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ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΊΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΗ ΤΏΝ 
ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΊΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΏΝ ΤΟΥ ΊΟΥΝΊΟΥ 2022 

ΆΝΆΚΟΊΝΏΝΟΥΜΕ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
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 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

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)

Οι ορκωμοσίες  
νέων ΑΟΕΛ & ΟΕΛ:
 
Με ιδιαίτερη χαρά τους τελευταίους μήνες, ορκίσαμε στο ΣΟΕΛ 79 νέους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές, ενώ υποδεχτήκαμε και ορκίσαμε τουλάχιστον 260 νέους Ασκούμενους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές.  Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος ευχήθηκε σε όλους τους νέους 
ΟΕΛ καλή σταδιοδρομία ενώ καλωσόρισε με θερμά λόγια τους νέους ΑΟΕΛ και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι το ΣΟΕΛ θα σταθεί αρωγός 
όπου χρειαστεί, ενώ τόνισε τις σημαντικές προοπτικές του ελεγκτικού επαγγέλματος
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Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη 
νέα δημοσίευσή της με τίτλο: «Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυ-
βέρνηση: Συστάσεις προς τις Επιτροπές Ελέγχου» (ESG Governance: 
Recommendations for Audit Committees). Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3TlgD9m 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (IFAC) κυκλοφορεί νέο εργα-
λείο εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 
(ΔΠΕ) 540 «Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων και σχετικών γνω-
στοποιήσεων» για ελεγκτές, παρέχοντας μια επισκόπηση των 
βημάτων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, καθώς και των 
σχετικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι 
ΟΕΛ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση https://bit.ly/3cm9oNL 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΏΣ (IAASB) 
δημοσιεύει το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 600 για 
τους ελέγχους ομίλων προς υποστήριξη της ποιότητας του ελέγχου. Το 
αναθεωρημένο πρότυπο αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα που ισχύουν για 
τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων ομίλου. Το ΔΠΕ 600 (Ανα-
θεωρημένο) «Ειδικά ζητήματα έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων ομίλου 
(περιλαμβανόμενης της εργασίας ελεγκτών συστατικού)» θα ισχύει για 
ελέγχους οικονομικών καταστάσεων ομίλων για περιόδους που ξεκινούν 
την 15η Δεκεμβρίου 2023 ή αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3QR31Rj 

ΤΟ IMA CALCPA ΚΑΙ Η IFAC ενώνουν τις δυνάμεις τους με το 
παγκόσμιο ελεγκτικό λογιστικό επάγγελμα για να παρέχουν 
δραστικές λύσεις μέσω της έκθεσής τους με τίτλο «Διαφορο-
ποίηση παγκόσμιου ελεγκτικού λογιστικού ταλέντου: δραστικές 
λύσεις για την πρόοδο» (Diversifying Global Accounting 
Talent: Actionable Solutions for Progress). Ως κοινή προ-
σπάθεια, η έκθεση αξιολογεί τα βαθιά ριζωμένα ζητήματα που 
εμποδίζουν την πρόοδο στην ποικιλομορφία, την ισότητα και 
την ένταξη (DE&I) στο ελεγκτικό-λογιστικό επάγγελμα και 
προσφέρει δραστικές λύσεις για να καλυφθεί το χάσμα DE&I. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://bit.ly/3wxrPWs 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ σχετικά με το κόστος του ελέγχου 
και πώς συγκρίνεται με τις αμοιβές που πληρώνουν οι εταιρείες για 
άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ορκωτοί ελεγκτές, η 
Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε «Έρευνα περί αμοιβών 
ελέγχου 2022: Κατανόηση των αμοιβών ελεγκτικών και μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών, 2013-2020». Η νέα μελέτη αναλύει πληροφορίες σχετικά με 
επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έλεγχο, όπως φορο-
λογικές και άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες στις αγορές των ΗΠΑ, του 
Καναδά και της Ευρώπης σε εννέα κλάδους. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3RfpsPU 

Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα μέλη της για 
τη νέα δημοσίευσή της με τίτλο: «Οι ισχυρότερες εσωτερι-
κές δικλίδες διασφάλισης ελαττώνουν τον εταιρικό κίνδυνο» 
(Stronger internal controls to reduce corporate risks). 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://bit.ly/3TiO1gT 

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CPA CANADA, ΤΟ ICAS, ΤΟ IESBA ΚΑΙ Η IFAC κυκλοφορούν 
την τέταρτη (τελευταία) δημοσίευση στη σειρά εξερεύνησης της δεοντο-
λογίας σε μια εποχή πολυπλοκότητας και ψηφιακής αλλαγής, με τίτλο: 
«Η νοοτροπία και οι δεξιότητες ελεγκτών - λογιστών - Αλλαγή παρα-
δείγματος ικανότητας» (Mindset and Enabling Skills of Professional 

Accountants - A Competence Paradigm Shift). Περισσότερες πληροφορίες 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3wxqz5M. Επίσης μπορείτε 
να αναζητήσετε τις προηγούμενες τρεις δημοσιεύσεις της σειράς στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3KnBCUM 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΏΣ 
(IAASB) δημοσιεύει νέο ενημερωτικό φύλλο αναφορικά με τον 
ορισμό της ομάδας ανάθεσης. Αυτός ο νέος ορισμός της ομάδας 
ανάθεσης ισχύει για τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) και 
τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας (ISQM). Για περισ-
σότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://bit.ly/3AODOS4 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
(IESBA) επεκτείνει την ολότητα οντοτήτων που αποτελούν τις Οντότη-
τες Δημοσίου Συμφέροντος, ανακοινώνοντας τον αναθεωρημένο ορισμό 
της Οντότητας Δημοσίου Συμφέροντος (PIE), μαζί με άλλες αναθεωρη-
μένες διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές Λογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3ctZdqh 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ IPSASB δημοσίευσε το Διεθνές Λογιστικό Πρό-
τυπο Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 44: «Μη κυκλοφορούντα περι-
ουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακο-
πείσες δραστηριότητες» (Non-current Assets Held for Sale 
and Discontinued Operations). Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3AsKLXt 

ΤΟ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IESBA δημοσιεύει έκθεση συγκριτικής 
αξιολόγησης στην οποία συγκρίνονται τα Διεθνή Πρότυπα Ανεξαρτησίας 
με τους Κανόνες Ανεξαρτησίας SEC και PCAOB των ΗΠΑ. Για περισσό-
τερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
bit.ly/3CzsSZJ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ IAASB δημοσίευσε βασικά στοιχεία από το συνέ-
δριό του στο Παρίσι σχετικά με τους ελέγχους των οικονομικών 
καταστάσεων Οντοτήτων Μειωμένης Πολυπλοκότητας (LCEs). Τα 
νέα στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη να οριστικοποιήσει 
το IAASB την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προτύπου για τους 
ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των ΟΜΠ για το δημό-
σιο συμφέρον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3CAn4PR 

Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τις 
νεότερες δημοσιεύσεις της περί ελέγχου και ελεγκτικών υπηρεσι-
ών, όπως μη ελεγκτικές υπηρεσίες, υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών, 
ορισμοί οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και εποπτεία ελέγχου. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://bit.ly/3QY99Yb 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ περί υιοθέτησης τροποποιήσεων στα 
ΔΛΠ 1 και 8 (L 68/1/3.3.2022). Κανονισμός (ΕΕ) 2022/357 
της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμέ-
νων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 8 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://bit.ly/3corNcA 

 

Από τα Γραφεία  Δημoσίων και Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ NEWS EΝ ΠΕΡΙΛΉΨΕΙ...
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EDITORIAL

O Wayne Clark, στέλεχος της Crowe Global, αναλύει τα προβλήματα που συν-

θέτουν τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και τα οποία φανερώθηκαν στην 

έρευνα «The Art of Smart». Η εσωτερική κουλτούρα των επιχειρήσεων, οι δια-

δικασίες λήψης των αποφάσεων, η γνώμη του για το ελληνικό επιχειρείν είναι 

μεταξύ των θεμάτων που συζητάει σε αυτή τη συνέντευξη. Ο Wayne Clarke είχε 

αναγνωριστεί από το HR Magazine ως ένας από τους 25 πιο επιδραστικούς δια-

νοούμενους στον κόσμο. 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης και της πανδημίας στα οικονομικά 

δεδομένα, είναι το θέμα που αναπτύσσει ο δρ Γιώργος Α. Γεωργίου, γενικός δι-

ευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά τον 

αρθρογράφο, η πρόσφατη υγειονομική κρίση και οι αλυσιδωτές επιδράσεις στο 

οικονομικό, κοινωνικό και ελεγκτικό περιβάλλον προτάσσουν την ενδυνάμωση 

των ελέγχων απόδοσης. Η άμυνα των επιχειρήσεων είναι τα εργαλεία διαχείρι-

σης κινδύνων (risk management), η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας, αλλά και η στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και ο προσανατολισμός 

των ελέγχων. Τέλος, συνιστάται ο αναπροσανατολισμός στόχων και ο εκσυγχρο-

νισμός των ελέγχων με κεντρικό πυρήνα την απόδοση. 

Επίσης, στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται άρθρα για ποικίλα και κρίσιμα θέμα-

τα, όπως για τις φορολογικές προεκτάσεις ενός σύγχρονου μέσου συναλλαγών 

όπως τα κρυπτονομίσματα, για τη διαχρονική εξυγίανση των τραπεζικών ισολο-

γισμών από τη μείωση των κόκκινων δανείων και το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη 

φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, για το ESG, για τις επενδύσεις μετά την 

κρίση κ.ά. 

www.accountancygreece.gr
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WAYNE CLARKE  
ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΎΣ

O Wayne Clark, στέλεχος της Crowe Global,  
αναλύει τα προβλήματα που συνθέτουν τον 
σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και τα οποία 
φανερώθηκαν στην έρευνα «The Art of Smart». 
Ή εσωτερική κουλτούρα των επιχειρήσεων, οι 
διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, η γνώμη 
του για το ελληνικό επιχειρείν είναι μεταξύ 
των θεμάτων που συζητάει σε αυτή τη συνέ-
ντευξη. Ο Wayne Clarke είχε αναγνωριστεί 
από το HR Magazine ως ένας από τους 25 πιο 
επιδραστικούς διανοούμενους στον κόσμο. 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ  ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ

WAYNE CLARKE
ASSOCIATE PARTNER, CROWE GLOBAL, UK



5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2022

Σε συνεργασία με την Crowe Global, δημο-
σιεύετε την έρευνα «The Art of Smart». Πείτε 
μας μερικά λόγια γι’ αυτήν. Τι σημαίνει για την 
Crowe και τις επιχειρήσεις και ποια είναι η 
ιστορία πίσω από αυτήν;

Μια από τις συνηθέστερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματικοί 
ηγέτες είναι το πώς μπορούν να διασφαλίσουν 
ότι η λήψη αποφάσεων θα είναι αποδοτική, 
αποτελεσματική και θα προάγει την ανάπτυξη 
σε ένα, κατά πολλούς, αβέβαιο περιβάλλον. 

Σκοπός της Crowe είναι να δώσει στους πελά-
τες της τη δυνατότητα να λαμβάνουν έξυπνες 
αποφάσεις που θα προσφέρουν σταθερή αξία 
στους οργανισμούς τους. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι οργανωτικές απο-
φάσεις μπορούν να έχουν ποικίλες μορφές 
και ότι η κάθε επιχείρηση ενδέχεται να δίνει 
διαφορετικό νόημα στη λέξη «αξία». Μέσα 
από το «The Art of Smart», μοιραζόμαστε τη 
γνώμη εμπειρογνωμόνων εντός και εκτός της 
Crowe, έτσι ώστε να προσφέρουμε ζωτικές 

και αξιοποιήσιμες γνώσεις στους ηγέτες των 
επιχειρήσεων, όπου και αν δραστηριοποιού-
νται στον κόσμο. 

Στην Crowe επιδιώξαμε να το πραγματοποι-
ήσουμε αυτό εξετάζοντας πάνω από 600 ορ-
γανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ποι-
κίλους κλάδους και σε διάφορες περιοχές σε 
ολόκληρο τον κόσμο, και να ανακαλύψουμε 
ποιοι από αυτούς πρωτοπορούν στους τέσ-
σερις πυλώνες της λήψης έξυπνων αποφάσε-
ων: τις στάσεις και τις ενέργειές τους γύρω 
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από την ατζέντα για την ποικιλομορφία, την 
προσέγγισή τους στο θέμα της ανάπτυξης, τη 
διάθεσή τους για τόλμη και, τέλος, το πώς και 
πού επέδειξαν καινοτομία. Εδώ και καιρό έχει 
αναγνωριστεί ευρέως ότι αυτοί οι τέσσερις 
παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη 
πιο έξυπνων αποφάσεων.

 
Μέχρι τώρα, έχετε συνεργαστεί με περισ-

σότερους από 700 διευθύνοντες συμβούλους 
και Δ.Σ., καθώς και με χιλιάδες διευθυντές σε 
περισσότερες από 30 χώρες. Πείτε μας περισ-
σότερα για τις εμπειρίες σας. Ποια είναι τα πιο 
συνηθισμένα «λάθη» που έχετε δει όσον αφορά 
τη λήψη αποφάσεων από διοικητικά στελέχη; 
Γνωρίζετε σε ποια πεδία είναι περισσότερο 
διστακτικοί να κάνουν αλλαγές;

Ή διοίκηση επιδιώκει να λαμβάνει τις σω-
στές αποφάσεις για το καλό της εταιρείας, των 
ομάδων, των πελατών και των μετόχων της. Ή 
λήψη έξυπνων αποφάσεων απαιτεί τόσο ένα 
συνδυασμό καλών δεδομένων, πληροφοριών, 
γνώσεων, όσο και εμπειρία και διαίσθηση. Σε 
αυτό το σημείο προκύπτουν συνήθως οι ευ-
καιρίες και πιθανά «λάθη». Εκ των υστέρων, 
συχνά θεωρείται ότι τα περισσότερα λάθη θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν η διοίκηση 
είχε αφιερώσει χρόνο για να λάβει υπόψη τα 
ορθά δεδομένα, πληροφορίες, γνώσεις. Για 
διάφορους λόγους αυτά είτε αγνοήθηκαν 
είτε δεν εξετάστηκαν πλήρως και συνεπώς 
οι αποφάσεις δεν ήταν οι ιδανικές. Αυτό μας 
δείχνει γιατί η σύνεση και η στρατηγική σκέ-
ψη αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της λεγόμενης «σπουδαίας διοίκησης» σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση και μετα-
βάλλεται ταχέως.

 
Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγ-

ματα για τον τρόπο με τον οποίον το «The Art 
of Smart» έχει βοηθήσει διοικητικά στελέχη 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;

Ένας από τους πελάτες μας είναι μια μεγάλη 
και αρκετά περίπλοκη επιχείρηση διανομής 
τροφίμων. Ή ανώτερη διοίκηση εστίασε τόσο 

στην καινοτομία όσο και στην ποικιλομορ-
φία προκειμένου να αξιοποιήσει την ευφυΐα 
των ανθρώπων της. Κάθε μήνα, η ομάδα των 
στελεχών συναντιέται με ένα μικρό αριθμό 
εργαζομένων, ώστε να μαθαίνει σε πραγμα-
τικό χρόνο τι πραγματικά συμβαίνει, όχι τι 
πιστεύουν ότι συμβαίνει. Πρόκειται για έναν 
πολύ έξυπνο μηχανισμό, καθώς σημαίνει ότι 
δεν περνάει μήνας χωρίς τα στελέχη να αξι-
ολογούν την πραγματικότητα. Πολλές ομάδες 
ηγετών λαμβάνουν αποφάσεις βάσει εξαιρετι-
κά παρωχημένων γνώσεων, αλλά αυτός ο ορ-
γανισμός (με δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους) 
μπόρεσε να «χακάρει» αυτή τη διαδικασία, και 
μάλιστα χωρίς κόστος.

