθεση παρουσιάστηκε στην ψη-
φιακή εκδήλωση «Επενδύοντας στη βιώσιμη 
ασφάλιση» της KPMG στην Ελλάδα, την Τρίτη 14 
Δεκεμβρίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
διευθυντικά στελέχη της KPMG από διαφορε-
τικά τμήματα της εταιρείας και του εξωτερι-
κού, εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος, καθώς και στελέχη από 
κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και φορείς. 

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & 
Communications Manager, KPMG στην Ελ-
λάδα, παρουσίασε και συντόνισε την εκδήλωση, 
σημειώνοντας ότι ο σκοπός της είναι να ανα-
δείξει τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης 
της KPMG, μέσω της ανασκόπησης της αγοράς, 
που αποτελεί και το εφαλτήριο για συζητήσεις 
που αφορούν τις τάσεις, τους κινδύνους και 
τις προοπτικές του κλάδου, όπως τα ζητήματα 
του ESG και τα δομικά ζητήματα του κλάδου.

KPMG
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Ή εκδήλωση ξεκίνησε με τον σύντομο χαι-
ρετισμό της Μαργαρίτας Αντωνάκη, γενικής 
διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος, η οποία επικεντρώθηκε 
στις ασφαλιστικές εταιρείες που θα πρέπει να 
σχεδιάσουν κατάλληλες δράσεις και προϊόντα 
που θα αντιμετωπίζουν τη βιώσιμη ασφάλιση. 
«Δεν είναι μόνο θέμα εθνικού ζητήματος, άλλα 
όλων των εταιρειών», όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Κάσσος, γενικός 
διευθυντής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG 
στην Ελλάδα, παρουσίασε τα κύρια σημεία της 
ετήσιας έρευνας της KPMG για την ιδιωτική 
ασφαλιστική αγορά και σχολίασε τα αποτελέ-
σματα της έκθεσης για τη χρηματοοικονομική 
επίδοση των εταιρειών, σημειώνοντας τα εξής 
βασικά συμπεράσματα: 

- Τα ίδια κεφάλαια, δεδομένης της προτροπής 
της EIOPA για διακράτηση κερδών και περιο-
ρισμό απόδοσης μερισμάτων, κινήθηκαν ανο-
δικά στα 4,4 δισ. ευρώ, κεφαλαιοποιώντας τα 
ικανοποιητικά –παρά τη πανδημία– κέρδη του 
2020. Με τη σημαντική και σταδιακή άνοδο της 
κεφαλαιοποίησης των εταιρειών και αντίστρο-
φα της μείωσης ή συγκράτησης της παραγωγής 
έχουμε πλέον το παράδοξο τα ίδια κεφάλαια 
να υπερτερούν της συνολικής παραγωγής και 
να παραμένουν αναξιοποίητα για μελλοντική 
χρήση ή, αν όχι, επιστροφή στους μετόχους.

- Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντι-
κά, σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων ετών. 
Από την εξέταση των δεδομένων προέκυψαν 
έκτακτα κέρδη από την πώληση ελληνικών 
κυβερνητικών ομολόγων και ρευστοποίηση 
των σωρευμένων μη πραγματοποιηθέντων 
κερδών προηγούμενων ετών ενώ, αντίθετα, τα 
αποτελέσματα του 2020 δεν επιβαρύνθηκαν με 
έκτακτα έξοδα (π.χ. εθελούσιες έξοδοι, υπερ-
προμήθειες και αρνητικές μεταβολές τεχνι-

κών προβλέψεων) που παρατηρήθηκαν στην 
προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, βοήθησε ση-
μαντικά η κερδοφορία στο αυτοκίνητο, με την 
προσγείωση του δείκτη ζημιών σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα. Ή μείωση των λειτουργικών 
εξόδων κατά 1% από την εφαρμογή της τηλερ-
γασίας, καθώς και της μείωσης του κόστους 
νοσοκομειακών παροχών λόγω του Covid-19 
με τη μείωση των εισαγωγών από άλλες αιτίες.

- Στην απόδοση κεφαλαίων υπήρξε θετική 
μεταβολή κατά 3% στις εταιρείες ασφαλειών 
ζωής και κατά 1% στις μικτές. Στις γενικές 
ασφαλίσεις δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημεί-
ωτες μεταβολές. 

- Στα μικτά αποτελέσματα (Gross Margin) 
υπήρξε σαφής βελτίωση κατά 2 μονάδες, τόσο 
στις γενικές ασφαλίσεις (στο 36% από 34%), 
λόγω της βελτίωσης του δείκτη ζημιών, όσο και 
στις εταιρείες ασφαλειών ζωής (στο 18% από 
16%), λόγω των γεγονότων που αναφέρονται 
ανωτέρω.

- Στις επενδύσεις, οι επιλογές των ελλήνων 
ασφαλιστών παραμένουν σταθερές χωρίς με-
ταβολές και διαφοροποιημένες σε σχέση με 
τον μέσο όρο των ευρωπαίων ασφαλιστών, με 
διατήρηση του 85% του χαρτοφυλακίου σε ομό-
λογα και Unit Linked, σε αντίθεση με το 68% στο 
μέσο όρο της Ευρώπης, όπου παρατηρήθηκε 
και ελαφρά μετατόπιση κατά μία μονάδα σε 
μετοχικά χαρτοφυλάκια. 

- Στους δείκτες εισπραξιμότητας συνεχί-
ζεται η καθοδική τους πορεία, με 22 μέρες σε 
εκκρεμότητα το 2020, από 25 το 2019, με τις 
απαιτήσεις να αποτελούν πλέον το 6% του Ενερ-
γητικού (από 7% το 2019). 

- Εμφανής και η βελτίωση στους δείκτες φε-
ρεγγυότητας, και κυρίως στις γενικές ασφαλί-
σεις, με αύξηση 20 μονάδων (2020: 199%, 2019: 
179%), κυρίως λόγω της αυξημένης κερδοφο-
ρίας και διακράτησης κερδών χωρίς ανάλογη 

αύξηση παραγωγής και κινδύνων. 
- Ή μειωμένη κίνηση των αυτοκίνητων σε 

μεγάλες περιόδους εντός του 2020 και κυρίως 
το πρώτο διάστημα του lock down συνέβαλε ου-
σιαστικά στην πτώση του δείκτη αποζημιώσε-
ων στο αυτοκίνητο κατά 4 μονάδες στο 49% από 
53%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή 
τεχνικών προβλέψεων προηγούμενων χρήσε-
ων, και κατά 9 μονάδες, στο 41% από 50%, με την 
μεταβολή προβλέψεων, συνεισφέροντας σημα-
ντικά στη συνολική κερδοφορία του κλάδου. 

Η ασφαλιστική αγορά εν μέσω 
πανδημίας

Ή πρωτοφανής πανδημική κρίση που βιώ-
σαμε το 2021 αναμφισβήτητα θα αποτελέσει 
ένα σημαντικό ιστορικό ορόσημο για την πα-
γκόσμια ιστορία.

Ή συγκέντρωση της αγοράς, η οποία συζη-
τείται συνεχώς τα τελευταία έτη, είναι πλέον 
γεγονός. Μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι του 
εξωτερικού, κάνοντας τον απολογισμό τους 
μετά από πολλά έτη επιτυχημένης παρουσίας 
στην ελληνική αγορά, αποφάσισαν την έξοδό 
τους, σε μια καθαρά στρατηγική κίνηση που 
περιλαμβάνει την εστίαση σε αγορές με μεγα-
λύτερη παρουσία του ομίλου τους. 

Αντίθετα, η συγκέντρωση των μικρών, τοπι-
κών κυρίως, χαρτοφυλακίων της αγοράς δεν 
έχει προχωρήσει όπως αναμενόταν, αν και 
υπάρχει ακόμη ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον. Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί 
ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα από 
τους ισχυρούς ομίλους και την εκτιμώμενη 
επέκταση του τραπεζικού δικτύου. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι προοπτικές για το 
2022 παραμένουν θετικές για τον ασφαλιστι-
κό κλάδο, παρασυρόμενες από το ρεύμα της 
επιταχυνόμενης οικονομικής ανάκαμψης. Οι 
αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα του μετα-
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σχηματισμού και της τεχνολογίας και η εντατι-
κοποίηση της προετοιμασίας για την υλοποίηση 
του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17 ανα-
μένεται να απορροφήσουν μέρος των κερδών.

Νέοι (τροποποιημένοι) κανονισμοί 
ESG, αλλαγή του τοπίου στην 
ιδιωτική ασφάλιση

Οι αλλαγές που επιφέρουν στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι κανονισμοί 
για ESG είναι εξαιρετικά σημαντικές και ανα-
μένεται να απασχολήσουν έντονα την αγορά 
το 2022 και τα επόμενα έτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πακέτο μέτρων για τη 
μετάβαση προς ένα βιώσιμο χρηματοοικονομι-
κό μοντέλο δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Ε.Κ.), στις 21 Απριλίου 2021. Περι-
λάμβανε έξι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θα τροποποιήσουν διάφορες Οδηγίες, συμπε-
ριλαμβανομένης της ασφαλιστικής Οδηγίας 
διανομής (IDD) και τη Solvency II.

Άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για 
την ταξινόμηση του κλίματος (EU 
Taxonomy Climate Delegated Act)

Ή νέα πράξη συμπληρώνει τον Κανονισμό 
Ταξινόμησης, καθορίζοντας τα τεχνικά κρι-
τήρια ελέγχου για τον προσδιορισμό του πό-
τε μια οικονομική δραστηριότητα πληροί τις 
προϋποθέσεις ότι συμβάλλει ουσιαστικά σε 
δύο στόχους: α) στον μετριασμό της κλιματι-
κής αλλαγής (Climate mitigation) και β) στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Climate 
Adaptation), κατά την έννοια του άρθρου 9 του 
Κανονισμού Ταξινόμησης και για τον προσ-
διορισμό τού κατά πόσον αυτή η οικονομική 
δραστηριότητα δεν προκαλεί σημαντική βλάβη 
σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους.

Οι έξι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
Έξι εξουσιοδοτημένες πράξεις εγκρίθηκαν 

στο «Πακέτο του Απριλίου 2021», που στοχεύ-
ουν στο να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 
προτιμήσεις βιωσιμότητας στις ασφαλιστι-
κές και επενδυτικές συμβουλές, στα ζητήματα 
βιωσιμότητας, στη διακυβέρνηση προϊόντων 

και τα καθήκοντα θεματοφυλακής (fiduciary). 
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιέχουν τρο-
ποποιήσεις στους υφιστάμενους κανόνες βά-
σει της Οδηγίας για τη Διανομή Ασφαλίσεων 
(IDD), της MiFID II, της Οδηγίας Solvency II, της 
Οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ και της Οδηγίας για 
τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών 
επενδύσεων (AIFMD).

Οι λειτουργίες των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων θα επηρεαστούν συνολικά και έντονα 
τα επόμενα έτη από τους νέους κανονισμούς, 
από τον τρόπο επιλογής των επενδυτικών χαρ-
τοφυλακίων, τη συμπεριφορά τους για προ-
στασία του περιβάλλοντος, τη διακυβέρνηση 
και διαχείριση κινδύνων και την έκδοση νέων, 
πράσινων ασφαλιστικών προϊόντων.

Στη συνέχεια, η Λίνα Μαγγίνα, Manager στο 
Consulting της KPMG στην Ελλάδα, πήρε το 
λόγο για να συντονίσει το πάνελ με στελέχη της 
KPMG από το εξωτερικό. Στη συζήτηση αυτή 
συμμετείχαν ο Christoph Krallmann, Senior 
Manager, Financial Services CFRO Insurance 
της KPMG στη Γερμανία και η Julia Hesse, 
Manager, Financial Services CFRO Insurance 
της KPMG στη Γερμανία, όπου ανέλυσαν τις 
προοπτικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες που 
επηρεάζονται από διάφορους ισχύοντες και 
επερχόμενους κανονισμούς στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης και τους κανονισμούς 
γνωστοποιήσεων ESG. Τα ζητήματα ESG είναι 
ένα σημαντικό θέμα εστίασης, καθώς επηρεά-
ζει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και συνδέεται 
στενά με περαιτέρω εταιρικές πρωτοβουλίες. 
Ο κανονισμός για τη γνωστοποίηση βιώσιμων 
οικονομιών αποσκοπεί στην αύξηση της δια-
φάνειας του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα 
θεωρούνται βιώσιμα.

Τη σκυτάλη πήρε ο Αλέξανδρος Σαρρηγε-
ωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
Eurolife FFH και πρόεδρος της Ένωσης Ασφα-
λιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που επικεντρώ-
θηκε στα θέματα ESG και στις επιπτώσεις στον 
ασφαλιστικό κλάδο και ποια είναι η ελληνική 
προοπτική. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «τo 
ESG μας αφορά όλους. Σίγουρα για την ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά αποτελεί πρόκληση 
προσαρμογής και ευκαιρία. Ως ασφαλιστές 
στην Ελλάδα, κάποιοι από εμάς, όχι σε μεγάλο 
βαθμό, έχουμε κίνητρα για κάποιον που πληροί 

κριτήρια ESG, θα μπορούσαν να υπήρχαν και 
αντικίνητρα. Το κράτος, η πολιτεία, οι ασφαλι-
στικές θα πρέπει να είμαστε “εμείς”, αλλά μή-
πως πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο το κράτος 
εφαρμόζει το ESG και τι κάνει γι’ αυτό;»

Ή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Βασιλική 
Σκέλλα, Senior Manager, Actuarial & Insurance 
Services της KPMG στην Ελλάδα, να συντονί-
ζει το πάνελ με καλεσμένους από κορυφαίες 
ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίοι ανέλυσαν 
την προοπτική, τις επιπτώσεις αλλά και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες 
του κλάδου στην ελληνική πραγματικότητα. 
Στο πάνελ συμμετείχαν, με αλφαβητική σειρά, η 
Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, 
ο Στέφανος Βερζοβίτης, γενικός διευθυντής 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Ευρωπαϊκής Πίστης και η Ελένη Λινάρ-
δου, διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής 
Ασφαλιστικής.