 
Δεδομένου ότι την τελευταία δεκαετία 

ζούμε σε συνθήκες συνεχούς αλλαγής (οικο-
νομική ύφεση, πανδημία, ενεργειακή κρίση), 
ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουμε στο μέλλον; Πώς θα πρέπει 
να οργανωθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου 
να γίνουν πιο ανθεκτικές στις αλλαγές που 
σημειώνονται στο παγκόσμιο οικονομικό το-
πίο; Πώς μπορεί η Crowe και το «Art of Smart» 
να τις βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων υπό 
τέτοιες μεταβαλλόμενες συνθήκες; 

Ανέκαθεν τα πάντα άλλαζαν συνεχώς. Είναι 
πλάνη η αντίληψη ότι υπήρξε εποχή όπου τα 
πράγματα δεν ήταν ρευστά ή ότι θα έρθει μια 
εποχή όπου θα είναι λιγότερο ρευστά. Όπως λέ-
γεται, «η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά». Βεβαίως, 
υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που οι πελάτες 
μας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, όπως:
— ο πληθωρισμός, που έχει και θα συνεχίσει να 
έχει τεράστιο αντίκτυπο, όπως ήδη βλέπουμε, 
στην οικονομία και στους μισθούς,
— η έλλειψη ταλέντων σε όλο το φάσμα της 
δραστηριότητας μiας εταιρείας, από τα κατώ-
τερα μέχρι τα ανώτερα στελέχη, και η οποία 
οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων,
— η μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στην ερ-
γασία, δεδομένων των όσων περάσαμε συλ-
λογικά και του τι ζητούν πλέον οι άνθρωποι 
από την «εργασία»,

ΕΊΝΑΊ ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ 
ΟΊ ΕΛΛΗΝΊΚΕΣ ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ 
ΝΑ ΑΞΊΟΠΟΊΟΎΝ ΤΑ 
ΔΊΑΘΕΣΊΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΎ ΘΑ 
ΤΊΣ ΔΊΕΎΚΟΛΎΝΕΊ ΝΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΎΝ ΤΗ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΎΠΟ 
ΑΛΛΟ ΠΡΊΣΜΑ. Η ΕΤΑΊΡΊΚΗ 
ΔΊΑΚΎΒΕΡΝΗΣΗ ΒΟΗΘΗΣΕ 
ΚΑΊ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΎΘΗΣΕΊ 
ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΤΊΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΕΊΣΑΓΕΊ ΣΎΓΚΕΚΡΊΜΕΝΟΎΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΊ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ 
ΠΟΎ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΎΝ 
ΤΕΛΊΚΑ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ 
ΛΕΊΤΟΎΡΓΊΑ ΤΟΎΣ. 
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— η ταχεία ανατροπή των συνθηκών, και πάλι 
με τη βοήθεια τεχνολογικών εξελίξεων που 
μετασχηματίζουν ολόκληρους κλάδους/το-
μείς και των οποίων ο ρυθμός εξακολουθεί 
να αυξάνεται,
— η προσαρμογή στα κατά τόπους δεδομένα, σε 
αντίθεση με την εποχή της παγκοσμιοποίησης 
που πολλοί από εμάς βιώσαμε τα τελευταία 
30-40 χρόνια. Κάποιοι λένε ότι ο κόσμος πλέον 
γίνεται ξανά μεγαλύτερος, όχι μικρότερος, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο έλληνας 
πρωθυπουργός στην ομιλία του στο πρόσφατο 
Delphi Forum.

Ή λέξη «ευελιξία» έχει χρησιμοποιηθεί σε 
υπερβολικό βαθμό σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
όμως πράγματι αυτό που χρειάζεται από ορ-
γανωτική άποψη και πρέπει να χαρακτηρίζει 
τη νοοτροπία της ηγετικής ομάδας. Στην ου-
σία, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αυξηθεί 
η συχνότητα και να ενισχυθεί η ποιότητα της 
επικοινωνίας μεταξύ όλων, ιδίως των ηγετών. 
Στον σύγχρονο αβέβαιο κόσμο, η ταχύτητα της 
μεταφοράς γνώσεων είναι πλέον το κλειδί για 
τη δημιουργία αξίας. Πόσο γρήγορα μπορεί ο 
οργανισμός να «μάθει» κάτι νέο; Πόσο γρήγορα 
μπορεί, στη συνέχεια, να το αξιοποιήσει, να 
δράσει βάσει αυτού; Πώς βεβαιωνόμαστε ότι 
μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες, πε-
ριεχόμενο, γνώσεις από τον Α στον Β με απο-
τελεσματικό τρόπο; Το «Art of Smart» αφορά 
ακριβώς αυτό, δηλαδή το πώς επιτυγχάνουμε 
αυτόν τον στόχο.

 
Η κρίση είναι ένα νόμισμα με δυο όψεις, 

καθώς, εκτός από τις ζημίες που προκαλεί, 
δημιουργεί και ευκαιρίες. Τι είδους ευκαι-
ρίες αναμένετε ότι θα υπάρξουν στο κοντινό 
μέλλον;

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό πεδίο, 
ιδίως όσον αφορά το ταλέντο. Πολλοί οργα-
νισμοί είναι αντιμέτωποι με πολύ σημαντική 
έλλειψη ταλέντων και αναζητούν εναγωνίως 
εκείνα τα στελέχη που κρίνουν ότι τους είναι 
αναγκαία. Την ίδια στιγμή, έρευνες για την 
αφοσίωση των εργαζομένων δείχνουν ότι οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται πως δεν αξιοποι-
ούνται επαρκώς, πως το ταλέντο τους πάει 
χαμένο. Πιστεύω ότι υπάρχει η ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με την 
υφιστάμενη βάση ταλέντων, δεδομένου ότι 
ο κόσμος έχει πράγματι αλλάξει. Δεν έχω δει 
ούτε έναν οργανισμό να πλησιάζει στο ελά-
χιστο τον στόχο της μέγιστης αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων των ταλέντων του, παρόλο 
που πολλοί οργανισμοί ισχυρίζονται ότι απο-
σκοπούν σε αυτό. Ή απάντηση; Οι διευθυντές! 
Το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου 
κρατούν οι διευθυντές, όχι οι ηγέτες σε εκτε-
λεστικό επίπεδο. Με ποιον τρόπο όμως;

- Με ποιοτικές εξατομικευμένες συναντή-
σεις.

- Με σαφέστερη εικόνα της στρατηγικής του 
οργανισμού και του τι σημαίνει για τον ίδιο.

- Με καλή επικοινωνία σε επίπεδο ομάδας.
- Με αίσθηση ότι αναγνωρίζεται η αξία του.
- Με ξεκάθαρη προσωπική κατεύθυνση η 

οποία συζητείται με κάποιον ο οποίος πραγ-
ματικά ενδιαφέρεται.

Όταν διασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέ-
σεις (για χρόνο αρκετό ώστε να αποτελούν 
κανόνα, όχι εξαίρεση), υπάρχουν πιθανότητες 
για αξιοποίηση του δυναμικού στον μέγιστο 
βαθμό. Αυτή είναι η άμεση ευκαιρία που πρέ-
πει να εκμεταλλευτεί σχεδόν κάθε οργανισμός 
την ώρα που όλοι μας παλεύουμε με τη νέα 
κανονικότητα. Πρόκειται για στρατηγική εξαι-
ρετικά χαμηλού κόστους, για την αξιοποίηση 
του «κεφαλαίου» που οι περισσότεροι οργα-
νισμοί δηλώνουν ότι είναι σημαντικό. Τώρα 
είναι η ώρα να δοκιμαστούν οι ηγέτες σε αυτή. 
Εκείνοι που θα την υλοποιήσουν σωστά, θα 
έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.

 
Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία 
και ανάπτυξη είναι πολύ θετικές. Με βάση 
την εμπειρία σας σε διεθνές επίπεδο, τι θα 
συμβουλεύατε τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων; 
Έχετε να προτείνετε ιδέες; Τι θα συνιστούσα-
τε; Έχετε αντιληφθεί διαφορές στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που ακολουθούν οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις σε σχέση με επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό; Θεωρείτε ότι θα τις βοηθούσε 
η εταιρική διακυβέρνηση; 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι συνε-
χείς κρίσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτω-
πη η Ελλάδα ώθησαν τις ελληνικές εταιρείες 
να προβούν σε ριζικούς μετασχηματισμούς 
των διαδικασιών που διέπουν τις βασικές τους 
λειτουργίες. 

Αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει σε σύ-
γκριση με το παρελθόν είναι το πώς γίνεται 
αντιληπτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Δεν αποτελεί πια προσωπική υπόθεση, αντι-
θέτως, φαίνεται ότι ακολουθεί συγκεκριμένες, 
καλά καθορισμένες διαδικασίες και μοντέλα. 

Ή συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας και, συνακόλουθα, της ελληνικής αγο-
ράς, το έντονο ενδιαφέρον ξένων εταιρειών 
και κεφαλαίων για επενδύσεις στην Ελλάδα, 
καθώς και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου κεφαλαίου των ίδιων των 
ελληνικών εταιρειών –γεγονός που προσφέ-
ρει στη χώρα πολύτιμη εμπειρία από διεθνή 
περιβάλλοντα– έχουν επίσης διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι ελλη-
νικές εταιρείες να αξιοποιούν τα διαθέσιμα 
δεδομένα, γεγονός που θα τις διευκολύνει να 
εξετάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
υπό άλλο πρίσμα. Ή εταιρική διακυβέρνηση 
βοήθησε και θα εξακολουθήσει να βοηθά τις 
επιχειρήσεις, καθώς εισάγει συγκεκριμένους 
κανόνες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν 
τελικά την καλύτερη λειτουργία τους. 

Πάντα υπάρχουν και άλλα βήματα που 
πρέπει να γίνουν αλλά, σε κάθε περίπτωση, 
οι ελληνικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει 
ένα πιο σταθερό περιβάλλον λειτουργίας κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Forune Greece 
στις 28/06/2022



8

VOL. 48

ACCOUNTANCY GREECE

Nίκος Δημάκος: Ο 
ρόλος του CFO στη «νέα 
κανονικότητα» των 
εταιρειών

Ο οικονομικός διευθυντής χρειάζεται 
γνώσεις, εμπειρία και προηγμένα 
συστήματα για τον εντοπισμό περιο-

χών ανάπτυξης και λειτουργικής αριστείας 
των επιχειρήσεων, τονίζει ο Νίκος Δημά-
κος, Partner, Head of Consulting, της KPMG 
στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας: «Ο ρόλος 
της οικονομικής διεύθυνσης είναι να παρέ-
χει πληροφορίες και να δίνει επενδυτικές 
κατευθύνσεις ή στοιχεία που θα οδηγήσουν 
τις επιχειρήσεις σε βελτίωση των επιχειρη-
ματικών τους δράσεων και στην αξιοποίηση 
νέων ευκαιριών σε νέες ή υπάρχουσες αγο-
ρές». Ο Νίκος Δημάκος επίσης εξηγεί πώς, 
με την πλατφόρμα Microsoft Dynamics for 
Finance, η KPMG παρέχει ένα ολοκληρωμένο 
περιβάλλον διαχείρισης των πόρων μιας επι-
χείρησης, το οποίο συνάδει με τις βέλτιστες 
πρακτικές που ακολουθούν ή προδιαγράφουν 
το μέλλον.

Κύριε Δημάκο, πώς έχει εξελιχθεί ο ρόλος 
του οικονομικού διευθυντή στις επιχειρήσεις; 
Τι ζητείται να κάνει, πέρα από τον παραδοσιακό 
του ρόλο;

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι απαιτήσεις από 
τον οικονομικό διευθυντή έχουν εξελιχθεί την 
τελευταία δεκαετία, λόγω της παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης, της αύξησης της σημασίας 
των μεγάλων δεδομένων και του αντίκτυπου 
των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων. Παρα-
δοσιακά, ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή 
εστιάζει στην επίβλεψη και διαχείριση των 
λογιστικών και φορολογικών εργασιών, στη 
διαχείριση των πιστώσεων και σε καθήκοντα 
όπως η διαχείριση επενδύσεων, η ανάλυση 
δαπανών και η παρακολούθηση ρυθμιστικών 
απαιτήσεων και αναγκών. Πλέον όμως αυτών, 
τα οποία από τη φύση τους είναι απαιτητικά, 
δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε 
κατάσταση συνεχών αλλαγών, ο οικονομικός 
διευθυντής χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
ΣΑΡΑΒΑ
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για τον εντοπισμό περιοχών για περαιτέρω 
ανάπτυξη και λειτουργική αριστεία σε όλες τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό απαι-
τεί δεξιότητες σε στρατηγικό επίπεδο και μια 
προσέγγιση που να εστιάζει σε μια «από τα έξω 
προς τα μέσα» οπτική.

Υπήρξαν αλλαγές στην οικονομική διεύθυνση 
που απορρέουν από τάσεις που γεννήθηκαν ή 
επιταχύνθηκαν στην πανδημία;

Ή αιφνίδια παγκόσμια συγκυρία της νόσου 
Covid-19 ώθησε τους οικονομικούς διευθυντές 
να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις. 
Οι οικονομικοί διευθυντές έπρεπε να διευκο-
λύνουν τη μετάβαση από την «κανονικότητα» 
που γνωρίζαμε στη «νέα κανονικότητα» που 
ζούμε, και σήμερα οι ίδιοι πρέπει να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να μεταβούν 
ισχυρότερες και δυνατότερες στην «επόμενη 
κανονικότητα».

Σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις, η χρήση 

προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομέ-
νων και η ανάγκη νέων τεχνολογιών για την 
απομακρυσμένη λειτουργία μιας επιχείρησης 
έχουν επιταχύνει τις ψηφιακές δεξιότητες 
όλων. Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, η απο-
μακρυσμένη υποστήριξη πελατών και η εξατο-
μικευμένη εξυπηρέτηση είναι τα νέα εργαλεία 
με τα οποία οι επιχειρήσεις σήμερα εργάζονται 
και αναπτύσσονται.

Αναφορικά με την οικονομική διεύθυνση, 
είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε σημαντι-
κές εξελίξεις στη συνδεσιμότητα των συστη-
μάτων τους, τόσο εσωτερικά, με τα υπόλοιπα 
συστήματα της επιχείρησης, όσο και με το 
εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα με 
τους πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και 
άλλους συνεργάτες. Αυτό έχει οδηγήσει σε 
αμεσότητα στη διάθεση και διεκπεραίωση 
συναλλαγών, σε βελτιωμένη πληροφόρηση 
και σε σημαντική ευελιξία στη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων και στη λήψη αποφάσεων.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός μέσα από τον 
οποίο μια οικονομική διεύθυνση προσφέρει 
insights και ανάλυση δεδομένων; Ποια είναι η 
αλληλεπίδραση με άλλα τμήματα;

Ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης είναι να 
παρέχει πληροφορίες και να δίνει επενδυτικές 
κατευθύνσεις ή στοιχεία που θα οδηγήσουν τις 
επιχειρήσεις σε βελτίωση των επιχειρηματι-
κών τους δράσεων και στην αξιοποίηση νέων 
ευκαιριών σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. Για να 
γίνει αυτό, η οικονομική διεύθυνση χρειάζεται, 
πλέον της γενικής λογιστικής και ενός συστή-
ματος κοστολόγησης ή ανάλυσης δαπανών, 
να έχει τα εργαλεία που θα είναι σε θέση να 
αναλύσουν μεγάλους όγκους δεδομένων, να 
μπορούν να κάνουν σενάρια που θα προσδιο-
ρίζουν με αρκετή ακρίβεια το πώς θα κινηθεί 
η αγορά βάσει υποθέσεων, και στη συνέχεια να 
προσδιορίζουν το πώς θα πρέπει να προγραμ-
ματιστούν οι επενδύσεις ή τα επιχειρηματικά 
πλάνα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. 
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Ή χρήση τεχνολογιών cloud data lakes είναι η 
λύση προς αυτή την κατεύθυνση, προσδίδοντας 
τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Διαχείριση της αβεβαιότητας που προκα-
λείται από διαφορετικούς τύπους δεδομένων 
και της ασάφειας που προκαλείται από τη δι-
αθεσιμότητα των δεδομένων.

- Τον σχεδιασμό συνολικής στρατηγικής για 
τα δεδομένα, με στοχευμένες επενδύσεις.

- Χαμηλό κόστος εισόδου ακόμη και για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνοντας την 
ικανότητά τους να δοκιμάζουν λύσεις σε ένα 
σχετικά ακίνδυνο περιβάλλον.

- Άμεση υιοθέτηση νέων λύσεων μέσω της 
ταχείας δημιουργίας πρωτοτύπων και πειρα-
ματισμού.

Τα συστήματα cloud data lakes μπορούν 
να βοηθήσουν στην ανάλυση πολύπλοκων 
επιχειρηματικών σεναρίων με την επεξερ-
γασία, τον μετασχηματισμό και την ανάλυση 
μεγάλων όγκων πολύπλοκων δεδομένων 
από διαφορετικές πηγές, όπως ERP, αισθη-
τήρες IοT και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Όλοι συμφωνούν ότι ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός είναι μονόδρομος. Ποια είναι η καλύτερη 
συνταγή για να προχωρήσει μια επιχείρηση;

Ο ρυθμός της αλλαγής στην τεχνολο-
γία είναι αμείλικτος και επιταχυνόμε-
νος. Το «disruption», το «digital» και το 
«transformation» είναι πλέον χαραγμένα στο 
επιχειρηματικό λεξιλόγιο, ένα σημάδι της πίε-
σης που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των επιχει-
ρήσεων για να προσφέρουν διαφοροποιημένες 
λύσεις με την ταχύτητα που εξελίσσεται η αγο-
ρά, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πε-
λατών και διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους.