Ή Μαργαρίτα Αντωνάκη τόνισε ότι «ο κόσμος 
γενικά, και ιδιαίτερα οι νέοι, είναι πλέον ευαι-
σθητοποιημένοι πάνω στο θέμα της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλο-
ντος, και σαφώς πιο ενημερωμένοι. Άλλωστε 
είμαστε όλοι αποδέκτες των επιπτώσεων του 
φαινομένου, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 
Ή κοινωνία μας συνειδητοποιεί ότι το πρόβλη-
μα δεν λύνεται πια μόνο μέσω του κρατικού 
μηχανισμού, ο οποίος έχει σαφώς περιορι-
σμένους πόρους και δεν είναι ανεξάντλητος», 
ενώ ο Στέφανος Βερζοβίτης υπογράμμισε ότι 
«το ESG δεν είναι ένας ακόμα κανονισμός, δεν 
πρέπει να τον δούμε σαν ένα κανονισμό που 
πρέπει να συμμορφωθούμε, αλλά η επιτυχία 
του θα είναι να το δούμε ως μια κουλτούρα η 
οποία αλλάζει και να βάλουμε κι εμείς το δικό 
μας λιθαράκι, ώστε η κοινωνία μας να γίνεται 
καλύτερη και πιο υπεύθυνη». Τέλος, η Ελένη 
Λινάρδου ανέφερε ότι «η άποψή μας είναι ότι 
τα ESG δεν είναι ένα επενδυτικό trend, δεν εί-
ναι μια παροδική τάση ή μια μόδα. Ή ανάγκη 
για εναρμόνιση με τα ESG κριτήρια είναι μια 
πραγματικότητα που μεγεθύνεται στη συνεί-
δηση όλων μας, γιατί απαντά σε ένα κόσμο που 
αλλάζει δυναμικά, γιατί απαντά στις ανησυχίες 
και τις προτεραιότητες της κοινωνίας, γιατί 
βλέπει το αύριο του πλανήτη».
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Σε τι βαθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
αλλά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης 
έχουν επηρεάσει τις πρακτικές HR στην KPMG 
και πώς δίνεται κίνητρο στα στελέχη σας για 
να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες 
της αγοράς για υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
λογιστικού ελέγχου; 

Στην KPMG είχαμε μάθει να δουλεύουμε 
μακριά από τα γραφεία μας, στα γραφεία των 
πελατών μας, αλλά όχι στα σπίτια μας. Οι συν-
θήκες της πανδημίας μάς στέρησαν τη φυσι-
κή μας παρουσία στους πελάτες μας και την 
καθημερινή φυσική επαφή και επικοινωνία 
των ομάδων μας. Στο πλαίσιο αυτό και για την 
ομαλή εκτέλεση των εργασιών μας κληθήκα-
με να βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας, να 
αλλάξουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
και γενικά να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά 
μέσα είτε για τη διεξαγωγή τυποποιημένων 

εργασιών είτε για την επίλυση θεμάτων και 
τη δημιουργία λύσεων. 

Οι προκλήσεις ήταν και είναι πολλές, από 
την ένταξη των νέων συναδέλφων στην 
κουλτούρα και τις μεθοδολογίες της KPMG 
μέχρι και την αναγνώριση και την επιβράβευ-
ση ταλέντων. Ή τεχνολογία, η ψηφιακή μας 
ετοιμότητα και η διάθεσή μας για περαιτέρω 
βήματα μας βοήθησαν αρκετά. Για τα στελέχη 
μας αναπτύξαμε εκπαιδευτικά προγράμματα 
και κατευθύνσεις που βοήθησαν να ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες και παράλληλα 
προσαρμόσαμε τα κίνητρά μας στα νέα αυτά 
δεδομένα, ώστε όλοι στην KPMG να συνεισφέ-
ρουμε και αυτό να αναγνωρίζεται και να επι-
βραβεύεται. Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή 
αναπτύξαμε ένα νέο σύστημα επιβράβευσης 
των στελεχών μας, υλοποιήσαμε ένα νέο τε-
χνολογικό σύστημα για την συνεχή εκπαίδευ-

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤHΝ ΣΟΦΊΑ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ση των στελεχών μας, τρέξαμε εξειδικευμένα 
προγράμματα επιμόρφωσης, αναδείξαμε και 
επιβραβεύσαμε μέσω στοχευμένων προγραμ-
μάτων ομάδες ή λειτουργίες που ξεχώρισαν, 
σχεδιάσαμε και τρέχουμε προγράμματα που 
προάγουν και επιβραβεύουν την καινοτομία 
και την ανάπτυξη των ομάδων μας. 

Το RRF είναι μια χρυσή ευκαιρία για την 
περαιτέρω απλοποίηση ή αυτοματοποίηση πα-
ρωχημένων εργασιών που δεν προσδίδουν 
αξία. Επιπλέον δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη 
συστημάτων και εργαλείων που θα μας δώ-
σουν τη δυνατότητα να είμαστε περισσότερο 
ανταγωνιστικοί, αποτελεσματικοί και φιλικοί 
για το περιβάλλον. Στην KPMG έχουμε συστή-
σει ειδική ομάδα για την αξιοποίησή του και, 
μέσω του παγκόσμιου δικτύου της KPMG και 
της σχετικής τεχνογνωσίας που έχουμε στη 
διάθεση μας, θα είμαστε σε θέση να αναπτυ-
χθούμε τόσο εμείς όσο και πελάτες μας ακόμα 
περισσότερο. 

Ως προς την ενεργειακή μετάβαση και τα 
ESG, θα λέγατε ότι η ελληνική αγορά είναι 
ώριμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες έγκαιρα; 

Για το S (Social) και G (Governance) του 
ESG, βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις στην 
ελληνική αγορά και αυτό είναι πολύ θετικό. 
Για το E (Environmental), που περιλαμβάνει 
την ενεργειακή μετάβαση, βλέπουμε κινητο-
ποίηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις. Ή θέσπιση στρατηγικής, 
όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης ή μεγάλων 
επιχειρήσεων αλλά και σε επίπεδο μικρών ή 
μεσαίων επιχειρήσεων, είναι μια πρόκληση. 
Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το επόμενο 
βήμα της κάθε μικρής ή μεσαίας επιχείρησης 
που, σε συνδυασμό με τα κίνητρα και τα με-
γάλα έργα υποδομών, θα μεγιστοποιήσει το 
αποτέλεσμα. Με ξεκάθαρη στρατηγική και 
πλάνο, η ενεργειακή μετάβαση δεν θα είναι 
ένα «όνειρο», θα είμαστε σε θέση ώστε έγκαιρα 
να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τα κίνητρα 

που είναι ή θα είναι διαθέσιμα για την ενερ-
γειακή μας μετάβαση. 

Πέρα από την τεχνογνωσία, ποια είναι τα 
άυλα στοιχεία που πιστεύετε ότι κάνουν αντα-
γωνιστικό το brand KPMG;

Με μια φράση θα έλεγα η κουλτούρα μας. 
Δίνουμε έμφαση στην επιλογή και στην ανά-
πτυξη των στελεχών μας σύμφωνα με τις αξί-
ες και τα πρότυπα της KPMG International. Οι 
πολιτικές και οι διαδικασίες μας είναι σχε-
διασμένες με τρόπο που να προάγουν την 
εξέλιξη των πελατών μας και την ποιοτική 
και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών τόσο στο 
ελεγκτικό όσο και στο συμβουλευτικό αντι-
κείμενο της εταιρείας μας. Ή συνεργασία μας 
με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς στον κόσμο μάς έχει οδηγήσει στο να 
αναπτύξουμε τεχνογνωσία και πρωτόκολλα 
συνεργασίας που να αρμόζουν στο επίπεδο 
αυτό και που κάνουν την KPMG και τα στελέχη 
της να ξεχωρίζουν. 

Πώς αναπτύσσεται η δραστηριότητά σας με-
τά την πανδημία και πώς σχεδιάζετε να ενισχύ-
σετε το αποτύπωμά σας στην τοπική αγορά;

Ή στρατηγική μας στην KPMG είναι η ανά-
πτυξη και η περαιτέρω αξιοποίηση υπαρχό-
ντων κέντρων καινοτομίας και αριστείας, 
τόσο για την ανάπτυξη των στελεχών μας 
όσο και για την υλοποίηση των έργων που 
αναλαμβάνουμε στους τελικούς μας πελάτες, 
στις χώρες που έχουμε παρουσία. Στην τοπική 
αγορά, συνεχίζουμε με αυξανόμενο ρυθμό την 
ένταξη νέων στελεχών στην KPMG, περίπου 
150 νέα στελέχη κάθε χρόνο σε όλα τα τμήματα 
της εταιρείας, τα οποία αναπτύσσονται μέσω 
αυτών των κέντρων και αξιοποιούνται για 
έργα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον, 
οι συνθήκες της αγοράς και οι ανάγκες των 
πελατών μας, μας έχουν οδηγήσει σε στρα-
τηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας και, ως εκ τούτου, οι ανάγκες 

μας για περισσότερα στελέχη ή νέα κέντρα 
καινοτομίας και αριστείας για την ανάπτυξη 
νέων και καινοτόμων λύσεων αυξάνονται 
καθημερινά. Ειδικά στην Ελλάδα, σε συνδυ-
ασμό με τις συνεργασίες που έχουμε με το-
πικά πανεπιστήμια των οποίων το επίπεδο 
ξεχωρίζει, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε 
την ανάπτυξη του αριθμού, των γνώσεων και 
των ικανοτήτων των στελεχών μας, ώστε να 
είμαστε ανταγωνιστικοί τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 

Ποια είναι η προσωπική σας θέση για τον 
συμπεριληπτικό καπιταλισμό –πώς αντιλαμ-
βάνεστε το «doing well by doing good»; 

Οι αρχές και οι αξίες που ενυπάρχουν στην 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ή καλύτερα υπευ-
θυνότητα), κατά την τελευταία εικοσαετία, 
έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες να ενστερνι-
στούν την προσέγγιση ότι για να επιτευχθεί η 
επιχειρηματική βιωσιμότητα χρειάζονται πο-
λύ περισσότερα συστατικά από τα πρόσκαιρα 
καλά οικονομικά αποτελέσματα. Ή KPMG ως 
οργανισμός και εγώ προσωπικά ασπαζόμα-
στε και εφαρμόζουμε τις θέσεις αυτές στην 
καθημερινότητά μας. Το ESG σίγουρα δεν μας 
βρήκε απροετοίμαστους. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντι-
μετωπίζετε ως επιχειρηματικός ηγέτης στο 
«new normal» που δεν έχει καμία πλέον σχέση 
με το «business as usuall» μετά την πανδη-
μία, την πιο κρίσιμη δοκιμασία της σύγχρονης 
ιστορίας;

Ή ψηφιακή επιτάχυνση, ο νέος τρόπος λει-
τουργίας και η προετοιμασία μας για την επό-
μενη μέρα αποτελούν τις βασικές προκλήσεις 
που έχω και έχουμε στην KPMG να αντιμετω-
πίσουμε και να δραστηριοποιηθούμε στο «new 
normal» ή «new business as usual». Ή ταχύ-
τητα προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα θα 
αναδείξει τις εταιρείες που θα ξεχωρίσουν. 
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ΕΥ Ελλάδος: Ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία 
δεκαετία, με επίκεντρο τον άνθρωπο

Σημαντική αύξηση 215% του ανθρώπινου 
δυναμικού της στην Ελλάδα κατέγραψε η 
ΕΥ κατά την τελευταία δεκαετία, παράλλη-

λα με την εδραίωσή της ως κορυφαίας εταιρείας 
παροχής συμβουλευτικών, ελεγκτικών, φορολο-
γικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εταιρικής στρα-
τηγικής και συναλλαγών στην ελληνική αγορά.

Παρά τη δεκαετή οικονομική κρίση και τη 
συρρίκνωση των μεγεθών της ελληνικής οικο-
νομίας που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο, η 
ΕΥ αύξησε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού 
που απασχολεί, από 540 το 2011, σε σχεδόν 1.700 
εργαζόμενους το 2021, και με εκτίμηση να φτάσει 
τους 2.000 κατά τη διάρκεια του 2022. Μέσα από 
την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τον 
εμπλουτισμό της με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, 
η ΕΥ δημιούργησε πάνω από 1.100 νέες, ποιοτικές 
θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και επαγ-
γελματίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο όχι 
μόνο στον περιορισμό αλλά και στην αναστροφή 
του brain drain. Σημειώνεται ότι, μόνο μέσα στο 
2021, η EY προσέλαβε 30 έλληνες επιστήμονες 
και επαγγελματίες που εργάζονταν σε χώρες 
του εξωτερικού, με στρατηγικό πρόγραμμα να 
προσελκύσει πολλούς περισσότερους τα επό-
μενα χρόνια. 

Παράλληλα, το 2021, πέρα από τα κεντρικά 
της γραφεία στην Αθήνα και τα γραφεία της στη 
Θεσσαλονίκη, η EY επέκτεινε και τη δραστηριό-
τητά της στη Δυτική Ελλάδα, ανακοινώνοντας τη 
λειτουργία νέων γραφείων στην Πάτρα. 

Στο ίδιο διάστημα, η ΕΥ έδωσε τη δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης σε 450 φοιτητές, από τους 
οποίους το 45% δέχτηκαν πρόταση συνεργασί-
ας από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της 
άσκησής τους. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, 
η εταιρεία στήριξε αριστούχους φοιτητές, πα-
ρέχοντας υποτροφίες και υποστηρίζοντάς τους 
στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ανάπτυξη και εξέλιξη
Ή EY δίνει σημαντική έμφαση στην εξέλιξη 

των ανθρώπων της, μέσα από ένα πλήθος προ-
γραμμάτων που υποστηρίζουν την επαγγελμα-
τική τους ανάπτυξη, τους βοηθούν να πραγμα-
τώσουν τους στόχους τους, τους εξοπλίζουν με 
τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον της 
εργασίας και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν μια 
ολοκληρωμένη, μοναδική εργασιακή εμπειρία. Τα 
προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

- Το πρόγραμμα EY Badges, που παρέχει την 
ευκαιρία στα στελέχη της ΕΥ να αποκτήσουν 

δωρεάν ψηφιακά διπλώματα σε δεξιότητες 
εστιασμένες στο μέλλον, όπως η οπτικοποίηση 
δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομπο-
τική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA). Μέχρι 
σήμερα, στην Ελλάδα, έχουν απονεμηθεί 522 EY 
Badges –εκ των οποίων 241 στη διάρκεια του 
2021.

- Το ΕΥ Tech MBA, που αποτελεί το πρώτο πλή-
ρως διαπιστευμένο εταιρικό MBA παγκοσμίως, 
και το EY Masters in Business Analytics, τα οποία 
απονέμονται από το Hult International Business 
School και βρίσκονται στη διάθεση όλων των 
εργαζόμενων της EY εντελώς δωρεάν.

Συνολικά, από το 2016, έχουν επενδυθεί από 
την ΕΥ Ελλάδος σχεδόν  6 εκατομμύρια ευρώ σε 
προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής 
εξέλιξης (Learning & Development). Συγχρόνως, 
οι άνθρωποι της ΕΥ στην Ελλάδα έχουν δωρεάν 
πρόσβαση σε τέσσερις βιβλιοθήκες (EY, Udemy, 
SkillSoft και GlobeSmart) με αντικείμενα μάθη-
σης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε στελέχους. 