Ή KPMG φέρνει μια κορυφαία στον κλάδο 
προσέγγιση για ψηφιακό μετασχηματισμό, που 
ευθυγραμμίζει την τεχνολογική με την επιχει-
ρηματική στρατηγική. Στην KPMG βοηθάμε να 
συλλειτουργήσουν αρμονικά όλες οι εταιρικές 
δομές (front, middle & back office), ώστε να 
αυξηθεί η πελατοκεντρικότητα και η αποτε-
λεσματικότητα, κάνοντας την επιχείρηση πιο 
ευέλικτη και πιο ικανή για κερδοφόρο ανάπτυ-
ξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός δεν είναι υπόθεση της πληροφορικής ή 
του transformation officer αλλά υπόθεση όλων 

των τμημάτων και των εργαζομένων μιας επι-
χείρησης.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο 
Powered Enterpise της KPMG ώστε να μεγιστο-
ποιήσει την απόδοση; Ποιος είναι ο ρόλος της 
πλατφόρμας Microsoft Dynamics for Finance;

Το Powered Enterprise είναι μια λύση για 
γρήγορο εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. 
Είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο συν-
δυάσαμε την εμπειρία μας σε χιλιάδες επιχει-
ρηματικούς μετασχηματισμούς με τις γνώσεις 
μας από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες cloud, 
για την προώθηση βιώσιμων αλλαγών, την αύ-
ξηση της απόδοσης και τη διαρκή αύξηση αξίας 
μέσω της επίτευξης επιχειρηματικών στόχων 
με υψηλό επίπεδο βεβαιότητας.

Με το Powered Enterprise μπορούμε να βο-
ηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν 
σε κοινές προκλήσεις, όπως:

- Καλύτερη λειτουργική απόδοση,
- Υιοθέτηση νέων μοντέλων λειτουργίας και 

εργασίας,
- Διαδικασίες προσαρμοσμένες στο μέλλον,
- Διαδικασίες διαχείρισης επιχειρηματικών 

κινδύνων.
Το Powered Enterprise είναι η άμεση δια-

δρομή προς τον προηγμένο οργανωτικό σχεδι-
ασμό, την κορυφαία τεχνολογία και τα βέλτιστα 
μοντέλα λειτουργίας. Δημιουργεί μια πλήρως 
επανασχεδιασμένη επιχειρηματική λειτουργία, 
βασισμένη σε αναγνωρισμένες πρακτικές και 
παρέχει τη δύναμη για συνεχή προσαρμογή 
στο μέλλον.

Ή πλατφόρμα Microsoft Dynamics for 
Finance κάνει πράξη όλα τα παραπάνω μέσω 
ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος εργασίας 
όπου η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις 
συνθήκες της αγοράς παρέχεται σε κάθε επι-
χείρηση χωρίς τεράστια έργα ή επενδύσεις. 
Στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics for 
Finance, η KPMG έχει αναπτύξει πρότυπες 
δομές και διαδικασίες ανά κλάδο της αγοράς, 
παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένα 
περιβάλλοντα διαχείρισης των πόρων κάθε 
επιχείρησης, που συνάδουν με τις βέλτιστες 
πρακτικές των επιχειρήσεων και ακολουθούν 
ή προδιαγράφουν το μέλλον.

Η ΑΊΦΝΊΔΊΑ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ 
ΣΎΓΚΎΡΊΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΎ 
COVID-19 ΩΘΗΣΕ 
ΤΟΎΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΎΣ 
ΔΊΕΎΘΎΝΤΕΣ ΝΑ 
ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΟΎΝ 
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΊΣ. ΟΊ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΊ ΔΊΕΎΘΎΝΤΕΣ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΊΕΎΚΟΛΎΝΟΎΝ 
ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ «ΚΑΝΟΝΊΚΟΤΗΤΑ» 
ΠΟΎ ΓΝΩΡΊΖΑΜΕ ΣΤΗ 
«ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΊΚΟΤΗΤΑ» 
ΠΟΎ ΖΟΎΜΕ, ΚΑΊ 
ΣΗΜΕΡΑ ΟΊ ΊΔΊΟΊ ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΎΝ ΤΊΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ ΤΟΎΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΎΝ 
ΊΣΧΎΡΟΤΕΡΕΣ ΚΑΊ 
ΔΎΝΑΤΟΤΕΡΕΣ 
ΣΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΑΝΟΝΊΚΟΤΗΤΑ»



11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2022



12

VOL. 48

ACCOUNTANCY GREECE

Σύγχρονες προκλήσεις 
και έλεγχοι απόδοσης

Δρ ΓΙΏΡΓΟΣ Α. ΓΈΏΡΓΙΟΥ, CGAP, CFE, 
CICA 
Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών

Το περιβάλλον παγκόσμιας κρίσης που 
βιώνουμε, εντονότερα ίσως στη χώρα 
μας, επιβάλλει να αναζητηθούν νέες 

μέθοδοι ανάταξης των δημόσιων οικονομικών, 
της οργάνωσης της παραγωγής αλλά και της 
εκτέλεσης των ελέγχων.

Τα ενδημικά αίτια της κρίσης και η 
συσχέτισή τους με την απόδοση

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο προσανατολι-
σμός στον έλεγχο απόδοσης αντί του παραδοσι-
ακού ελέγχου κανονικότητας - συμμόρφωσης 
κερδίζει ολοένα έδαφος. Τόσο οι εσωτερικοί 
όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζουν τις 
ελεγκτικές τους αποστολές στην ανάλυση κό-
στους/οφέλους, με στόχο να συμβάλουν στη 
μείωση του κόστους και να προσανατολίσουν 
τους ελέγχους σε ζητήματα αυξημένης δημο-
σιονομικής βαρύτητας.

Για τους εσωτερικούς ελέγχους σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης αναπτύσσονται προτά-
σεις που εστιάζουν στις εγγενείς αιτίες της 
κρίσης και στους κινδύνους που σχετίζονται 
με αυτές, όπως η ρευστότητα, η ενδεχόμενη 
μείωση προσωπικού, οι προμηθευτές, τα εκτός 
ισολογισμού στοιχεία, η φήμη του οργανισμού 
και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τα 
οποία πρέπει να ενδυναμωθούν για να μειώ-
σουν αυτούς τους κινδύνους, αλλά και τους 
υπολειμματικούς κινδύνους (αυτούς δηλαδή 
που παραμένουν ύστερα από τις παρεμβάσεις 
που γίνονται). 

Επιπλέον, λόγω της συνθετότητας των θε-
μάτων που αντιμετωπίζονται στο ελεγκτικό 
περιβάλλον, ως συνέπεια των πολυσχιδών 
μορφών της κρίσης, απαιτείται συχνή αναθε-
ώρηση του χάρτη κινδύνων και προσανατολι-
σμός των οργανισμών στη διαδικασία του Risk 
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Management (διαχείριση κινδύνων) σε σχέση 
με την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Συνεπώς, ο προσανατολισμός των ελέγχων 
θα πρέπει να επικεντρωθεί στα σημαντικά 
στοιχεία της απόδοσης –στην αποδοτικότητα 
των πόρων, στην αποτελεσματικότητα και οι-
κονομία των δράσεων– ώστε να εντοπίζονται 
περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και σπατάλης 
και να ενισχύονται, μέσω συστάσεων, καλές 
πρακτικές αποδοτικότητας.

Το στοιχείο της απόδοσης δεν αφορά μόνο 
τους ελεγχόμενους φορείς αλλά, όπως προανα-
φέρθηκε, και τους ίδιους τους ελεγκτές και την 
ελεγκτική υπηρεσία όπου ανήκουν. Προτείνε-
ται ο προγραμματισμός των ελέγχων να στηρί-
ζεται σε ένα περισσότερο ευέλικτο πρόγραμμα 
(risk based auditing), το οποίο δύναται και να 
αναθεωρείται, ανάλογα με τη στρατηγική ελέγ-
χων που αναπτύσσεται και τις μεταβολές στις 

ελεγκτικές προτεραιότητες. Επιπλέον, πρωτί-
στως οι εσωτερικοί ελεγκτές, αλλά έως ένα 
βαθμό και οι εξωτερικοί ελεγκτές, θα πρέπει 
στο πλαίσιο του ελέγχου απόδοσης να παρέ-
χουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα π.χ. 
διαχείρισης κινδύνων και να αξιοποιούν την 
ελεγκτική τους εμπειρία προτάσσοντας καλές 
πρακτικές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρι-
σης. Επιπροσθέτως, οι έλεγχοι θα πρέπει να 
εστιάζουν και σε θέματα καταπολέμησης της 
απάτης, δεδομένου ότι σε περιβάλλον κρίσε-
ων υπάρχει συχνότητα διάπραξης παράνομων 
πράξεων λόγω των πολλαπλών πιέσεων που 
υφίστανται οι εργαζόμενοι, αλλά και λόγω των 
προβλημάτων ρευστότητας. Για την αποφυγή 
τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κό να ενδυναμωθεί το σύστημα εσωτερικών 
ελέγχων, ούτως ώστε στους κινδύνους που 
πρέπει να αντιμετωπίσει ο κάθε οργανισμός 

να περιληφθούν και αυτοί που σχετίζονται με 
τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση, προ-
κειμένου να εντοπιστούν οι όποιες «γκρίζες 
ζώνες» που μπορούν να οδηγήσουν σε φαινό-
μενα κακοδιαχείρισης ή και απάτης.

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση 
και οι αλυσιδωτές επιδράσεις στο 
οικονομικό, κοινωνικό και ελεγκτικό 
περιβάλλον προτάσσουν την 
ενδυνάμωση των ελέγχων απόδοσης 

Ή «υγειονομική κρίση», όπως συχνά καλεί-
ται η παγκόσμια αναταραχή που προκλήθηκε 
από τη διασπορά του ιού Covid τους πρώτους 
μήνες του 2020, η οποία μάλιστα προέκυψε 
σε μια περίοδο για τη χώρα μας που μια άλλη 
κρίση, η «οικονομική κρίση» της προηγούμε-
νης δεκαετίας, έδειχνε να βαίνει προς το τέλος 
της, κατέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο 
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τη σπουδαιότητα της ετοιμότητας και επαγρύ-
πνησης έναντι απροβλέπτων γεγονότων και 
καταστάσεων. 

Οι οργανισμοί, τόσο του ιδιωτικού όσο και 
του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να προσαρμο-
στούν σε μια νέα πραγματικότητα, καθώς ακό-
μη και αν η υγειονομική κρίση ξεπεραστεί, είναι 
πολύ πιθανό οι επιπτώσεις της να συνεχίσουν 
να υφίστανται για μακρύ χρονικό διάστημα, 
ίσως μάλιστα προκύψει μια νέα «κανονικό-
τητα» στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, όπως συνέβη 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 στις ΉΠΑ, με αλλαγές που 
μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονες από αυτές 
που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο. 

Ή ικανότητα ενός οργανισμού να μπορεί να 
αντεπεξέλθει σε έκτακτες και αιφνίδιες κατα-
στάσεις μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από παρά-
γοντες όπως η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, 
ο βαθμός ανταπόκρισης και η ταχύτητα προ-
σαρμογής στις νέες συνθήκες, η δυνατότητα 
ενεργού συμμετοχής σε όσα λαμβάνουν χώρα 
για την έξοδο από την κρίση και συνεργασίας 
με άλλους φορείς, η ύπαρξη μηχανισμών που 
διασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή πόρων σε 
περιόδους έκτακτων συνθηκών, η συνεισφορά 
στην έξοδο από μια κρίση και η προβολή της 
συνεισφοράς αυτής στους stakeholders.1 Τα πα-
ραπάνω αφορούν τόσο τους ελεγχόμενους όσο 
και τους ελέγχοντες. Σημαντικότατη βοήθεια 
στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι κρίσεων 
και έκτακτων καταστάσεων μπορεί να αντλη-
θεί από τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων (risk 
management), στα οποία έγινε αναφορά στα 
προηγούμενα, και από την διενέργεια ασκήσε-
ων ετοιμότητας, οι οποίες μπορούν να εισάγουν 
στοιχεία όπως η ευελιξία και η ταχύτητα στη 
λήψη αποφάσεων στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας ενός οργανισμού.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει και 
αυτές, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, να 
είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις εκάστοτε 

νέες συνθήκες που προκύπτουν. Σε έκτακτες 
καταστάσεις λαμβάνονται συνήθως έκτακτα 
μέτρα υπό την πίεση των συνθηκών, τα οποία 
πολλές φορές οδηγούν στη δημιουργία πε-
ριοχών ευάλωτων σε φαινόμενα απάτης και 
κακοδιαχείρισης. Ή πίεση χρόνου για άμεσες 
ενέργειες αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που δημιουργούν οι κρίσεις και οι έκτακτες κα-
ταστάσεις θέτουν σε δεύτερη μοίρα την τήρηση 
των τύπων και νορμών, γεγονός που αποτελεί 
πρόκληση προς αντιμετώπιση για όλους όσοι 
είναι επιφορτισμένοι με ελεγκτικά καθήκοντα. 
Για παράδειγμα, οι κανονικές - συνήθεις διαδι-
κασίες πραγματοποίησης δημόσιων προμηθει-
ών δεν είναι πάντα εφικτό να ακολουθηθούν 
σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες και για τον λόγο 
αυτό τόσο η ενωσιακή όσο και η εθνική μας 
νομοθεσία προβλέπουν διαφορετικές, πολύ 
πιο ευέλικτες και σύντομες διαδικασίες διε-
νέργειας προμηθειών, όταν αυτές κρίνονται 
άμεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων καταστάσεων. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση 
της ελαστικότητας που παρέχει το κανονιστι-
κό πλαίσιο για τις περιπτώσεις αυτές και οι 
περιπτώσεις εφαρμογής έκτακτων διαδικα-
σιών αποτελούν εξ ορισμού σημεία υψηλού 
ελεγκτικού κινδύνου. Οι ελεγκτές θα πρέπει να 
είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις ευάλωτες πε-
ριοχές που δημιουργούνται λόγω της μερικής 
αναγκαστικής παράκαμψης της κανονικότητας, 
αλλά παράλληλα θα πρέπει να δείχνουν και την 
ανάλογη ευελιξία, αναγνωρίζοντας το έκτακτο 
και επείγον της περίστασης, έτσι ώστε να μην 
αποτελεί ο έλεγχος ανασταλτικό παράγοντα 
των προσπαθειών ανάκαμψης και εξόδου από 
την κρίση.

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ανα-
πτύσσουν την ικανότητα διενέργειας ελέγχων 
σχετικών με την αντιμετώπιση κρίσεων και αυ-
τό περιλαμβάνει ελέγχους τόσο αναφορικά με 
την ετοιμότητα των ελεγχόμενων οντοτήτων 

να αντεπεξέλθουν σε έκτακτες καταστάσεις, αν 
και όταν αυτές συμβούν, όσο και ελέγχους κατά 
τη διάρκεια μιας κρίσης αλλά και μετά το πέρας 
της, σχετικά με την καταλληλότητα των ενερ-
γειών που αναλαμβάνονται ή αναλήφθηκαν 
με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της, με τη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων 
και με την ειλικρίνεια των σχετικών οικονο-
μικών λογαριασμών. Μια κρίση, όπως είναι 
λογικό, επιφέρει αλλαγή προτεραιοτήτων και 
ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων. Στην 
περίπτωση της Covid-19 προφανώς απαιτείται 
ενίσχυση των πιστώσεων που διατίθενται στα 
συστήματα δημόσιας υγείας, πραγματοποίηση 
έκτακτων δαπανών που αφορούν την κατά το 
δυνατόν αποφυγή διασποράς του ιού και, σε 
ένα δεύτερο επίπεδο προτεραιότητας, δράσεις 
που σχετίζονται με τις εξ αποστάσεως επικοι-
νωνίες και με την οικονομική ενίσχυση όσων 
πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της 
κρίσης. Όλα αυτά συνεπάγονται ένα αναπόφευ-
κτο μεγάλο οικονομικό κόστος, αυξάνοντας την 
ανάγκη διενέργειας ελέγχων προς αποφυγή 
φαινομένων σπατάλης, κακοδιαχείρισης, αλλά 
και διαφθοράς.

Ένας δημόσιος ελεγκτικός οργανισμός, με 
αρκούντως ανεπτυγμένες ικανότητες, τόσο σε 
επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο γνώσε-
ων και δεξιοτήτων του στελεχιακού του δυνα-
μικού, μπορεί να προσφέρει σημαντικότατες 
υπηρεσίες σε μια εθνική προσπάθεια εξόδου 
από μια κρίση. Πέραν του παραδοσιακού του 
ρόλου, που έγκειται στον εντοπισμό περιπτώ-
σεων μη τήρησης της νομιμότητας, μέσα από 
τη διαδικασία του ελέγχου μπορούν να εντο-
πισθούν καλές πρακτικές αντιμετώπισης των 
προκλήσεων που επιφέρουν οι κρίσεις και να 
προωθηθεί μια πιο γενικευμένη εφαρμογή 
τους, αλλά ακόμη και ευκαιρίες ανάπτυξης 
που σε ορισμένες περιπτώσεις ανακύπτουν 
ως απόρροια της κρίσης (για παράδειγμα, η αξι-
οποίηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
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μιας χώρας στο πλαίσιο μιας διεθνούς κρίσης, 
όπως η περίπτωση προσέλκυσης επισκεπτών ή 
επενδύσεων αν οι επιπτώσεις της κρίσης είναι 
μικρότερες στη χώρα αυτή από ό,τι σε άλλες).