Έμφαση στη διαφορετικότητα και στην 
ενσωμάτωση

Όπως και ο παγκόσμιος οργανισμός της EY, 
έτσι και η ΕΥ Ελλάδος παραμένει πιστή στο όρα-
μά της για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτι-
κού εργασιακού κόσμου δίχως διακρίσεις, και 
υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και την ενσω-
μάτωση (Diversity & Inclusiveness). Ή εταιρεία 
έχει επιτύχει σήμερα ίση αντιπροσώπευση των 
φύλων, με το 48% του συνολικού αριθμού των 
εργαζομένων να είναι γυναίκες.

Παράλληλα, η EY έχει θέσει ως στρατηγικό 
στόχο να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των 
γυναικών στις ανώτατες και ανώτερες διοικη-
τικές θέσεις (Partners, Associate Partners και 
Directors), από το σημερινό ποσοστό του 20%, στο 
50% κατά την επόμενη πενταετία. Ή προσπάθεια 
αυτή υποστηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις 
ενδυνάμωσης των γυναικών στον εργασιακό 
χώρο και συμφιλίωσης της επαγγελματικής τους 
ζωής με τις πολλαπλές αρμοδιότητες και ευθύνες 
που καλούνται να αναλάβουν στην προσωπική 
τους ζωή. 

Συγχρόνως, η ΕΥ δίνει έμφαση στην προσω-
πική ευεξία και υγεία των ανθρώπων της μέσα 
από πρωτοβουλίες που καλύπτουν τη σωματική 
και ψυχική υγεία και προωθούν την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών/οικο-
γενειακών υποχρεώσεων. Αυτές περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, συνεδρίες ευεξίας που δίνουν 

έμφαση στη διαφορετικότητα, μαθήματα γονικής 
μέριμνας και πρωτοβουλίες που προωθούν την 
ευέλικτη εργασία. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 
76 τέτοιες δραστηριότητες, με πάνω από 1.350 
συμμετοχές.

Ή εμπειρία της πανδημίας ήταν καταλυτική 
για τη μετάβαση σε νέα μοντέλα εργασίας και 
συνεργασίας. Προετοιμαζόμενη για το μέλλον 
της εργασίας, και στο πλαίσιο του ευρύτερου ψη-
φιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, η EY 
Ελλάδος εγκαινίασε πρόσφατα ένα νέο, υβριδικό 
μοντέλο εργασίας, το οποίο, με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, επιτρέπει στους ανθρώπους της 
να εργαστούν και αναπτυχθούν με μεγαλύτερη 
ευελιξία και ασφάλεια από ποτέ, προσφέροντας 
τους μια μοναδική εργασιακή εμπειρία που πα-
ντρεύει τον προ-Covid-19 εργασιακό κόσμο με 
τον κόσμο της εργασίας του αύριο. 

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους 
Πέραν των δικών της ανθρώπων, όμως, στο 

πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης «EY Ripples» –που έχει 
στόχο να επηρεάσει θετικά τη ζωή ενός δισε-
κατομμυρίου ανθρώπων μέχρι το 2030– η EY 
Ελλάδος έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις, με 
έμφαση στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς 
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Ενδεικτικά, μέσα από τις δράσεις περισσότερων 
από 70 εθελοντών της EY Ελλάδος, κατά το οικο-
νομικό έτος 2021 υπολογίζεται ότι επηρεάστηκαν 
θετικά περίπου 91.000 ζωές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, 
κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε σχετικά: 
«Ό,τι πετύχαμε τα τελευταία δέκα χρόνια στην 
Ελλάδα, το πετύχαμε χάρη στους ανθρώπους 
μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό 
που ονομάζουμε στην ΕΥ “μετασχηματιστικούς 
ηγέτες” –ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες 
μας της ακεραιότητας, του σεβασμού και της ομα-
δικότητας– και τους βοηθούμε να αναδείξουν 
τον καλύτερο εαυτό τους για να μπορέσουν να 
εμπνεύσουν τις ομάδες και τους πελάτες μας. 
Στηριζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, στον 
δυναμισμό και στον ενθουσιασμό τους, για να 
βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πλοηγηθούν 
σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και να μετατρέψουν 
τις προκλήσεις που αναδύονται σε ευκαιρίες για 
τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη».
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Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών: 
Νόμος 4706/2020, η επόμενη μέρα GRANT THORNTON

Deloitte: Tο ισχυρότερο brand στον τομέα των 
εμπορικών υπηρεσιών

Νέα καμπάνια της Grant Thornton

Τον Ιούλιο 2020 ψηφίστηκε στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο ο νόμος 4706/2020 με τίτλο 
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εται-

ρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος επικαιροποίησε το νομοθετι-
κό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των 
ανωνύμων εταιρειών, με εισηγμένες μετοχές 
ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά 
στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη 
αυστηρών κυρώσεων που αφορά επιπλήξεις ή 
χρηματικά πρόστιμα στις περιπτώσεις παράβα-
σης των σχετικών διατάξεων του νόμου, καθώς 
και η 12μηνη μεταβατική περίοδος που δόθηκε 
στις υπόχρεες εταιρείες να προσαρμοστούν στο 
νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
έληξε την 17η Ιουλίου 2021.

Με τις νέες ρυθμίσεις εισήχθη ένα ενισχυμέ-
νο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με δομές, 
ενισχυμένους εποπτικούς μηχανισμούς και δια-
δικασίες που θα πρέπει πλέον να εφαρμόζονται 

από τις εισηγμένες εταιρείες ώστε να δύνανται 
να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις 
της αγοράς κεφαλαίου.

Ή ετήσια έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης της 
Grant Thornton με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση 
Εισηγμένων εταιρειών: Ν. 4706/2020, η επόμενη 
μέρα» εστίασε στη διερεύνηση της συμμόρφωσης 
των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ, μελετώντας 
τις δημοσιευμένες πληροφορίες και στοιχεία των 
εταιρειών στον ιστότοπό τους. Βασικοί πυλώνες 
της έρευνάς μας, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν η 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
επιτροπών του, η οργανωτική δομή και η ενσωμά-
τωση όλων των κύριων λειτουργιών του ΣΕΕ, το 
περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας κ.λπ.

«Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
με τις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις, 
η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδες 
συστατικό για την εταιρική κουλτούρα, στρα-
τηγική, εύρυθμη λειτουργία και ευημερία των 
εταιρειών, καθώς αντικατοπτρίζει την εικόνα και 
το όραμα της κάθε εταιρείας. Είναι σημαντικό να 
γίνει αντιληπτό ότι η χρηστή και αποτελεσματική 
εταιρική διακυβέρνηση δεν επιτυγχάνεται μόνο 

μέσα από ένα tick the box συμμόρφωσης στο 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αλλά μέσω ουσια-
στικής λειτουργίας ενός ισχυρού και διαφανούς 
πλαισίου κανόνων και διαδικασιών», σημείωσε 
η Ελευθερία Σπυρίδωνος, Director, Governance, 
Risk & Compliance της Grant Thornton.

Από τη μεριά της, η Αθηνά Μουστάκη, Partner, 
Head of Environmental, Social, Governance, Risk 
& Compliance της Grant Thornton, συμπλήρωσε: 
«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι 
οι εισηγμένες εταιρείες έχουν δημοσιοποιήσει 
στοιχεία και πληροφορίες που μαρτυρούν την 
εναρμόνισή τους στην πλειοψηφία των απαιτήσε-
ων του νέου νόμου. Ωστόσο, αποτελεί πρόκληση 
πλέον για τις εταιρείες η ενσωμάτωσή των νέ-
ων πολιτικών και διαδικασιών στην καθημερινή 
λειτουργία τους».