Αναφορικά με τους ελέγχους απόδοσης, η 
οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των εξ ορισμού περιορισμένων πόρων 
καθίσταται ζωτικής σημασίας, ιδίως αν η κρίση 
αυτή είναι «οικονομική», όπως αυτή που βίωσε 
η χώρα μας από το 2010 και έπειτα, αλλά ακό-
μη και αν δεν είναι αμιγώς οικονομική, αλλά 
έχει σαφείς οικονομικές επιπτώσεις, όπως η 
«υγειονομική κρίση» του 2020. Αποτελεί πλέον 
κοινό τόπο η σημασία της κακής και μη απο-
δοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά τα 
έτη προ του 2010 στη δημοσιονομική «ασφυξία» 
που βρέθηκε η χώρα και ο ρόλος που μπορεί να 
παίξει ένα καλά οργανωμένο σύστημα ελέγχου 
των δημόσιων δαπανών στην αποφυγή εμφά-
νισης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Αξιοποίηση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας 

Στις περισσότερο μόνιμου χαρακτήρα αλ-
λαγές που ενδέχεται να προκύψουν από την 
λήψη μέτρων αποφυγής διασποράς του Covid 
περιλαμβάνεται η εξ αποστάσεως εργασία και 
γενικότερα η περαιτέρω αξιοποίηση των τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). Οι ελεγκτικοί οργανισμοί θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι για μια τέτοια μετάβαση, αποκτώ-
ντας τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια των συστημά-
των τους, αλλά και προωθώντας τις ανάλογες 
κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και εσωτερικές 
διαδικασίες που θα επιτρέψουν στο προσωπικό 
τους να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα 
των σύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα θα 
πρέπει πάντα να έχουν κατά νου ότι κανένα 
τεχνολογικό επίτευγμα, όσο προηγμένο και 
αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον 
παράγοντα άνθρωπο και τη μεγάλη σημασία 

της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης του στε-
λεχιακού τους δυναμικού.

Ή εξ αποστάσεως εργασία και η ακόμα πε-
ρισσότερο εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ θέτουν 
επιπλέον προκλήσεις στους ελεγκτικούς οργα-
νισμούς. Καθώς η χρήση των ΤΠΕ επεκτείνεται 
συνεχώς σε νέα πεδία και δράσεις και η επι-
κοινωνία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων 
συνεχώς αυξάνεται, αυξάνεται παράλληλα και 
η σπουδαιότητα των ζητημάτων ασφάλειας 
των δεδομένων και των φαινομένων μη εξου-
σιοδοτημένης χρήσης τους. Ή εκτεταμένη χρή-
ση ΤΠΕ από τους ελεγχόμενους φορείς σαφώς 
και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους 
ελεγκτές ως κάτι καταρχήν θετικό, καθώς 
βελτιώνει την οικονομικότητα, αποτελεσμα-
τικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών, 
βοηθά στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, αλλά βοηθά και στο ίδιο το 
ελεγκτικό έργο, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικές με την απόδοση της εκάστοτε ελεγ-
χόμενης οντότητας, με τρόπο γρήγορο και συ-
νήθως αποτελεσματικό. Εδώ όμως εντοπίζεται 
και μια σημαντική περιοχή κινδύνων, καθώς 
ενδεχόμενα προβλήματα προερχόμενα από 
δυσλειτουργίες των συστημάτων ΤΠΕ μπορούν 
να έχουν τεράστιες επιπτώσεις συστημικού 
χαρακτήρα. Μια ανεπάρκεια στο σχεδιασμό 
ενός πληροφοριακού συστήματος μπορεί να 
έχει συνέπειες σε όλες τις δράσεις του ορ-
γανισμού που εκτελούνται μέσω αυτού και, 
υπό αυτή την έννοια, ένα μικρό μεμονωμένο 
προγραμματιστικό λάθος μπορεί να επιφέρει 
μεγάλα συστημικά προβλήματα σε δράσεις και 
λειτουργίες του οργανισμού.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ένας 
σύγχρονος ελεγκτικός οργανισμός θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εκτελεί ελέγχους απόδο-
σης συστημάτων ΤΠΕ. Ο ελεγκτής θα πρέπει 
να είναι σε θέση να κατανοεί σε βάθος τις λει-
τουργίες που επιτελούν και τις υπηρεσίες που 
παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα των 

ελεγχόμενων οντοτήτων, την ποιότητα των 
εκροών τους, τη συμβολή τους στην επίτευξη 
των στόχων της οντότητας, την προστιθέμενη 
αξία που προσδίδει στον οργανισμό μια επέν-
δυση σε ΤΠΕ σε όρους κόστους - οφέλους. 
Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπί-
σει ανεπάρκειες των συστημάτων και τις επι-
πτώσεις που αυτές έχουν στην απόδοση, αλλά 
και κατά πόσο εφαρμόζονται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων 
και την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, 
βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε χρήστη. Τέλος, 
αν ο σχεδιασμός των χρησιμοποιούμενων ΤΠΕ 
συνεισφέρει στη διαφάνεια και στη λογοδοσία.

Δεν αναμένεται από έναν ελεγκτή απόδοσης 
να υπεισέλθει σε ζητήματα προγραμματισμού 
λογισμικών, τρόπου δόμησης βάσεων δεδο-
μένων και γενικά σε τεχνικά ζητήματα ΤΠΕ. 
Ωστόσο, οι έλεγχοι απόδοσης συστημάτων ΤΠΕ 
απαιτούν ένα βαθμό εξειδικευμένης γνώσης 
και μπορούν να διεξαχθούν μόνο από ελεγκτές 
με τις κατάλληλες δεξιότητες. Επίσης συχνά 
απαιτείται η γνώση και δυνατότητα χρήσης 
κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού για 
την εξαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση πλη-
ροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του ελεγ-
χόμενου φορέα.

Κατά τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμά-
των αυτού του τύπου των ελέγχων θα πρέπει 
να αποφεύγεται η χρήση τεχνικής ορολογίας, 
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και, όταν δεν 
μπορεί να αποφευχθεί η χρήση της, θα πρέπει 
οι χρησιμοποιούμενοι τεχνικοί όροι να εξη-
γούνται επαρκώς, ώστε να γίνεται κατανοητή 
η σημασία τους ακόμη και από μη ειδικούς.

H στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ο προσανατολισμός των ελέγχων 

Οι συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας στο φυσικό περιβάλλον είναι γνωστές σε 
όλους μας. Ή πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η 
μόλυνση, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών 
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πόρων και γενικά η συνεχής υποβάθμισή του 
θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη, τόσο τη 
δική μας όσο, κυρίως, των μελλοντικών γενε-
ών. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον και η αυξημένη 
ανησυχία για περιβαλλοντικά ζητήματα έχει 
οδηγήσει στην ανάπτυξη πρακτικών εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας τόσο από δημόσιους όσο και 
από ιδιωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα κυ-
βερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί ανά τον κό-
σμο λαμβάνουν μέτρα προς την κατεύθυνση 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Στα μέτρα 
αυτά συγκαταλέγονται νομοθετικές ρυθμίσεις 
για τη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανι-
σμών με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και 
πραγματοποίηση επενδύσεων που στοχεύουν 
στην ανάσχεση της διαδικασίας υποβάθμισης 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

Τα παραπάνω οδηγούν στην έννοια της 
αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης, η όποια ανα-
φέρεται στην ικανοποίηση των αναγκών της 
παρούσας γενιάς, χωρίς υπονόμευση της δυνα-
τότητας των μελλοντικών γενεών να ικανοποι-
ήσουν τις δικές τους. Ή βιώσιμη ανάπτυξη έχει 
στον πυρήνα της την οικολογική ισορροπία, 
ωστόσο δεν περιορίζεται σε αυτή αλλά αφορά 
και θέματα οικονομίας, κοινωνικής προόδου 
και προστασίας των πολιτών.

Ή σπουδαιότητα των ζητημάτων αυτών απα-
σχόλησε και απασχολεί, όπως είναι λογικό, και 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς. 
Ήδη από το 2001 ο INTOSAI έχει εκδώσει «Οδη-
γίες για διενέργεια ελέγχων δραστηριοτήτων 
με περιβαλλοντική προοπτική» (Guidance 
on Conducting Audits of Activities with an 

Environmental Perspective), στοχεύοντας στην 
εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στις 
ελεγκτικές ευθύνες και αρμοδιότητες.

Ή τήρηση της νομοθεσίας επί περιβαλλο-
ντικών ζητημάτων, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων 
οργανισμών που εκτελούν ελέγχους απόδοσης. 
Ωστόσο, ένας έλεγχος απόδοσης μπορεί κάλλι-
στα να συμπεριλάβει θέματα οικονομικότητας 
- αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας των 
εφαρμοζόμενων περιβαλλοντικών πολιτικών 
και προγραμμάτων. Επίσης, οι ελεγκτές μπορεί 
να διαπιστώσουν περιοχές με αρνητικές πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις για τις οποίες δεν 
έχουν προβλεφθεί κατάλληλες κανονιστικές 
ρυθμίσεις ή την έλλειψη δεδομένων για την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει 
από συγκεκριμένες δραστηριότητες και να 
προτείνουν την ανάληψη νομοθετικών ή άλ-
λου είδους παρεμβάσεων. 

Ή διάσταση αυτή προσθέτει νέες προκλήσεις 
για τους ελεγκτικούς οργανισμούς και τα στε-
λέχη τους, καθώς η αποτελεσματική εισαγωγή 
της περιβαλλοντικής προοπτικής και της προ-
οπτικής βιώσιμης ανάπτυξης στην ελεγκτική 
διαδικασία προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων 
- κατάλληλων κριτηρίων και εργαλείων μέ-
τρησης απόδοσης, αλλά και την απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο θέμα αυτό μπορεί 
να αξιοποιηθεί η αυξημένη κοινωνική ευαισθη-
σία για θέματα φυσικού περιβάλλοντος και να 
ζητηθεί η συμβολή προσώπων, ιδιωτικών ή 
δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται 
σε αυτού του είδους τα ζητήματα και έχουν 
αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Αναπροσανατολισμός, 
εκσυγχρονισμός των ελέγχων με 
κεντρικό πυρήνα την απόδοση

Τα παραπάνω εκτεθέντα στο παρόν άρθρο 
συνηγορούν στον αναπροσανατολισμό όχι μόνο 
των ελέγχων αλλά πρωτίστως της διαχείρισης 
σε μια νέα κατεύθυνση, αυτή της απόδοσης, που 
είναι πια και το ζητούμενο σε μια σύγχρονη οι-
κονομία που αντιμετωπίζει προκλήσεις. Συνε-
πώς, η παραδοσιακή σχολή της συμμόρφωσης 
(compliance) χάνει έδαφος, το οποίο συνεχώς 
κερδίζει και αναπληρώνει η σχολή της απόδο-
σης (performance audits). Ένας συνδυασμός 
ελέγχων συμμόρφωσης εμπλουτισμένος με 
στοιχεία απόδοσης αποτελεί και αυτό μια νέα 
ακολουθούμενη τάση, τόσο στον εσωτερικό όσο 
και στον εξωτερικό έλεγχο. Αναμφισβήτητα 
χρειάζονται δεξιότητες και καλές πρακτικές 
που πρέπει να αποκτηθούν για να γίνει τόσο η 
διαχείριση όσο και οι έλεγχοι που διενεργού-
νται αποτελεσματικότεροι, με προστιθέμενη 
αξία. Αυτό άλλωστε είναι και το νέο στοίχημα, 
τόσο γι’ αυτούς που κάνουν διαχείριση πόρων 
όσο και γι’ αυτούς που ελέγχουν, που καλούνται 
οι managers και οι ελεγκτικές υπηρεσίες να το 
αναλάβουν στο ακέραιο και να το κερδίσουν!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. AFROSAI-E Research Paper, «SAI 

Resilience in addressing the auditor 
expectation gap during disaster periods: the 
case of sub-Saharan SAIs during the COVID-19 
pandemic», Ιούλιος 2020
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Κρυπτονόμισμα: Οι 
φορολογικές προεκτάσεις 
ενός σύγχρονου μέσου 
συναλλαγών

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται 
όλο και μεγαλύτερος όγκος συναλλα-
γών σε κρυπτονομίσματα. Λόγω της 

συνθετότητας της συγκεκριμένης χρηματο-
οικονομικής αξίας, των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών τους σε σχέση με τα παραδοσιακά 
νομίσματα και της σποραδικής και συχνά μη 
εμπεριστατωμένης ενημέρωσης σχετικά με 
τα αναφυόμενα ζητήματα, τίθεται εύλογα το 
ερώτημα: πόσο βαθιά γνωρίζουμε την έκταση 
της οικονομικής διάστασής τους;

Επί της αρχής, τα κρυπτονομίσματα είναι ψη-
φιακές μονάδες αξίας που μπορούν να ανταλ-
λάσσονται ηλεκτρονικά. Δεν έχουν φυσική 
μορφή. Δημιουργούνται και παρακολουθούνται 
από ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών 
μέσω πολύπλοκων μαθηματικών τύπων – και 
όχι από μια ενιαία αρχή ή οργανισμό.

Το βασικό και αρχικό στάδιο της ζωής του 
κρυπτονομίσματος είναι η δημιουργία του, μέ-
σω της διαδικασίας «εξόρυξης» (blockchain 
mining). Κατά τη διαδικασία αυτή, οι συναλ-
λαγές σε κρυπτονόμισμα συγκεντρώνονται, 
εξακριβώνονται και καταχωρούνται σε διεθνή, 
δημόσια αρχεία προς τον σκοπό της εκτέλεσης 
και εκκαθάρισης. Ο όγκος των συναλλαγών οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε κρυπτονόμισμα 
δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αν και αυξανό-
μενος, καθώς τα κρυπτονομίσματα δεν αποτε-
λούν, στις περισσότερες χώρες, θεσμοθετημέ-
να μέσα πληρωμής και η τιμή τους παρουσιάζει 
υψηλή μεταβλητότητα.

Από λογιστικής και φορολογικής σκοπιάς, 
έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα, τα οποία 

θα πρέπει να επιλυθούν ώστε να λειτουργήσει 
η σχετική αγορά με ασφάλεια και βεβαιότητα. 

Ένα πρώτο και βασικό ερώτημα είναι αν το 
κρυπτονόμισμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ως νόμισμα, χρηματοοικονομικό μέσο ή άυλο 
στοιχείο ενεργητικού. Ή Επιτροπή Διερμηνειών 
του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύ-
πων (IFRIC), σε απόφασή της τον Ιούνιο του 
2019, κατέταξε ένα υποσύνολο κρυπτονομι-
σμάτων (συγκεκριμένα, ψηφιακά νομίσματα 
προϊόν κρυπτογραφίας, τα οποία δεν είχαν εκ-
δοθεί από κάποιο θεσμοθετημένο φορέα) ως 
άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι περισσότερες 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έχουν ακολουθήσει παρόμοια λογιστική προ-
σέγγιση, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, με σχε-
τική δημοσίευση του Συμβουλίου Λογιστικής 
Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) (υπ’ αριθ. πρωτ. εγκύκλιος: 
104 ΕΞ 27.2.2018). 

Υπό το πρίσμα του αύλου στοιχείου ενεργη-
τικού, έχει μεγάλη σημασία η επιλογή αξιόπι-
στης μεθόδου αποτίμησης, δεδομένου ότι τα 
κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται σε μη 
ρυθμιζόμενες αγορές (τα crypto exchanges, 
συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων 
ηλεκτρονικών πλατφορμών). Σε περίπτωση 
μετεξέλιξης των κρυπτονομισμάτων σε θε-
σμοθετημένα νομίσματα, πράγμα που προϋ-
ποθέτει συγκεκριμένο και κοινώς αποδεκτό 
μοντέλο αποτίμησης, ιστορικότητα χρήσης και 
αναγνωρισμένη εσωτερική αξία, θα υιοθετηθεί 
και ανάλογη λογιστική προσέγγιση. 

Αρκετοί προβληματισμοί εντοπίζονται και 
σε φορολογικό επίπεδο: Κατά την εκτέλεση 

ΦΡΈΝΤΥ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 
Tax Partner, PwC Eλλάδας  
 
ΙΏΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΦΙΔΗΣ 
Senior Tax Manager, PwC Eλλάδας
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συναλλαγής με αντάλλαγμα κρυπτονόμισμα 
προκύπτει υπεραξία/υποαξία από την ίδια τη 
μεταβίβαση του κρυπτονομίσματος ως άυλου 
στοιχείου ενεργητικού; Ή μόνο από τη συναλ-
λαγή η οποία εκτελείται με αντάλλαγμα κρυ-
πτονόμισμα; Πώς θα επιμετρηθεί το σχετικό 
κέρδος ή ζημία ελλείψει αξιόπιστης μεθόδου 
αποτίμησης; Πότε θα θεωρηθεί ότι προκύπτει 
το σχετικό εισόδημα, κατά τη μεταβίβαση του 
κρυπτονομίσματος ή κατά την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής που πραγματοποιείται σε κρυ-
πτονόμισμα; 

Αλλά και από πλευράς έμμεσης φορολογί-
ας υπάρχουν ζητήματα προς αποσαφήνιση: 

Ή μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων αποτε-
λεί, per se, συναλλαγή υποκείμενη σε ΦΠΑ 
ή απαλλασσόμενη ως εμπίπτουσα στις απαλ-
λακτικές διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα 
ΦΠΑ (π.χ. 22 παρ. 1 κ), κα), κε); O σχετικός 
προβληματισμός ανακύπτει από τη φύση του 
κρυπτονομίσματος και συγκεκριμένα από το 
αν το κρυπτονόμισμα αποτελεί χρηματοοικο-
νομικό τίτλο, νόμιμο μέσο πληρωμής ή άλλου 
τύπου περιουσιακό στοιχείο. Σημειώνουμε 
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφα-
σή C-264/14 - Skatteverket v Hedqvist, έχει 
ήδη τοποθετηθεί υπέρ της απαλλαγής στις 
περιπτώσεις συναλλαγών ανταλλαγής κρυ-

πτονομισμάτων με παραδοσιακά νομίσματα. 
Συμπερασματικά, λοιπόν, παράλληλα με την 

ανάγκη διαμόρφωσης ρυθμιστικού πλαισίου 
για τον χώρο της αγοράς κρυπτονομισμάτων, 
είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρης κάλυψη 
και των φορολογικών ζητημάτων. Μια ολιστι-
κή αντιμετώπιση θα δημιουργήσει συνθήκες 
ασφάλειας και σταθερότητας στη σχετική 
αγορά και θα ενισχύσει την τάση ανάπτυξης 
εναλλακτικών και καινοτόμων χρηματοοι-
κονομικών εργαλείων που παρέχουν, από τη 
μια, ευελιξία και, από την άλλη, προστασία στις 
οικονομικές συναλλαγές σε εγχώριο και δια-
συνοριακό επίπεδο. 
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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

© 2022 PwC. All rights reserved.
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Μετασχηματισμοί 
εταιρειών και ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές ως 
εμπειρογνώμονες

Με τον N. 4601/2019 για τους εταιρι-
κούς μετασχηματισμούς, ο οποίος 
ισχύει από 15.4.2019, πραγματοποιή-

θηκε αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών 
μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή 
του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό 
κείμενο και συγχρόνως ρυθμίσθηκαν οι τρεις 
βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών: οι συγ-
χωνεύσεις, οι διασπάσεις και οι μετατροπές.

Σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού 
μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι: α) 
Ανώνυμες Εταιρείες, β) Εταιρείες Περιορι-
σμένης Ευθύνης, γ) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχι-
κές Εταιρείες, δ) Ομόρρυθμες Εταιρείες, ε) 
Ετερόρρυθμες Εταιρείες, στ) Ετερόρρυθμες 
Εταιρείες κατά μετοχές, ζ) κοινοπραξίες που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 293 του 
Ν. 4072/2012 (Α’ 86), η) Ευρωπαϊκές Εταιρείες 
(SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρί-
ου 2001 (ΕΕ L 294), θ) Αστικοί Συνεταιρισμοί, 
και ι) Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες 
(ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
1435/2003 της 22ής Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 207).

Από το άρθρο 4 του Ν. 4601/2019, αλλά και τη 
σχετική εγκύκλιο Ε 2048/2019, προκύπτει ότι οι 
διατάξεις των φορολογικών ή αναπτυξιακών 
νομοθετημάτων (Ν. 2166/1993, 1297/1972 και 
4172/2013) εξακολουθούν να διατηρούνται σε 
ισχύ όσον αφορά τις φορολογικού χαρακτήρα 
ρυθμίσεις. Σε σχέση, όμως, με τα εταιρικού 
δικαίου ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέ-
σεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των 
μετασχηματισμών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν. 4601/2019, κατισχύουν οι 
διατάξεις αυτού.

Ο Ν. 4601/2019 για την πραγματοποίηση των 
μετασχηματισμών περιλαμβάνει, μεταξύ πολ-
λών άλλων, και τα εξής βήματα στις περιπτώ-
σεις των συγχωνεύσεων ή των διασπάσεων:

α) σύνταξη του σχεδίου σύμβασης συγχώ-
νευσης ή διάσπασης από τα διοικητικά συμ-

βούλια ή τους διαχειριστές των μετασχημα-
τιζόμενων εταιρειών και

β) εξέταση του ως άνω σχεδίου σύμβασης 
συγχώνευσης ή διάσπασης από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και σύνταξη από αυτούς 
σχετικής έκθεσης προς τη συνέλευση των 
μετόχων ή τους εταίρους των μετασχηματι-
ζόμενων εταιρειών η οποία καταχωρίζεται στο 
ΓΕΜΉ και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό του 
τόπο. Με την έκθεσή τους οι εμπειρογνώμο-
νες δηλώνουν σε κάθε περίπτωση αν, κατά τη 
γνώμη τους, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής 
των εταιρικών συμμετοχών είναι δίκαιη και 
λογική. Στην ίδια έκθεση, εφαρμόζεται ανάλογα 
η παράγραφος 4 του άρθρου 9, περιλαμβάνονται 
δε τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: α) 
η μέθοδος ή οι μέθοδοι αποτίμησης που υιοθε-
τήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινομένης 
σχέσης ανταλλαγής, β) γνώμη για το αν η μέ-
θοδος ή οι μέθοδοι αυτές είναι κατάλληλες για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση, γ) γνώμη για τις 
αξίες που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε 
μεθόδου, δ) γνώμη για τη βαρύτητα που απο-
δόθηκε σε ορισμένη ή ορισμένες μεθόδους για 
τον προσδιορισμό των παραπάνω αξιών, καθώς 
και περιγραφή των δυσκολιών που προέκυψαν 
κατά την αποτίμηση.

Οι εμπειρογνώμονες θεωρούνται ανεξάρ-
τητοι έναντι των εταιρειών που μετέχουν στη 
συγχώνευση, εφόσον συνέτρεχαν στο πρόσω-
πό τους, για τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα 
έτη πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμ-
βασης συγχώνευσης, οι απαιτήσεις ανεξαρτη-
σίας του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, καθώς 
και της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 
(άρθρο 10, παρ.1 Ν. 4601/2019).

Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμ-
βασης συγχώνευσης, ούτε έκθεση του εμπει-
ρογνώμονα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι 
συμφωνούν εγγράφως στη μη εξέταση του 
σχεδίου (άρθρο 10, παρ. 7, Ν. 4601/2019).

Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΦΈΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Principal 
Assurance and Audit & Assurance 
Clients & Industries Services, Deloitte
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σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς 
και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσ-
σεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές (ΟΕΛ) ή ελεγκτική εταιρεία 
ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πι-
στοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρό-
σληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημέ-
νους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών 
ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώ-
σεις ή διεθνή εμπειρία. Τα πρόσωπα που προ-
βαίνουν στην εκτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί 
εκτιμητές δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα 
που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 
πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή 

άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή 
τον εισφέροντα ή είναι συγγενείς με τα πρό-
σωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι 
τούτων. Επιπλέον, για τους ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές και για τις ελεγκτικές εταιρείες των 
οποίων είναι μέλη δεν πρέπει να συντρέχουν 
κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη 
διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα 
αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν 
αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή 
συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την 
έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 κατά 
την τελευταία τριετία.

Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας σε κε-
φαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγουμένη 
εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της από 

τους εμπειρογνώμονες της παρ. 3, του άρθρου 
17, του Ν. 4548/2018 (άρθρο 123, Ν. 4601/2019).

Ή έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει 
την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να ανα-
φέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμό-
στηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της 
κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση 
καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να 
υποδεικνύει μια τελική τιμή.

Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη η πραγματική και νομική κα-
τάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: 
α) προκειμένου περί ακινήτων, η αξία και οι 
τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, 
οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέ-



22

VOL. 48

ACCOUNTANCY GREECE

χουσες τιμές, η άδεια οικοδομής και αντίστοιχη 
τεχνική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου 
περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και 
επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθ-
μός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπο-
ρευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική 
απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια 
ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Γεννάται το ερώτημα εάν, κατά την εκτέλεση 
της εργασίας των ΟΕΛ, θα πρέπει να διενεργού-
νται, πέραν από την αποτίμηση και ελεγκτικές 
διαδικασίες με σκοπό την επιβεβαίωση της 
ύπαρξης των εισφερόμενων περιουσιακών 
στοιχείων (μειωμένα κατά τις υποχρεώσεις).

Κατ’ εξαίρεση, όταν η συγχωνευόμενη εται-
ρεία έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, ΕΠΕ 
ή ΙΚΕ, Ετερόρρυθμης Εταιρείας κατά μετοχές, 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE), Αστικού Συνε-
ταιρισμού και Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής 
Εταιρείας, ως εμπειρογνώμονες πρέπει υπο-
χρεωτικά να ορισθούν δύο ορκωτοί ελεγκτές ή 
ελεγκτικές εταιρείες ή από δύο ανεξάρτητους 
πιστοποιούμενους εκτιμητές της παρ. 3, του 
άρθρου 17, του Ν. 4548/2018 (άρθρο 10, παρ. 4, 
του Ν. 4601/2019). Κάθε εμπειρογνώμονας του 
άρθρου 10 ευθύνεται έναντι των μετόχων ή των 
εταίρων των εταιρειών που μετέχουν στη συγ-
χώνευση για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν 
λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψής του, που 
συνιστά παράβαση των καθηκόντων του (άρθρο 
19, παρ. 2, Ν. 4601/2019). Επίσης, στην περίπτωση 
της κοινής και της μερικής διάσπασης, κάθε 
εμπειρογνώμονας του άρθρου 62 ευθύνεται 
έναντι των μετόχων ή των εταίρων των εταιρει-
ών που μετέχουν στη διάσπαση για κάθε ζημία 
που αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή 

παράλειψής του που συνιστά παράβαση των 
καθηκόντων του (άρθρο 71, παρ. 2, Ν. 4601/2019).

Νέος N. 4849/21 (ΦΕΚ Α' 
207/05.11.2021), αρθ. 105: 
Μετασχηματισμός εταιρειών με 
αρνητικά ίδια κεφάλαια 

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3 
του Ν. 4601/2019 (Α’ 44), επιτρέπεται ο μετασχη-
ματισμός εταιρειών, που πραγματοποιείται με 
βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, στην περί-
πτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο 
των εταιρειών που μετέχουν στον μετασχημα-
τισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολο-
κλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια 
κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), κατ’ εφαρ-
μογή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάτα-
ξης, εφόσον: α) ο ως άνω μετασχηματισμός γί-
νεται στο πλαίσιο της εν γένει αναδιάρθρωσης 
των εταιρειών που μετέχουν σε αυτόν, και β) 
παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή 
ή επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και ήδη 
μέτοχοι ή εταίροι κάποιας εκ των εταιρειών 
που μετέχουν στον ως άνω μετασχηματισμό 
ή μέτοχοι ή εταίροι των μετόχων ή εταίρων 
αυτών, για την αποκατάσταση των ιδίων κε-
φαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που 
προκύπτουν από τον μετασχηματισμό εντός 
χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από 
την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. Οι εγ-
γυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της 
δημοσίευσης, ανάλογα με την περίπτωση του 
σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης 
ή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
των διαχειριστών της υπό μετατροπή εταιρεί-
ας, κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4601/2019. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εγ-
γυήσεων, δεν επηρεάζεται το κύρος του με-
τασχηματισμού. Αν η προκύπτουσα από τον 
μετασχηματισμό εταιρεία έχει τη μορφή της 
Ανώνυμης Εταιρείας εφαρμόζεται η παρ. 4 του 
άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 (Α’ 104).

Μερικά φορολογικά θέματα στην 
πράξη που χρήζουν διευκρινίσεων

Στην περίπτωση απορρόφησης εταιρεί-
ας, της οποίας η καθαρή θέση περιλαμβάνει 
σωρευμένα αποτελέσματα, έκτακτα αποθε-
ματικά, τακτικό αποθεματικό κ.λπ. από άλλη 
ανώνυμη εταιρεία, τίθεται θέμα παρακράτησης 
φόρου μερισμάτων, εφόσον δεν συντρέχουν 
οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν. 4172/2013 περί παρακράτησης φόρου με-
ρισμάτων.

Στην περίπτωση απορρόφησης εταιρείας 
με σημαντικό ύψος φορολογικών ζημιών, το 
ερώτημα που τίθεται είναι εάν τα κέρδη της 
μεταβατικής περιόδου, εφόσον προβλέπεται 
από το σχέδιο σύμβασης απορρόφησης να απο-
δοθούν στους μετόχους της απορροφώμενης 
εταιρείας, θα συμψηφισθούν με τις φορολο-
γικές ζημιές ή θα φορολογηθούν με βάση το 
άρθρο 47 του Ν. 4172/2013.

Στην περίπτωση μεταβίβασης κλάδου, από 
εταιρεία με φορολογικές ζημιές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 θα πρέπει 
να προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού των 
αναγνωριζόμενων φορολογικά ζημιών στη λή-
πτρια εταιρεία (άρθρο 52) ή την επωφελούμενη 
εταιρεία (άρθρο 54).
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Flexible organizations are like bamboo – they prosper
because they can change and maintain resilience.
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Η αναβάθμιση του 
ρόλου των ορκωτών 
ελεγκτών που απαιτούν οι 
προκλήσεις του σήμερα

Πριν από αρκετά χρόνια, στην ερώτηση 
«Με τι ασχολείστε;» υπήρχε μια έκπλη-
ξη και απορία στην απάντηση «Είμαι ορ-

κωτός ελεγκτής». Και ακολουθούσαν άπειρες 
διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με το αντικεί-
μενο της εργασίας μας, τον απώτερο στόχο της 
και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις και τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι μέτοχοι, 
οι τράπεζες και  κάθε αναγνώστης και αναλυτής 
των οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε 
εταιρείας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε μια εικόνα 
του ορκωτού ελεγκτή, να κάθεται μπροστά στα 
βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης για να συ-
γκεντρώσει ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις, προκειμένου να διατυπώσει τη 
γνώμη του/της κατά πόσο οι ελεγχόμενες οι-
κονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονο-
μική θέση και επίδοση της εταιρείας ή να «βρει 
το σφάλμα ή την απάτη»… Ακούγεται απλό. Ή 
πραγματικότητα όμως είναι ότι οι διαδικασίες 
ελέγχου είναι πολύ πιο περίπλοκες,  πόσο μάλλον 
σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον όπου η υγειονο-
μική κρίση και οι γεωπολιτικές και οικονομικές 
εξελίξεις παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια  μάς 
έχουν φέρει αντιμέτωπους με αλλεπάλληλες 
νέες προκλήσεις.

Οι προκλήσεις αυτές δεν άφησαν κανέναν 
αμέτοχο, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην 
Ελλάδα. Λέξεις όπως αλλαγή, προσαρμογή, 
εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εντάχθηκαν έντονα 
στην καθημερινότητα μας και έγινε επιτακτι-
κή ανάγκη να αλλάξουμε και να χαράξουμε τη 
στρατηγική μιας νέας εποχής. Μια εποχή η οποία 
βασίζεται μεν στα πλέον καινοτόμα ψηφιακά 
εργαλεία αλλά κυρίως στις εξειδικευμένες γνώ-
σεις, ψηφιακές δεξιότητες, και στην ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα των ανθρώπων μας, 
και συνεχώς απαιτεί την αναβάθμιση  του ρόλου 
μας και του έργου μας ως ελεγκτές.  