Ή έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα με-
ταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021 και εστιά-
ζει στο κατά πόσον οι εισηγμένες εταιρείες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ευθυγραμμίζονται με τον 
νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Ως το ισχυρότερο και πολυτιμότερο brand 
στον τομέα των εμπορικών υπηρεσιών 
στον κόσμο ανακηρύχθηκε η Deloitte στη 

φετινή έκθεση Global 500 της Brand Finance, 
που αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως 
στην αξιολόγηση της αξίας εμπορικών μαρκών. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η συνολική αξία της 

μάρκας σημείωσε αύξηση μέσα στο έτος κατά 
12%, προσεγγίζοντας πλέον τα 30 δισ. δολάρια. 
Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι η Deloitte 
γίνεται αποδέκτης αυτής της διάκρισης για 4η 
συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που αντανακλά 
ευθέως το εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών που 
παρέχουν παγκοσμίως τα στελέχη της εταιρείας 

στους πελάτες τους. Μάλιστα, η Deloitte διατήρη-
σε επίσης την άριστη πιστοληπτική της ικανότητα 
κατηγορίας ΑΑΑ+, παραμένοντας το ισχυρότερο 
brand μεταξύ του συνόλου των ανταγωνιστών 
της, ενώ κατατάχθηκε εκ νέου στις 10 ισχυρότε-
ρες μάρκες παγκοσμίως. 

 “Go Beyond. Move forward together”, με αυτό 
το σύνθημα η Grant Thornton μπαίνει σε μια νέα 
εποχή . Για το νέο αυτό βήμα ο  κ. Βασίλης Καζάς, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton σχο-
λιάζει : «Καθώς πραγματοποιούμε σταθερά και 
αποφασιστικά βήματα προς το αύριο, έχοντας 
διατηρήσει στον ύψιστο βαθμό την προσαρμοστι-
κότητα και την ανθεκτικότητα που απαιτούσαν 
οι προηγούμενοι δύσκολοι μήνες, θεωρούμε ότι 
τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά. 

Είναι η στιγμή να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να 
γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του, διατηρώντας 
απαράμιλλη ποιότητα στις υπηρεσίες μας και 
εμπνέοντας εμπιστοσύνη και σεβασμό στους 
συνεργάτες μας. Θέλουμε οι άνθρωποι που μας 
εμπιστεύονται να αισθάνονται πως έχουν δίπλα 
τους ένα σύμβουλο, έναν υποστηρικτή, ένα συ-
νεργάτη που θα τους βοηθήσει μέσα από λύσεις 
και νέες ιδέες να κάνουν ένα βήμα μπροστά στην 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μέσα από 

τις συνεχείς επενδύσεις μας σε νέες τεχνολογίες 
και ψηφιακά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, την 
επέκταση του οργανισμού μας με τις 200 νέες 
θέσεις εργασίας που ανακοινώσαμε πρόσφατα 
και τη μεταφορά μας στα νέα γραφεία σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη επισφραγίζουμε με τον πλέ-
ον έμπρακτο τρόπο το όραμα και την αποστολή 
μας για να μεταβούμε στην επόμενη ημέρα, με 
το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Γιατί όλοι οι λογιστές 
πρέπει να γνωρίζουν 
την ιστορία και 
τη θεωρία της 
λογιστικής
(ΜΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΉ - 
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΉ 
ΘΕΏΡΉΣΉ ΤΉΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ)

«Ή άνοδος και η μεταμόρφωση της διπλογραφικής 
μεθόδου είναι ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα 
μυστικά της ιστορίας και μια από τις πιο σημαντικές 
ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί».

Jane Gleeson-White (2015: 9)

ΒΑΣΙΛΗΣ Φ. ΦΙΛΙΟΣ
Καθηγητής Λογιστικής, 
Πανεπιστημιακός



86VOL. 46

ACCOUNTANCY GREECE

Η ιστορία της Λογιστικής, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 και μετά, γρά-
φεται πλέον από μία κριτική οπτική και 

καθίσταται πιο γόνιμη.
Πιστεύεται ότι αυτό θα βοηθήσει στην ενο-

ποίηση και ομοιομορφοποίηση του λογιστικού 
επαγγέλματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ή κριτική ιστορία της Λογιστικής, που έχει 
αρχίσει να αναπτύσσεται από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 με αφετηρία το άρθρο 
το Anthony G. Hopwood, «The Archaeology 
of Accounting Systems», στο περιοδικό 
Accounting, Organizations and Society (Vol. 
12, No. 3, 1987, σ. 207-234), εμπλούτισε με πολ-
λές νέες ιδέες τη Λογιστική, σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο.

Ή ιστορία της Λογιστικής συνδέει τον σπου-
δαστή της με το κοινωνικό περιβάλλον εντός 
του οποίου αυτή λειτουργεί, καθώς επίσης 
εξετάζει την αλληλεπίδραση της Λογιστικής 
με το περιβάλλον της.

Στη Λογιστική, από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 κατέστη αναγκαία η αναζήτηση φιλο-
σόφων του κλάδου αυτού, οι οποίοι θα ρίξουν 
φως σε παλαιές περιοχές υφιστάμενων προ-
βλημάτων, καθώς επίσης να διευρύνουν τους 
ορίζοντές μας με προκλητικές αναλύσεις πέρα 
από τις μέχρι τότε καθιερωμένες. Αυτό έγινε 
παραδεκτό ότι μόνο λίγοι φιλόσοφοι της Λογι-
στικής θα μπορούσαν να το επιτύχουν.

Για την Ελλάδα –εκ του παρελθόντος– τέ-
τοιους θεωρώ δύο μόνο: τον Μάριο Τσιμάρα και, 
προ πάντων, τον Ιωάννη Χρυσοκέρη.

Είναι αναμενόμενο κάθε λογιστής να θέλει 
να μαθαίνει για το παρελθόν του επαγγέλματος 
που ασκεί, καθώς αυτό επηρεάζει το παρόν του 
αλλά και το μέλλον του. Άρα το ενδιαφέρον των 
λογιστών στην ιστορία της Λογιστικής είναι λι-
γότερο ακαδημαϊκής φύσεως και περισσότερο 
πραγματιστικής φύσεως.

Έχει πλέον αναδειχθεί –από τους επαΐο-
ντες– ότι η εξέταση καταλλήλως της ιστορίας 
της Λογιστικής μπορεί να παράσχει ένα γόνιμο 
βήμα για την (τόσο αναγκαία όσο ποτέ άλλο-
τε) συζήτηση επί της σύγχρονης λογιστικής 
θεωρίας.

Οι λογιστές ασχολούνται με μετρήσεις/
εκτιμήσεις. Αυτοί μετρούν/εκτιμούν ό,τι έχουν 
καταφέρει να καταστήσουν μετρήσιμο και δια-
χρονικά τροποποιούν τους ορισμούς τους και 
τις θεωρίες τους ανάλογα. Οι μετρήσεις τους 
ξεκίνησαν από τη μέτρηση του κεφαλαίου με 

όλες τις μορφές του και τη μέτρηση του κέρ-
δους με όλες τις επιμέρους έννοιές του (υπεν-
θυμίζουμε ότι μία ιδεώδης-ιδανική έννοια του 
κέρδους δεν υπάρχει).