Με αφορμή τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης πρόσφατα (άλλωστε στη Θεσ-
σαλονίκη είναι και η επαγγελματική μου βάση), 

όπου συζητήθηκαν τα μεγάλα αναπτυξιακά και 
οικονομικά ζητήματα της χώρας, η νέα πραγμα-
τικότητα στην παγκόσμια οικονομία, το μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον στους τομείς υγείας και 
ενέργειας, αλλά και οι καλπάζουσες εξελίξεις 
στην τεχνολογία, αναρωτηθήκαμε όλοι για τις 
συνέπειες όλων αυτών των προκλήσεων στον 
επιχειρηματικό χώρο και πώς θα τις αντιμετωπί-
σουμε.  Για εμάς τους ελεγκτές, γεννιούνται και 
άλλα πολλά ερωτήματα για τον πιθανό αντίκτυπο 
των ζητημάτων αυτών στις οικονομικές κατα-
στάσεις των εταιρειών και πως θα μπορέσουμε 
να διεξάγουμε τις ελεγκτικές μας εργασίες για 
να διασφαλίσουμε την ποιότητα του ελέγχου και 
να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των ενδιαφε-
ρομένων μερών. Ή απάντηση πιθανότατα θα πε-
ριλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, με εστίαση 
σε επενδύσεις  για την επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης έξυπνης τεχνολογίας, και την προσέλκυση 
στελεχών με καινοτόμες νοοτροπίες που θα 
συνδυάζουν φρέσκες, διαφορετικές προοπτικές 
με στόχο την περαιτέρω αυτοματοποίηση των 
εφαρμογών πλαισίων ποιότητας στον έλεγχο. 
Μην ξεχνάμε φυσικά ότι για την επιτυχή μετά-
βαση στη νέα αυτή εποχή, σημαντικό ρόλο έχει 
η νέα γενιά. Βλέπουμε νέες γυναίκες και άνδρες 
με έμφυτη τη χρήση των ψηφιακών μέσων που 
εύκολα ελίσσονται και προσαρμόζονται σε αυτό 
το ευμετάβλητο, γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, 
και ολοένα προσελκύονται στο επάγγελμα του 
ορκωτού ελεγκτή. 

Τίποτα δεν είναι απλό στον κόσμο μας σήμε-
ρα. Οι κατευθυντήριες αρχές που ήταν κάποτε 
σημαντικές και είχαν νόημα έχουν πλέον δια-
φοροποιηθεί και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις 
αλλάζουν εν ριπή οφθαλμού. Όταν οι κανόνες 
του παιχνιδιού δεν είναι πλέον προφανείς, ως 
ελεγκτές πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το 
σήμερα για να επιτύχουμε αποτελέσματα που 
θα συνεχίσουν να δημιουργούν αξία για τις εται-
ρείες, τους ανθρώπους μας, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τις κοινότητες όπου ζούμε και εργα-
ζόμαστε μέσα από το χτίσιμο εμπιστοσύνης και 
την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.  Είναι 
υποχρέωσή μας.

ΚΈΛΛΥ ΠΑΡΤΑΛΑ 
Director, Head of Assurance στο 
γραφείο Θεσσαλονίκης,  PwC Ελλάδας
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Η χρήση κριτηρίων ESG 
κερδίζει έδαφος σε 
συγχωνεύσεις και εξαγορές 

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητή-
ματα και τα ζητήματα διακυβέρνησης 
(ESG) βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος στον σημερινό επιχειρη-
ματικό κόσμο. Ή κλιματική αλλαγή, η σύγχρο-
νη δουλεία, τα δικαιώματα ιθαγενών, η υγεία 
και η ευημερία των εργαζομένων, καθώς και 
η πολυμορφία και η ενσωμάτωση είναι μόνο 
μερικά από τα κριτήρια ESG μιας εταιρείας που 
υπόκεινται σε αυξανόμενο έλεγχο από τους 
μετόχους, τους επενδυτές και την ευρύτερη 
κοινότητα.

Καθώς οι κοινότητες ζητούν μεγαλύτερη δι-
αφάνεια και υπευθυνότητα για τα κριτήρια ESG, 
ο αυξανόμενος έλεγχος των επιδόσεων ESG 
από τους μετόχους και η συνεχιζόμενη αύξηση 
του ακτιβισμού των μετόχων παρουσιάζουν 
οικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες για τις 
εταιρείες. Ο μετριασμός αυτών των κινδύνων 
και η μεγιστοποίηση των ευκαιριών αποτελούν 
βασικές παραμέτρους για τους επαγγελματίες 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Αύξηση των επενδύσεων με κριτήρια 
ESG

Ή πρόσφατη αύξηση των βιώσιμων επενδύ-
σεων και η εκθετική ανάπτυξη των πράσινων 
κεφαλαίων και των επιλογών χρηματοδότησης 
που συνδέονται με τα κριτήρια ESG μεταβάλλει 
αναπόδραστα τις επενδυτικές στρατηγικές 
των αγοραστών.

Για να ευθυγραμμιστούν με ένα νέο ήθος 
βιώσιμων επενδύσεων, οι επενδυτές αναζη-
τούν όλο και περισσότερο εταιρείες με ισχυρά 
διαπιστευτήρια σχετικά με τα κριτήρια ESG. 
Αυτή η μετάβαση στις βιώσιμες επενδύσεις 
δεν οφείλεται μόνο στο κοινωνικό αίσθημα 
και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (η αίσθηση 
του «σωστού»), αλλά και στα σημαντικά χρημα-
τοοικονομικά κέρδη και τις ευκαιρίες αγοράς 
που είναι διαθέσιμες για τις εταιρείες που κα-

τανοούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
τους κινδύνους ESG.

Δημιουργώντας διαφάνεια και 
λογοδοσία

Οι δείκτες ESG και η υποβολή εκθέσεων 
βιωσιμότητας αποτελούν ευκαιρία τόσο για 
τους επενδυτικούς στόχους όσο και για τους 
αγοραστές στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. 
Οι δείκτες ESG χρησιμοποιούνται από τους 
επενδυτικούς στόχους για τον προσδιορισμό 
της επιχειρηματικής τους αξίας, ενώ οι αγο-
ραστές χρησιμοποιούν τους δείκτες ESG και 
τις εκθέσεις βιωσιμότητας για να εντοπίσουν 
επενδυτικούς στόχους που είναι ευθυγραμ-
μισμένοι με τη βιωσιμότητα και να μειώσουν 
τον φόρτο σύνταξης εκθέσεων. Οι εκθέσεις 
ESG παρέχουν στους αγοραστές πληροφορίες 
σχετικά με τις προοπτικές ESG ενός επενδυ-
τικού στόχου, όπως η λειτουργική αποτελε-
σματικότητα, η πρόσβαση σε νέες αγορές και 
η ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Ή διαχείριση και η δημοσιοποίηση των κριτη-
ρίων ESG στις εισηγμένες εταιρείες θεωρείται 
εδώ και καιρό αναγκαία από άποψη κανονιστι-
κής και κοινωνικής άδειας λειτουργίας τους. 
Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, η ανάπτυξη και 
δημοσιοποίηση των κριτηρίων ESG αποτελεί 
μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Ή 
έγκαιρη υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής στρα-
τηγικής προσανατολισμένης στα κριτήρια ESG 
διαφοροποιεί μια μη εισηγμένη μικρομεσαία 
επιχείρηση (ΜμΕ) μεταξύ των ανταγωνιστών 
και την καθιστά μια ελκυστική επιλογή, τόσο 
από άποψη προϊόντων/υπηρεσιών όσο και από 
άποψη μελλοντικής επένδυσης.

Μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία
Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών επισημαίνει 

τη θετική συσχέτιση μεταξύ των διαπιστευτη-
ρίων σχετικά με τα κριτήρια ESG μιας εταιρείας 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΈΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Head of Legal Department, BDO Greece
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και των οικονομικών επιδόσεων και της δημι-
ουργίας αξίας.

Ή ικανότητα ενός επενδυτικού στόχου να 
κατανοεί και να αντιμετωπίζει αποτελεσμα-
τικά τους κινδύνους ESG και να γνωστοποιεί 
με διαφάνεια τα διαπιστευτήριά του σχετικά 
με τα κριτήρια ESG, του παρέχει μεγαλύτερη 
βεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη αξία του, 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μείωσης της 
αποτίμησής του λόγω μη συμμόρφωσης με 
κριτήρια ESG.

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο και τον αντί-
κτυπο των παραγόντων ESG στη χρηματοοικο-
νομική επίδοση, η αξιολόγηση των παραγόντων 
ESG στις αποτιμήσεις έχει μετατραπεί από ποι-
οτική σε ποσοτική, έτσι ώστε οι υψηλές χρη-
ματοοικονομικές αξίες να αποδίδονται στους 
παράγοντες ESG. Ορισμένα παραδείγματα εί-
ναι η τιμολόγηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τα αυξημένα ασφάλιστρα από 
δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές 
ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, η αυξημένη 
ζήτηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώ-
σιμα αγαθά, καθώς και η διατήρηση ταλέντων 
και η παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Ο έλεγχος για τα κριτήρια ESG είναι 
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών

Καθώς οι αγοραστές συνειδητοποιούν ολοέ-
να και περισσότερο τον αντίκτυπο που μπορεί 
να έχει στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές 
επιδόσεις η χαμηλή απόδοση στους παράγοντες 
ESG, τα διαπιστευτήρια σχετικά με τα κριτήρια 
ESG αποτελούν πλέον έναν σημαντικό κίνδυνο 
για την επίτευξη συμφωνιών. Κατά συνέπεια, 
ο έλεγχος ως προς τα κριτήρια ESG γίνεται 
γρήγορα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 
του ελέγχου στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η σαφής κατανό-
ηση των ουσιαστικών κινδύνων ESG για έναν 

επενδυτικό στόχο και η αξιολόγηση των επιδό-
σεων του επενδυτικού στόχου σε θέματα ESG 
σε σχέση με τη δημοσιοποίησή τους.

Ο έλεγχος για τα κριτήρια ESG μπορεί να 
εντοπίσει πιθανά τεχνικά ζητήματα (όπως 
εξαιρετικά κατώτατα όρια εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου), παρενέργειες που σχετί-
ζονται με την ασφάλεια των προϊόντων ή 
λειτουργικά σφάλματα με δυνητικά μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις (όπως παράνομα κτίρια, 
καταπατήσεις εκτάσεων γης). Οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν 
την αποτίμηση του επενδυτικού στόχου και τη 
δομή της σύμβασης.

Χρειάζεται επίσης επαρκής έρευνα για τις 
προοπτικές που σχετίζονται με τα κριτήρια 
ESG για να προσδιοριστούν οι τρέχουσες και 
μελλοντικές προβλέψεις αξίας.

Ο έλεγχος για τα κριτήρια ESG μεταβάλλεται 
από μια απλή άσκηση ελέγχου του τι πρέπει και 
τι δεν πρέπει να γίνει σε μια λεπτομερή συγκρι-
τική ανάλυση δεικτών που έχουν δυνατότητες 
ανάπτυξης. Καθώς τα κριτήρια ESG συνεχίζουν 
να ενσωματώνονται περαιτέρω στην εταιρική 
λήψη αποφάσεων, η αξία των ισχυρών διαπι-
στευτηρίων σχετικά με τα κριτήρια ESG θα 
συνεχίσει να αυξάνεται και το ίδιο θα συμβεί 
και με τη ζήτηση για στόχους εξαγοράς που 
κατέχουν ηγετική θέση στις επιδόσεις σχετικά 
με ζητήματα ESG. 

Διαπιστευτήρια σχετικά με κριτήρια 
ESG

Στη σημερινή αγορά, για να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν την πρό-
σβασή τους σε κεφάλαια και παρόχους υπηρε-
σιών, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν και να 
γνωστοποιήσουν μια σαφή στρατηγική σχετικά 
με τα κριτήρια ESG. Ή ανάπτυξη μιας στρατη-
γικής σχετικά με τα κριτήρια ESG απαιτεί από 
μια εταιρεία:

1. Να κατανοεί τις επιπτώσεις τους (και εσω-
τερικά και εξωτερικά).

2. Να συλλέγει και να ταξινομεί δεδομένα 
σχετικά με τις ουσιώδεις επιπτώσεις.

3. Να δημιουργεί και να εφαρμόζει αποτε-
λεσματικές στρατηγικές και τακτικές δράσεις 
για την αποφυγή, μείωση, διαχείριση και αντι-
στάθμιση των επιπτώσεών τους.

4. Να γνωστοποιεί τακτικά και με διαφάνεια 
την πρόοδο στην αγορά.

Μια καλά εκτελεσμένη στρατηγική για τα 
κριτήρια ESG μπορεί να δημιουργήσει αξία με 
πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε νέες πηγές κεφαλαίου, της βελ-
τίωσης της παραγωγικότητας και του μειωμέ-
νου λειτουργικού κόστους, της πρόσβασης σε 
νέες αγορές, της βελτιωμένης δέσμευσης των 
ενδιαφερομένων μερών και της πρόσβασης σε 
ταλέντα υψηλής ποιότητας και της διατήρησης 
αυτών.

Επιτακτική ανάγκη για συμφωνίες
Είναι σαφές ότι τα ζητήματα ESG δεν είναι 

ζητήματα που μπορούν να εξεταστούν μετά τη 
συναλλαγή. Αποτελώντας βασική προσδοκία 
των μετόχων, η εξέταση των κριτηρίων ESG 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις συμφωνίες 
συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν, εφαρμόζουν 
και δημοσιοποιούν έγκαιρα στρατηγικές για 
τα κριτήρια ESG θα καταστούν προνομιακοί 
προμηθευτές, ελκυστικές επενδύσεις και πιο 
ανθεκτικές επιχειρήσεις υψηλότερης αξίας. 
Οι εταιρείες αυτές αναγνωρίζονται όλο και πε-
ρισσότερο ως πρωταρχικοί επενδυτικοί στόχοι 
για τους αγοραστές που αναζητούν επενδύσεις 
που θα ενισχύσουν τη δική τους στρατηγική 
και τις επιδόσεις τους σε ζητήματα ESG και 
θα αυξήσουν την επιχειρηματική αξία τους.
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Υποχρεωτική η έκδοση 
απολογισμών ESG για τις 
εταιρείες

Σ τις 21 Ιουνίου, το Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκα-

ταρκτική συμφωνία επί της πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία που 
αφορά την υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότη-
τας (CSRD) από τις εταιρείες. Ή Οδηγία για 
την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, της 
οποίας το βασικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον 
Απρίλιο του 2021, τροποποιεί ουσιαστικά την 
Οδηγία του 2014 για τη δημοσιοποίηση της 
Έκθεσης μη Χρηματοοικονομικής Πληροφό-
ρησης. Εισάγει λεπτομερέστερες απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων και μεριμνά ώστε οι 
επιχειρήσεις να υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα βιωσι-
μότητας (ESG), όπως τα θέματα περιβαλλο-
ντικής υπευθυνότητας (E, environment), τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές 
πρακτικές που εφαρμόζουν (S, Social) και το 
μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν 
υιοθετήσει (G, Governance).

Ή Οδηγία CSRD αποσκοπεί στην αύξηση 
της ποιότητας της πληροφορίας που δημοσι-
εύεται από εταιρείες, καθώς και της διαφά-
νειας των εν λόγω πληροφοριών για θέματα 
βιωσιμότητας και, ως εκ τούτου, στη στήριξη 
της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, 
στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού 
για το Κλίμα και της Πράσινης Συμφωνίας 
της Ε.Ε.

Ή Οδηγία εισάγει επίσης απαίτηση για τη 
διασφάλιση των υποβαλλόμενων εκθέσεων 
βιωσιμότητας από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, 
καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας 
των πληροφοριών, απαιτώντας να δημοσιο-

ποιούνται σε ειδικό τμήμα της έκθεσης δι-
αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των 
εταιρειών.

Ποιες εταιρείες αφορά η Οδηγία 
CSRD;

Οι απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD αφορούν 
όλες τις μεγάλες εταιρείες (εισηγμένες και 
μη εισηγμένες εταιρείες της Ε.Ε.) οι οποίες 
πληρούν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια:
→  Περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
→  Καθαρό κύκλο εργασιών άνω των € 40 

εκατ.
→  Πάνω από € 20 εκατ. ετήσιο συνολικό 

ισολογισμό.
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν επίσης και 

τις εταιρείες εκτός Ε.Ε. οι οποίες πραγμα-
τοποιούν καθαρό κύκλο εργασιών 150 εκατ. 
ευρώ στην Ε.Ε. και έχουν τουλάχιστον μία 
θυγατρική ή υποκατάστημα στην Ε.Ε.

Τέλος, η Οδηγία θα αφορά και τις εισηγμέ-
νες ΜμΕ, όπου όμως αναμένεται να υπάρχει 
δυνατότητα εξαίρεσης για τις ΜμΕ, δίνοντας 
μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως 
το 2028.

Σημαντική νέα υποχρέωση για τις εταιρεί-
ες: Ή υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα 
πρέπει να πιστοποιείται από διαπιστευμέ-
νο ανεξάρτητο ελεγκτή, όπως επίσης και οι 
εκθέσεις των μη ευρωπαϊκών εταιρειών θα 
πρέπει να πιστοποιούνται είτε από ευρωπαίο 
ελεγκτή είτε από ελεγκτή εγκατεστημένο 
σε τρίτη χώρα.