Στο σημερινό κόσμο των σύγχρονων επι-
χειρήσεων, η Λογιστική συνιστά τον λογισμό 
της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτός ο λο-
γισμός είναι πολύ σύνθετος και ιδιαζόντως 
υποκειμενικός.

Ή ιστορία της Λογιστικής έχει εξελιχθεί στον 
πλέον σφύζοντα κλάδο της Λογιστικής, χαρα-
κτηριζόμενο από έντονο διεθνώς ενδιαφέρον, 
το οποίο είναι μοναδικό σε αυτό που αποκαλού-
με «ακαδημαϊκή λογιστική», με χαρακτηριστικό 
πάθος από τους «οπαδούς» της.

Παρά την τεράστια σημασία και την ισχύ 
που έχουν να διαμορφώνουν τη ζωή σε όλο 
τον κόσμο, οι μετρήσεις της Λογιστικής είναι 
θεμελιωδώς αυθαίρετες. Οι ενστάσεις που 
διατυπώνονται γι’ αυτές αυξάνονται από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 συνεχώς. Αυτό 
δεν αναιρεί το ότι η Λογιστική είναι επιστήμη.

Ή αυθαιρεσία, σε συνδυασμό με την υποκει-
μενικότητα των μετρήσεων της Λογιστικής, 
συνιστούν συγχρόνως μέρος κάθε λογιστικής 
θεωρίας αλλά και ένδειξη των δυνατοτήτων 
εφαρμοσιμότητάς της.

Για να περιοριστεί η αθέμιτη αυθαιρεσία, τα 
κράτη έχουν θεσπίσει νομικούς κανόνες για 
τη λογιστική πράξη, ως πλαίσιο αναφοράς της.

Έχει συχνά λεχθεί ότι οι αλλαγές που απο-
καλύπτονται από διαδοχικούς ισολογισμούς 
και λογαριασμούς αποτελεσμάτων είναι πιο 
σημαντικές από τους καθ’ έκαστο έτος εξατο-
μικευμένα εξεταζόμενους ισολογισμούς και 
λογαριασμούς αποτελεσμάτων καθαυτούς. Το 
αυτό μπορεί να λεχθεί αληθώς για τις συμβατι-
κότητες (conventions) επί των οποίων η κατάρ-
τιση των προαναφερθέντων λογαριασμών έχει 
βασιστεί: Ή μελέτη της ιστορίας της ανάπτυξης 
λογιστικών συμβατικοτήτων και των αιτιών οι 
οποίες έφεραν τις γενόμενες αλλαγές, μπορεί 
να είναι πιο χρήσιμη απ’ ό,τι μία περιγραφή της 
παρούσας πράξης.

Οι αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες 
δεκαετίες στην ιστορία της Λογιστικής είναι 
δύο ειδών:

i) Πλουραλισμός των χρησιμοποιούμενων 
μεθόδων έρευνας, και

ii) Αλλαγή στη θέση της εν λόγω ιστορί-
ας στην επιστήμη της Λογιστικής (είναι πλέον 
σε περίοπτη θέση επιστημολογικά).

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 –με 
«ατμομηχανή» τις ΉΠΑ– ο αριθμός και η ποι-
ότητα των συμβολών στη λογιστική θεωρία 
έχει αυξηθεί ταχέως, καθώς το αντικείμενο 
της Λογιστικής, ως επιστήμη πλέον, έχει στα-
θερά τοποθετηθεί στη δεσπόζουσα τάση (the 
mainstream) της ακαδημαϊκής ζωής στα αμε-
ρικανικά, κατά πρώτον, πανεπιστήμια. Κατά ένα 
μέρος, αυτό υπήρξε συνάρτηση της αύξησης 
στον αριθμό των διδακτορικών στη λογιστική, 
αφού το διδακτορικό γενικώς θεωρείται ως 
πτυχίο από έρευνα προερχόμενο και φέρει –
κατά τη γνώμη μας– την ηθική υποχρέωση να 
συνεχίζεται η έρευνα και να γίνονται δημοσι-
εύσεις μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
διατριβής.

Ένα ιδιάζον αλλά λίαν ενδιαφέρον –κατά την 
άποψή μας– χαρακτηριστικό της Λογιστικής 
είναι ότι αυτή διέπεται από προσωπικές κρίσεις 
και εκτιμήσεις, όχι από βεβαιότητες.

Όλα τα μέτρα που χρησιμοποιεί η Λογιστική 
για να κάνει τις μετρήσεις της είναι «υποκατά-
στατα μέτρα» (surrogate measures). Με αυτά 
μετρούμε τη ρευστότητα (ως ειδική μορφή του 
βαθμού επάρκειας και κάλυψης κεφαλαίων), 
την αποδοτικότητα, την οικονομικότητα, την 
παραγωγικότητα, τη διατήρηση της ακεραιότη-
τας κεφαλαίου, το κόστος κ.ο.κ. Το παράδειγμα 
μέτρησης της θερμοκρασίας του σώματος είναι 
ένα ανάλογο παράδειγμα που διαφωτίζει την 
έννοια αυτή. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε χρονολογι-
κές ή διεπιχειρησιακές σειρές για την κάπως 
ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων εξ αυτών 
των μετρήσεων.

Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η επιτυ-
χία μιας κοινωνίας, τουλάχιστον η οικονομική, 
εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την πολύ 
καλή γνώση της λογιστικής, από την κατάλληλη 
εφαρμογή χρηματοοικονομικής λογοδοσίας και 
από τον επακόλουθο αγώνα να τις διαχειριστεί 
το κράτος με επιτυχία. Αναγνωρίζεται σήμερα 
(βλ. Jacob Soll, 2017) ότι οι άνθρωποι γνώριζαν 
την ορθή λογιστική για σχεδόν μία χιλιετία (βλ. 
Β. Φίλιος, 2022), αλλά πολλά χρηματοοικονομι-
κά ιδρύματα, εταιρείες και καθεστώτα επέλε-
ξαν απλά να μην την εφαρμόζουν:

«Οι κοινωνίες που διέπρεψαν δεν είναι μόνο 
αυτές που είχαν πλούσια κουλτούρα στη λο-
γιστική και στο εμπόριο, αλλά και αυτές που 
δούλεψαν για να χτίσουν ένα υγιές ηθικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο, καθώς οι άνθρωποι έχουν 
την τακτική συνήθεια να αγνοούν, να παρα-
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ποιούν και να αποτυγχάνουν στη λογιστική» 
(Soll, 2017: xii.)

«Αν υπάρχει κάποιο δίδαγμα από την ιστορία, 
είναι ότι αυτές οι κοινωνίες που κατάφεραν 
να αξιοποιήσουν τη λογιστική ως μέρος της 
γενικής κουλτούρας τους σημείωσαν ανάπτυ-
ξη. Οι δημοκρατικές ιταλικές πόλεις-κράτη, 
όπως η Γένοβα και η Φλωρεντία, η Ολλανδία 
της χρυσής εποχής και η Βρετανία και η Αμε-
ρική του 18ου και 19ου αιώνα, ενσωμάτωσαν τη 
λογιστική στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα» 
(Soll, 2017: 366-367.)

Με την υιοθέτηση της εύλογης αξίας (fair 
value), η έννοια της αξίας γίνεται περισσότερο 
αβέβαιη, οι αποτιμήσεις της Λογιστικής γίνο-
νται ακόμη πιο υποθετικές και τα λογιστικά 
βιβλία πιο δύσκολο να ελεγχθούν ως προς την 
ακρίβεια εμφάνισης/παρουσίασης των χρημα-
τοοικονομικών τους στοιχείων.