Ή Κατερίνα Κατσούλη, Director ESG & 
Sustainability της Grant Thornton, αναφέ-

GRANT THORNTON GREECE
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ρει: «Να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα η 
υποχρέωση για τη δημοσίευση Εκθέσεων 
Βιωσιμότητας είναι ευρύτερη και σε μεγάλο 
βαθμό καλύπτει τις επερχόμενες απαιτή-
σεις, καθώς ο νόμος 4403/2016 και η σχετι-
κή εφαρμοστική εγκύκλιος που ακολούθη-
σε καθόρισαν συγκεκριμένες απαιτήσεις 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ή 
κύρια διαφορά εντοπίζεται στο εύρος των 
στοιχείων που θα συμπεριλαμβάνονται και 
ουσιαστικά στο πρότυπο σύμφωνα με το 
οποίο θα πρέπει να αναπτύσσεται ο Εταιρι-
κός Απολογισμός Βιωσιμότητας.

Με τη νέα Οδηγία έγινε ξεκάθαρο πως η 
Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέμα-
τα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) 
έχει επιφορτιστεί με το έργο της ανάπτυ-
ξης των νέων ευρωπαϊκών προτύπων για 
τη συγγραφή των Εκθέσεων Βιωσιμότητας 
βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας CSRD. Ως 

μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του EFRAG, 
στόχος μας είναι έως τον Νοέμβριο του 2022 
να ολοκληρωθεί η αποστολή των τελικών 
προτύπων στην αρμόδια Επιτροπή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης προς έγκριση».

Από πότε ισχύει η υποχρέωση για 
τις επιχειρήσεις;

Ή εφαρμογή του κανονισμού αναμένεται 
να γίνει σε τρία στάδια:
→  Την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύει η υπο-

χρέωση για τις επιχειρήσεις που υπάγο-
νται ήδη στην Οδηγία για τη δημοσιοποίη-
ση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
(NFRD) του 2014.

→  Την 1η Ιανουαρίου 2025 θα ξεκινήσει η υπο-
χρέωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις που 
δεν υπάγονται σήμερα στην Οδηγία για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών.
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→  Την 1η Ιανουαρίου 2026 για τις εισηγμέ-
νες MμE, καθώς και για τα μικρά και μη 
πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και τις 
εξαρτημένες ασφαλιστικές εταιρείες.

Ποιες θα είναι οι απαιτήσεις 
αναφοράς βάσει της Οδηγίας CSRD;

Ή μορφή και τα ακριβή κριτήρια σχετικά με 
αυτά που θα απαιτήσει η CSRD είναι ακόμη υπό 
διαμόρφωση. Βάσει των μέχρι τώρα οδηγιών, 
θα υπάρχει απαίτηση για τη δημοσίευση, σε 
ετήσια βάση, μιας έκθεσης ή ενός απολογι-
σμού ο οποίος θα περιλαμβάνει:
→  Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (KPIs) για 

θέματα που είναι σημαντικά για την εται-
ρεία και τα οποία αφορούν, τουλάχιστον, 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τη διαφορετικότητα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία. Θα 
απαιτηθούν γνωστοποιήσεις άλλων θεμά-
των βιωσιμότητας για την κάλυψη ζητημά-
των όπως η στρατηγική, η διακυβέρνηση, 
οι πολιτικές, οι διαδικασίες, τα συστήματα, 
τα αποτελέσματα και η επίτευξη στόχων 
βιωσιμότητας.

→  Τα ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας που 
έχει αναγνωρίσει η εταιρεία και τα οποία 
βασίζονται στην αρχή της διπλής ουσια-
στικότητας:
●  Ποιοι κίνδυνοι και ευκαιρίες βιωσιμότη-

τας μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία 
της εταιρείας (π.χ. ελλείψεις πρώτων 
υλών ή διακοπές στην παραγωγή λόγω 
ακραίων καιρικών συνθηκών, αλλά και 
κινδύνους, όπως είναι ενδεχόμενο πλήγ-
μα που μπορεί να προκληθεί στη φήμη της 
εταιρείας) και

●  Ποιο είναι το εύρος της επίδρασης (θετι-
κή ή αρνητική) που έχει η εταιρεία στους 
ανθρώπους και το περιβάλλον (όπως είναι 
η απώλεια βιοποικιλότητας ή οι παραβιά-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

αλυσίδα αξίας).
→  Πληροφορίες σχετικά με τους μακροπρόθε-

σμους στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας 
και την πρόοδο που σημειώνει σε ετήσια 
βάση σε σχέση με τους στόχους αυτούς.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να 

εγκριθεί η προσωρινή αυτή συμφωνία από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή Οδηγία θα αρχίσει να 
ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα που 
πρέπει να πραγματοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις;

Ή Αθηνά Μουστάκη, επικεφαλής του τμήμα-
τος Environmental, Social, Governance, Risk 
& Compliance (ESGRC) της Grant Thornton, 
εκτιμά ότι οι εταιρείες που εμπίπτουν στην 
υποχρεωτική εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας 
δεν θα πρέπει να περιμένουν το 2024 ώστε να 
την εφαρμόσουν. Ειδικότερα, μέσα από την 
πολυετή εμπειρία της στην εφαρμογή ευρω-
παϊκών κανονιστικών πλαισίων, συστήνει να 
προετοιμαστούν οι εταιρείες για τις εκθέσεις 
βιωσιμότητας βάσει της Οδηγίας CSRD από 
τη φετινή χρονιά, αξιολογώντας σήμερα την 
ωριμότητά τους στα θέματα ESG - βιώσιμης 
ανάπτυξης, ώστε στη συνέχεια να αναπτύξουν 
τη δική τους στρατηγική βιωσιμότητας και 
να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις εκθέσεων βιωσιμότητας, όπως αυτές 
ορίζονται στην Οδηγία.

Ή διεξαγωγή μιας μελέτης αποκλίσεων δια-
φορών (gap analysis) έναντι των απαιτήσεων 
CSRD για την αξιολόγηση του πλήθους των 
αλλαγών που θα απαιτηθούν είναι απαραί-
τητη γι’ αυτή τη διαδικασία. Οι εταιρείες θα 
χρειαστεί να υιοθετήσουν σχετικές πολιτικές 
και συστήματα, καθώς και να αναπτύξουν ένα 
πλαίσιο δεικτών, προκειμένου να μπορούν 
να παρακολουθούν την επίδοσή τους έναντι 
των στόχων που θέτουν για κάθε άξονα ESG.
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Η διαχρονική εξυγίανση των 
τραπεζικών ισολογισμών 
από τη μείωση των 
κόκκινων δανείων και το 
Ταμείο Ανάκαμψης

Σ τα τελευταία δύο χρόνια, τα επιτόκια 
έκδοσης των τραπεζικών ομολόγων 
έχουν πολλαπλασιαστεί συγκριτικά με 

εκείνα που ίσχυαν πριν από την πρόσφατη 
γεωπολιτική κρίση. Επίσης, τα spreads από 
τις εκδόσεις των τραπεζών που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα κινούνται σε αρκετά 
υψηλότερο επίπεδο τόσο από το αντίστοιχο 
των ευρωπαϊκών τραπεζών όσο και από του 
ελληνικού δημοσίου. Ένας βασικός λόγος 
είναι ότι οι 4 συστημικές τράπεζες δεν εί-
χαν ολοκληρώσει την προσπάθεια εξυγίαν-
σης των ισολογισμών τους, με αποτέλεσμα 
η αγορά να τις τιμολογεί αρκετά υψηλότερα 
από το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για ένα 
πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
τη σημαντική μείωση των Non Performing 
Exposures/NPEs (Μη Εξυπηρετούμενα 
Ανοίγματα, κυρίως «κόκκινα δάνεια») ως 
προς το συνολικό Ενεργητικό. Το σχήμα 1 δεί-
χνει ότι αυτή η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί 
από 31/12/2021 για τις τράπεζες Eurobank και 
Εθνική:

Συνοπτικά, τα συνολικά Μη Εξυπηρετού-
μενα Ανοίγματα/NPEs Ratio για τις 4 συ-
στημικές τράπεζες στην τελευταία εξαετία 
εμφάνισαν την εικόνα 1.

Έτσι, οι τράπεζες Eurobank και Εθνική 
κατάφεραν να συγκλίνουν με τις ευρωπαϊ-
κές τράπεζες (μονοψήφιο ποσοστό), ενώ οι 
τράπεζες Alpha και Πειραιώς πλησιάζουν 
αυτό τον στόχο. Στο σχήμα 2 εμφανίζεται η 
προσπάθειά τους να μειώσουν σημαντικά 
τη σχέση NPEs/Ενεργητικό την τελευταία 
χρονιά.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΈΑΣ 
Πρόεδρος, Καθηγητής Λογιστικής ΕΛΤΕ
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ΕΙΚΟΝΑ 1

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Έθνική 39,00% 38,10% 40,30% 31,70% 15,00% 6,90%

Alpha 51,10% 50,10% 47,50% 43,60% 41,50% 12,90%

Piraeus 52,20% 52,60% 49,30% 48,20% 34,60% 12,90%

Eurobank 48,60% 45,40% 40,90% 35,30% 15,10% 8,00%
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Προφανώς, η σημαντική αποενοποίηση με-
γάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμά-
των για το 2021 προκαλεί μεγάλη πτώση στα 
καθαρά έσοδα από τόκους, που αναμένεται να 
βελτιωθεί, καθώς η ζήτηση για επιχειρηματι-
κά δάνεια στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν 
υψηλή και τα έξοδα για τόκους βρίσκονται σε 
ιστορικά χαμηλά.

Ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώ-
σει θετική γνωμοδότηση από το β’ εξάμηνο 
του 2021 και αναγνώρισε την προτεραιότητα 
οριστικής απομείωσης των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων από τους ισολογισμούς τρα-
πεζών στην Ελλάδα, καθώς και το γεγονός ότι 
με τη ρύθμιση δεν επέρχεται αλλοίωση του 
πλαισίου που προβλέπεται για τον αναβαλ-
λόμενο φόρο (ΔΛΠ 12), τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ή εφαρμογή της 
γνωμοδότησης ανανέωσε τη δυνατότητα δη-
μιουργίας Αναβαλλόμενων Φορολογικών Πι-
στώσεων (Deferred Tax Credits, DTC) (Ενερ-
γητικό), που συμμετέχουν αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση της κεφαλαιακής επάρκειας 
(CET 1). Στις 31/12/2021 η συμμετοχή DTC/CET 
1 ανά τράπεζα ήταν: Alpha (62,1%), Eurobank 
(70,2%), Εθνική (85,9%) και Πειραιώς (100,1%). 
Έτσι ο CET 1 καλύπτει τα ελάχιστα απαιτούμε-
να όρια, συμβάλλει στην επενδυσιμότητα των 
τραπεζών και παρέχει τα περιθώρια (σε μα-
κροοικονομικό επίπεδο) να βελτιστοποιηθεί 
η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που αναμένεται 
να ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Ή Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συνέβαλε στη δημιουργία 
μητρώου αξιολογητών για τα επενδυτικά σχέ-
δια του ΤΑΑ, ενώ παράλληλα για τη δανειακή 
τραπεζική χρηματοδότηση λειτουργεί η ηλε-
κτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την 
προηγούμενη χρονιά από το ΤΑΑ ανακοινώ-
θηκαν αρχικά 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ) και στη 
συνέχεια άλλα 36 (1,34 δισ. ευρώ), ενώ για το 
2022 ανακοινώθηκαν αρχικά 55 έργα (3,35 
δισ. ευρώ), προστέθηκαν άλλα 70 (2,4 δισ. 
ευρώ) και αναμένονται με τεράστιο ενδια-
φέρον οι μελλοντικές ανακοινώσεις μαζί με 
την απορροφητικότητα-αποδοτικότητα των 
αντίστοιχων έργων.
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Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας: Εργαλείο σε 
περίοδο υψηλής μεταβλητότητας

Τ ην τελευταία δεκαετία η ελληνική 
οικονομία έχει πληγεί από αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις, που συνοψίζονται σε 

τρία μνημόνια, μία πανδημία και τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, ενώ το κλίμα αβεβαιότητας 
ενισχύουν πρόσθετες απειλές, όπως ο πλη-
θωρισμός, η ενεργειακή κρίση, η διαφαι-
νόμενη διατροφική ένδεια και η κλιματική 
αλλαγή, με επιπτώσεις στην οικονομική ανά-
πτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
θα στηρίξει καθοριστικά την ανάκαμψη της 
Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει στην επίλυ-
ση μεγάλων αδυναμιών που χαρακτηρίζουν 
την ελληνική οικονομία, όπως η ασθενής 
ανταγωνιστικότητα και το μεγάλο έλλειμμα 
εγχώριων και ξένων επενδύσεων, ενισχύο-
ντας παράλληλα την επιτάχυνση αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων.

Ή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθεί τόσο μέσα από 
επιδοτήσεις όσο και μέσα από δάνεια. Υπάρ-
χουν, κατά τη γνώμη μου, 5 κρίσιμοι παράγο-
ντες για την απορρόφηση των επιδοτήσεων:

α. Ανακοστολόγηση επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στο Ταμείο λόγω των πρό-
σφατων εξελίξεων στην ενέργεια και την ανα-
τίμηση των πρώτων υλών.

β. Απάλειψη έργων που θεωρούνται «μη 
ώριμα» και ένταξη νέων έργων.

γ. Επιτάχυνση της τεχνικής υποστήριξης 
στα αρμόδια υπουργεία για να μπορέσουν να 
δρομολογήσουν την υλοποίηση των έργων 
που έχουν αναλάβει.

δ. Άμεση προώθηση εμβληματικών έργων 
που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονο-
μίας, καθώς και ανάδειξη έργων της περιφέ-

ρειας τα οποία θα αμβλύνουν τις ανισότητες 
με τα αστικά κέντρα της χώρας.

ε. Διαφοροποίηση ορισμένων οροσήμων 
για τα οποία έχει δεσμευτεί η Ελλάδα απένα-
ντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των νέων 
συνθηκών.

Όσον αφορά το σκέλος των δανείων, η χώ-
ρα μας πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία η πλατ-
φόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για 
δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Προκειμένου να 
εγκριθούν τα επενδυτικά σχέδια που υπο-
βάλλονται στην πλατφόρμα, υπάρχουν πέντε 
βασικά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν: 

α. προετοιμασία και υποβολή του επενδυ-
τικού σχεδίου, 

β. αρχική αξιολόγηση επιλεξιμότητας της 
επένδυσης, 

γ. επιλογή ανεξάρτητου αξιολογητή του 
ΤΑΑ, 

δ. οριστική έγκριση του αιτήματος από το 
τραπεζικό ίδρυμα και 

ε. εκταμίευση της δόσης. 
Παράλληλα, η πλατφόρμα είναι διαμορ-

φωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει 
η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, καθώς και να 
διασφαλίζεται η έγκυρη και έγκαιρη ενημέ-
ρωση των επενδυτών. Ένα κρίσιμο στοιχείο 
που οφείλουμε να αναφέρουμε είναι ότι η 
οριστικοποίηση των χαμηλότοκων επιτοκίων 
του Ταμείου γίνεται με την υπογραφή της 
σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα. Παράλ-
ληλα, αξίζει να τονίσουμε ότι, επειδή ισχύει 
η αρχή «first come, first served», οι εταιρείες 
που θα ολοκληρώσουν πρώτες την υποβολή 
και έγκριση του επενδυτικού τους σχεδίου 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton 
Greece
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είναι αυτές που θα ωφεληθούν από τα χα-
μηλότοκα επιτόκια. Κάθε αναθεώρηση των 
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα θα οδηγεί και σε αναθεώρηση των 
χαμηλότοκων επιτοκίων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Μέχρι στιγμής, 
έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα πάνω από 
650 φορείς με σχέδια, η συνολική αξία των 
οποίων υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ. Ή πρόβλεψη είναι ότι έως το τέλος του 
2023 θα έχει συμβασιοποιηθεί το μεγαλύτερο 
μέρος, αν όχι το σύνολο, των διαθέσιμων πό-
ρων του ΤΑΑ, ενώ τα δάνεια θα κατευθυνθούν 
στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, 
προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η εγχώρια 
αγροδιατροφική παραγωγή και η βιομηχανία 
της χώρας όσο και η εξωστρέφεια.

Σημαντική στήριξη στις δράσεις του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται 
να προσφέρει και το ενεργειακό πρόγραμμα 
REPowerEU, το οποίο ανακοίνωσε η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και το οποίο αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση της πράσινης ενεργειακής με-
τάβασης, ενός από τους βασικούς πυλώνες 
του Ταμείου. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμ-
μα, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να 
ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, να 
αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης και να επιταχύνει τη 
λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Ταυτόχρονα, πρόνοια πρέπει να ληφθεί 
για στοχευμένα μέτρα που αφορούν την ενερ-
γοβόρα βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή 
και την εγχώρια ακτοπλοΐα.

Ταυτόχρονα το REPowerEU εξυπηρετεί και 
την ανάγκη απεξάρτησης από τις ενεργειακές 
πηγές της Ρωσίας, που αποτελεί πλέον στρα-
τηγική ολόκληρης της Ευρώπης. Οι πόροι του 
θα στηρίξουν και «μη πράσινες» ενεργειακές 
λύσεις, που σχετίζονται με το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο.