Οι μετρήσεις/αποτιμήσεις της Λογιστικής 
συνιστούν τη ραχοκοκαλιά της Οικονομικής 
των Επιχειρήσεων. Ή Αποτιμητική είναι ο 
σημαντικότερος κλάδος της Λογιστικής, ο 
οποίος όμως διέπεται και από πολλές θεωρη-
τικές απόψεις/προσεγγίσεις, συχνά αλληλο-
συγκρουόμενες (σημειωτέον ότι σε κανένα 
Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, εξ 
όσων γνωρίζω, δεν διδάσκεται η Αποτιμητική 
ούτε ως κατ’ επιλογή, δηλαδή ως προαιρετικό, 
μάθημα).

Το πρόβλημα της αποτίμησης στο κόστος 
–τι δηλαδή μας κοστίζει κάτι– ως ένα πλέγμα 
πάσης φύσεως δαπανών συνιστά ένα από τα 
συνθετότερα προβλήματα της κυκλοφορίας 
της περιουσίας της επιχείρησης. Ή κοστολό-
γηση (Costing) συνιστά αυτοτελές θέμα προς 
διδασκαλία.

Ή λογιστική ομοιομορφία είναι ζήτημα μέγι-
στης κοινωνικοοικονομικής σημασίας. Παρόλα 
αυτά, πολλοί στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουν 
από αρνητικά έως και εχθρικά. Στη Λογιστική 
δεν υφίσταται «πρωτυποποιημένη ορολογία» 
σε λέξεις βασικές (λέξεις-κλειδιά), όπως πε-
ριουσία, κεφάλαιο, δαπάνη, πρόσοδος, έξοδο, 
έσοδο, τα διάφορα είδη αποτελέσματος κ.ά. 
Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία παγκο-
σμίως αποδεκτών μεθόδων μέτρησης/αποτί-
μησης, καθιστά την επικοινωνία διά μέσου της 
γλώσσας της Λογιστικής αληθή Βαβέλ. Το ΕΓΛΣ 
επιχείρησε –με αρκετή επιτυχία, οφείλω να 
ομολογήσω – να μειώσει αυτή την αναρχία της 
Λογιστικής. Κατά τον καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου της Λωζάνης F. Oulés (στο σύγγραμμά του 
Pour une économie éclairee), η τυποποιημένη 
λογιστική των επιχειρήσεων προάγει την πα-
ραγωγικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη 
(βλ. περισσότερα σε Χρυσοκέρης, 1964: 10-11).

Ή αριθμοποίηση της οικονομίας –τόσο σε 
μικρο- όσο και σε μακρο- επίπεδο– γίνεται 
σήμερα κατά μέγα μέρος από τη Λογιστική. 
Όπως όμως έχει πει ορθότατα ο Μ. Τσιμάρας 
(1975/1983: 31-32): «Φαινόμενο πολυσύνθετο, με 
πολύπλοκες διαδικασίες, είναι φυσικό η οικο-
νομία να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολί-
ες –φανερές και μη– σωστής αριθμοποίησης, 
τόσο στο μακρο- όσο και στο μικρο-οικονομικό 
επίπεδο, ώστε να μην εικονίζει ορθά εκείνο 
που θέλει να προβάλει. Μεταξύ αριθμών και 
πραγματικότητας η απόσταση είναι μεγάλη». 

«Ή “χρηματική οπτική” νοθεύει ριζικά την 
“ανθρώπινη οπτική”. Γίνεται δε επειδή εξυπη-
ρετεί ταξικούς μύθους. Και συνεχίζεται, ενώ 
διαθέτουμε σήμερα “κοινωνικούς δείκτες” 
(indices sociaux) που προσεγγίζουν καλύτερα 
την πραγματικότητα».

Γι’ αυτό, η λογιστική έχει αναπτύξει δύο 
αντίστοιχους κλάδους σε αυτά τα δύο επίπεδα:

- Τη Συνολική Εθνική Κοινωνική Λογιστική 
(η οποία βασίζεται κατά μέγα μέρος σε δείκτες 
κοινωνικής ευημερίας), και

- Την Εταιρική Κοινωνική Λογιστική ή Λο-
γιστική Κοινωνικών Υπευθυνοτήτων των 
Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η μεθοδική, εξαντλητική και δι-
αφωτιστική αριθμοποίηση της ζωής των επι-
χειρήσεων συνιστά τον Οικονομικό Λογισμό 
(Rechnungswesen, Kalkulation, Calculation). 
Άνευ αυτής της αριθμοποίησης δεν είναι καν 
νοητή μια συγχρονισμένη προς τις σημερινές 
–αλλά και τις παλαιότερες– συνθήκες διοί-
κησή των. Τα ουσιωδέστερα προβλήματα της 
οικονομικής των επιχειρήσεων οικοδομούνται 
επί εννοιών λογιστικής φύσεως.

Το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της Λογι-
στικής διαχρονικά είναι η δημιουργία (το κα-
τασκεύασμα) του κυβερνώμενου ή κυβερνή-
σιμου προσώπου (μονάδας), το οποίο να είναι 
καθολικά αποδεκτό σε όλες τις εκφάνσεις του.

Ή ιστορία, π.χ., της Χημείας ή της Ιατρικής 
δεν είναι χημεία ή ιατρική. Ή ιστορία όμως της 
Λογιστικής είναι λογιστική. Γιατί η Λογιστική 
δεν είναι κάτι εκεί έξω το οποίο καλούμαστε 
να ερευνήσουμε, να ανακαλύψουμε, να ανα-
λύσουμε, όπως στη Χημεία η σύσταση του νε-

ρού ή στα Μαθηματικά η περιφέρεια διά της 
διαμέτρου ως σταθερά υφιστάμενης σχέσης 
(το γνωστό σε όλους μας π=3,14) ή στη Φυσική 
η βαρύτητα, κ.ο.κ. Στη Λογιστική δεν έχουμε 
μεγέθη τα οποία μετράμε με ακρίβεια, όπως, 
π.χ., ο χρόνος στη Φυσική, που μετριέται με 
ακρίβεια ρολογιού, αλλά μεγέθη που εμείς επι-
νοήσαμε/κατασκευάσαμε, όπως το κέρδος, το 
ενεργητικό κ.ά., που δεν υπάρχουν στη φύση 
αλλά είναι μεγάλης κοινωνικής σημασίας αν-
θρώπινα κατασκευάσματα.

Ως συμπέρασμα και επίλογο ας παραθέσουμε 
απόσπασμα από το σπουδαίο σύγγραμμα του 
αείμνηστου καθηγητή Ι. Χρυσοκέρη (1964: 16): 
«Ας τονίσωμεν επίσης ότι ουδόλως υποστη-
ρίζομεν ενταύθα ότι η λογιστική είναι είδος 
μαγικής τινός ράβδου απλοποιούσης τα πάντα 
και ερμηνευούσης το σύνολον, όλων ανεξαι-
ρέτως, των οικονομικών προβλημάτων, ούτε 
ότι αύτη αποτελεί πανάκειαν διαγνώσεως και 
θεραπείας πάσης οικονομικής ασθενείας».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παραπάνω άρθρο αποτελεί σύνοψη δι-

άλεξης, η οποία έγινε πρόσφατα, στο πλαίσιο 
σεμιναρίου ερευνητικού επιπέδου.
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του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)
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ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΏΤΑΤΗΣ 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BENFORD ΚΑΊ ΟΊ 
ΈΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΟΥ
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ΣΤΑΎΡΟΣ 
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ:  
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