Το γεγονός ότι η χώρα μας σημείωσε ανά-
πτυξη 7% το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν μια 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, δεδομένων όλων των 
γεγονότων που συνέβησαν τους προηγούμε-
νους μήνες και των αντιξοοτήτων που δημιουρ-
γήθηκαν. Μέσα από τη στήριξη που προσφέρει 
το Ταμείο Ανάκαμψης, πρωταρχικός στόχος 
είναι να διατηρηθεί η χώρα σε αναπτυξιακή 
τροχιά και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά 
της απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.
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Ανθεκτική η ελκυστικότητα 
της χώρας ως επενδυτικού 
προορισμού, παρά την 
αβεβαιότητα του διεθνούς 
περιβάλλοντος

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιό-
τητας στην Ευρώπη, αλλά και σε ολό-
κληρο τον κόσμο, η ελκυστικότητα της 

Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού αποδει-
κνύεται ανθεκτική. Το 37% των επιχειρήσεων 
σχεδιάζουν να επενδύσουν ή να επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας, στη 
διάρκεια του επόμενου χρόνου, ενώ τρεις 
στους τέσσερις επενδυτές (75%) εκτιμούν ότι 
η ελκυστικότητα της Ελλάδας θα βελτιωθεί πε-
ραιτέρω στα επόμενα τρία χρόνια. Αυτά είναι 
μερικά από τα ευρήματα της τέταρτης μεγάλης 
έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, «EY Attractiveness 
Survey Ελλάδα 2022», με θέμα την ελκυστικό-
τητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, η 
οποία διενεργήθηκε από τη Euromoney, μεταξύ 
15 Μαρτίου και 15 Απριλίου. 

Την επίσημη παρουσίαση της έρευνας έκανε 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. 
Παναγιώτης Παπάζογλου, στην εναρκτήρια 
συνεδρία του 5th InvestGR Forum 2022: A New 
Greece Emerges, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 13 Ιουλίου.

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 
και οι επιπτώσεις του πολέμου στην 
Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε, 
αναπόφευκτα, μια αρνητική ψυχολογία στην 
παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Ή έρευνα 

για την Ελλάδα αποτυπώνει αυτό το κλίμα πιο 
έντονα, καθώς ήταν από τις τελευταίες έρευνες 
που διεξήχθησαν στην Ευρώπη, όταν η μεγά-
λη διάρκεια της σύρραξης και οι οικονομικές 
της επιπτώσεις είχαν πλέον καταστεί κοινή 
συνείδηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία στις 
τρεις επιχειρήσεις (32%) δηλώνει ότι έχει κα-
θυστερήσει τα άμεσα επενδυτικά της σχέδια 
για την Ελλάδα μέχρι το 2023, ή και αργότερα, 
ως αποτέλεσμα του πολέμου. Ωστόσο, πάνω 
από τους μισούς ερωτώμενους (54%) απαντούν 
ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στον σχεδιασμό 
τους, ενώ 13% των ερωτηθέντων αναφέρουν 
ότι προχωρούν σε μικρή (<20%) αύξηση των 
προγραμματισμένων επενδύσεων.

Δεύτερη καλύτερη χρονιά ως προς 
τον αριθμό των ΑΞΕ στην Ελλάδα, 
ενώ συνεχίζεται η βελτίωση 
της ποιοτικής σύνθεσης των 
επενδύσεων

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment 
Monitor, μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που 
επεξεργάζεται η ΕΥ, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα 30 άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), 
αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επί-
δοση της χώρας από την έναρξη της έρευνας το 
2000, μετά τον περσινό αριθμό ρεκόρ των 39 
επενδύσεων. Αθροιστικά, οι επενδύσεις της τε-
λευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν το 24% του 

ΈΥ
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συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιή-
θηκαν τα τελευταία 22 χρόνια. Το 2021 εντάθηκε 
η στροφή προς επενδύσεις με υψηλή προστιθέ-
μενη αξία. Με βάση το είδος της δραστηριότητας 
όπου κατευθύνονται οι επενδύσεις, το 30% αφορά 
επενδύσεις σε κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων 
(headquarters), έναντι μόλις 4% μεταξύ 2000 και 
2020, και 7% στο σύνολο της Ευρώπης το 2021, 
ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται αντί-
στοιχα οι βιομηχανικές δραστηριότητες (20%) 
και οι δραστηριότητες logistics (17%). Με βάση 
τους κλάδους της οικονομίας, στην κορυφή της 
κατάταξης βρίσκονται η αγροδιατροφή (20%), οι 
μεταφορές και τα logistics (20%) και οι υπηρε-
σίες λογισμικού και πληροφορικής (17%), τρεις 
κλάδοι που συνδέονται με σημαντικά συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: 
την ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων, τη 
γεωγραφική της θέση και τις δεξιότητες του αν-
θρώπινου δυναμικού της.

Αυξάνεται η διάθεση για επενδύσεις 
και η αισιοδοξία για το μέλλον

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που σχεδι-
άζουν να επενδύσουν ή να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, στη διάρ-
κεια του επόμενου χρόνου, παρά τις δύσκολες 
γεωπολιτικές συνθήκες, αυξήθηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας στο 37%, από 
34% πέρσι και 28% το 2020. 

Την ίδια ώρα, 58% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα δηλώνουν ότι η άποψή τους για την 
Ελλάδα ως ένα μέρος όπου η επιχείρησή τους 
θα μπορούσε να αναπτύξει ή να επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της έχει βελτιωθεί κατά τον 
τελευταίο χρόνο, ποσοστό οριακά μειωμένο 
έναντι του 2021 (62%), ενώ τρεις στους τέσσερις 
επενδυτές (75%), εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα 
της Ελλάδας θα βελτιωθεί στα επόμενα τρία 
χρόνια, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα 
στην πρώτη θέση μεταξύ των υπό σύγκριση 
χωρών, αλλά και συγκριτικά με το σύνολο της 
Ευρώπης (64%).

Ψήφος εμπιστοσύνης στις 
επιμέρους πολιτικές για την 
ελκυστικότητα

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται ως προς 
τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας σχε-
τικά με τις ακολουθούμενες πολιτικές για τη 
βελτίωση επιμέρους πτυχών της ελκυστικό-
τητας της χώρας. Το εύρημα αυτό δείχνει να 
επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές αποδίδουν τη 
βελτίωση της εικόνας της χώρας στην εφαρ-
μογή συγκεκριμένων πολιτικών και όχι πλέον 
στη χρονική συγκυρία και τη λήξη της περιόδου 
αβεβαιότητας που προκάλεσε η οικονομική 
κρίση. Συγκεκριμένα, θετικά αξιολογούνται οι 
πολιτικές για την προσέλκυση επιχειρήσεων 
(81%), την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού 

(78%), την προσέλκυση καινοτόμων δραστη-
ριοτήτων (75%), την προσέλκυση κεφαλαίου 
(65%), την προσέλκυση κεντρικών γραφείων 
και κέντρων λήψης αποφάσεων (58%) και τη 
δημιουργία κέντρων ανταγωνιστικότητας και 
κόμβων παγκόσμιας εμβέλειας (55%). 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
αδύναμα σημεία της χώρας

Ως ισχυρά χαρτιά της ελκυστικότητας της 
χώρας αναδεικνύονται, και πάλι, η ποιότη-
τα ζωής (75%), οι υποδομές μεταφορών και 
logistics (73%), οι υποδομές τηλεπικοινωνιών/
ψηφιακές υποδομές (72%), η εσωτερική αγορά 
της Ελλάδας (72%), καθώς και οι δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού (70%). Στον αντίποδα, 
ως λιγότερο ελκυστικά στοιχεία αναδεικνύο-
νται η ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας (46%), 
η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας (47%), το εκ-
παιδευτικό σύστημα (48%) και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και διαθεσιμότητα κεφαλαίων 
στην Ελλάδα (48%). 

Βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησαν, 
επίσης, την Ελλάδα με βάση μια σειρά από κρι-
τήρια που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, 
τρεις από τους σημαντικότερους παράγοντες 
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που επηρεάζουν σήμερα τις επενδυτικές απο-
φάσεις και στους οποίους η Ελλάδα έχει δώ-
σει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια. Σε 
όλους τους επιμέρους τομείς, η πλειοψηφία 
των ερωτώμενων εκτιμά ότι οι επιδόσεις της 
Ελλάδας είναι εφάμιλλες ή και καλύτερες σε 
σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, σε 
αρκετούς τομείς υπάρχουν και σημαντικά μει-
οψηφικά ποσοστά των ερωτώμενων που θεω-
ρούν ότι οι επιδόσεις της χώρας υστερούν των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών, υπενθυμίζοντας 
τον σκληρό ανταγωνισμό και τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 
σήμερα για την προσέλκυση επενδύσεων. 

Τομείς προτεραιότητας για την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
χώρας

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι, για να βελτιώσει 
τη θέση της, η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί 
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμι-
κού (40%), την υποστήριξη των κλάδων της 
καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (37%), 
τη μείωση της φορολογίας (33%) και την ενί-
σχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (27%). 

Τέλος, ένα εντυπωσιακό 90% των επιχει-
ρήσεων, και 83% εκπροσώπων των επιχειρή-
σεων που δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσία 
στη Ελλάδα, έναντι 86% και 62% αντίστοιχα 
πέρυσι, δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι 
να επενδύσουν στη χώρα, αν αντιμετωπιστούν 
τα αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα 
αποτρεπτικά.

Οι προτάσεις της ΕΥ 
Μέσω της έρευνας, η ΕΥ Ελλάδος, καταθέτει 

μια δέσμη προτάσεων με στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, οι 
οποίες κινούνται σε 10 βασικούς άξονες:
→ Ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες,
→ Ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία,
→  Βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας,
→ Logistics και υποδομές,
→ Επανεστίαση στη βιομηχανία,
→ Φορολογία,
→ Γραφειοκρατία και δικαιοσύνη,
→ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
→  Συστράτευση για αποτελεσματικότερη επι-

κοινωνία στο εξωτερικό,
→ Πολιτική σταθερότητα.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
καταθέτει στην έρευνα την άποψή του αναφο-
ρικά με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας 
και αναφέρεται στα βήματα που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και σε όσα πρέπει να γίνουν, 
τονίζοντας:

«Ή προσπάθεια συνεχίζεται. Το κράτος γί-
νεται μεν ψηφιακό, αλλά πρέπει να γίνει συ-
νολικά και πιο αποτελεσματικό. Ή απονομή 
της δικαιοσύνης να επιταχυνθεί περισσότε-
ρο. Άλλες τομές, όπως για παράδειγμα αυτές 
στην κατάρτιση, έχουν ψηφιστεί, αλλά μένει 
και να εφαρμοστούν σωστά. Ενώ πολλές άλλες 
επενδύσεις προγραμματίζονται, αλλά πρέπει να 
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τους και να ανακοι-
νωθούν. Ή Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι 
από τους πρώτους επενδυτικούς προορισμούς 
της Ευρώπης».

Εκτός από τον πρωθυπουργό, τις απόψεις 
τους για τη σημασία των ξένων επενδύσεων 
για την Ελλάδα εκφράζουν στην έρευνα και οι 
υπουργοί κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός 
Οικονομικών, Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, 
καθώς και οι κ.κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, 
πρόεδρος ΣΕΒ, πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτρο-
πής Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Νίκος Βέττας, γενικός 
διευθυντής ΙΟΒΕ και καθηγητής, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Συστράτευση για την αντιμετώπιση 
του εντεινόμενου ανταγωνισμού

Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Πα-
πάζογλου, δήλωσε: «Σε μια χρονιά αυξανόμενης 
παγκόσμιας αβεβαιότητας, η ελκυστικότητα 
της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού 
παραμένει υψηλή, χάρη στα σημαντικά βήματα 
των τελευταίων ετών. Την κατάκτηση αυτή, και 
την ευρεία συναίνεση γύρω από την επιτακτική 
ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, με 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλή 
προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία, 
οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε, μέσω 
της συστράτευσης των πολιτικών και παρα-
γωγικών δυνάμεων, της δημόσιας διοίκησης, 
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει, 
δε, να θυμόμαστε ότι δραστηριοποιούμαστε 
σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο όλες οι 
χώρες εντείνουν σήμερα τις προσπάθειές τους 
και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς για να 
ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους. 
Με αυτές πρέπει να συγκρινόμαστε πλέον, και 
όχι με τις παλιότερες δικές μας επιδόσεις!»
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Fraud risk 
assessment: Γιατί 
είναι σημαντικό 
στην αντιμετώπιση 
της απάτης

Η απάτη αποτελεί ένα σοβαρό και δα-
πανηρό πρόβλημα για τις εταιρείες, 
με σημαντικές επιπτώσεις στη φή-

μη. Ή ραγδαία αύξηση της εταιρικής απάτης 
οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση, 
στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, στην πα-
γκοσμιοποίηση και στη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της EY 
«Global Integrity Report 2022», ένας στους 10 
ερωτηθέντες στην Ελλάδα ανέφερε ότι στη 
διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών υπήρξαν 
σημαντικά κρούσματα απάτης στον οργανι-
σμό του.

Σύμφωνα με το «Report to the Nations 
2022», η απάτη που προκαλείται από τους 
υπάλληλους, διευθυντές, στελέχη και ιδιο-
κτήτες εις βάρος των οργανισμών τους, γνω-
στή και ως «επαγγελματική απάτη», αποτελεί 
την πιο κοινή μορφή χρηματοοικονομικού 
εγκλήματος με το μεγαλύτερο κόστος. 

Το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στην 
επαγγελματική απάτη, αναφέροντας στατι-
στικά στοιχεία της έκθεσης «Report to the 
Nations 2022», η οποία βασίστηκε σε περισ-
σότερα από 2.000 πραγματικά περιστατικά 
απάτης σε 133 χώρες. Επίσης θα αναλυθούν 
τα βασικά σημεία της αξιολόγησης του κιν-
δύνου απάτης (fraud risk assessment) και τα 

οφέλη που έχει για τις εταιρείες.
Ή επαγγελματική απάτη είναι ιδιαίτερα 

συχνή εξαιτίας δύο βασικών παραγόντων.
Ο πρώτος είναι ότι κάθε οργανισμός εξου-

σιοδοτεί τους υπαλλήλους να έχουν πρόσβα-
ση ή έλεγχο σε περιουσιακά στοιχεία (π.χ. 
διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, φύλαξη 
αποθεμάτων κ.λπ.) 

Ο δεύτερος λόγος είναι ο μεγάλος αριθμός 
των ατόμων που είναι σε θέση να διαπράξουν 
απάτη εις βάρος των οργανισμών τους. Το 
παγκόσμιο εργατικό δυναμικό υπερβαίνει 
τα 3,3 δισεκατομμύρια, η πλειοψηφία των 
οποίων δεν θα διέπραττε απάτη εις βάρος 
των εργοδοτών τους.

Ωστόσο, ακόμα και εάν ένα πολύ μικρό πο-
σοστό των εργαζομένων εκμεταλλευόταν 
την εμπιστοσύνη των εργοδοτών τους και 
υπερέβαινε τα όρια, το αποτέλεσμα θα ήταν 
να διαπραχθούν εκατομμύρια περιστατικά 
επαγγελματικής απάτης ετησίως.

Υπολογίζεται πως οι επιχειρήσεις χάνουν 
περίπου το 5% από τα ετήσια έσοδά τους λόγω 
απάτης. Ποσοστό που, αν υπολογιστεί στο 
Ακαθάριστο Παγκόσμιο Προϊόν (GWP), που 
ανέρχεται σε 94,94 τρισ. δολάρια, ισοδυναμεί 
με 4,7 τρισ. δολάρια. 

Σύμφωνα με το ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiners), τρεις είναι οι 

ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΤΈΣΚΟΥ CPA, FCCA,CFE 
Ποιοτικός Έλεγχος ΣΟΕΛ
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βασικές κατηγορίες επαγγελματικής απάτης 
(Σχήμα 1):. Ή υπεξαίρεση περιουσιακών στοι-
χείων, η παραποίηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και η διαφθορά.

 Ή υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 
αποτελεί τη συχνότερη μορφή επαγγελμα-
τικής απάτης, με ποσοστό 86% (βλ. Σχήμα 2). 
Ωστόσο, τέτοιου είδους περιστατικά συνήθως 
προκαλούν τη χαμηλότερη μέση χρηματική 
ζημία για τους οργανισμούς (100 χιλ. δολάρια 
ΉΠΑ). Σε αντίθεση, η παραποίηση των χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων, που είναι 

και το χαμηλότερο σε συχνότητα αδίκημα 
επαγγελματικής απάτης (9%), προκαλεί τη 
σημαντικότερη χρηματική ζημία για τους 
οργανισμούς (μέση ζημία 593 χιλ. δολάρια 
ΉΠΑ). 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
η έλλειψη εσωτερικών δικλίδων πρόληψης 
της απάτης αποτελεί τον βασικό παράγοντα 
που οδηγεί στην απάτη. 

Ωστόσο, ο προσδιορισμός των κινδύνων 
απάτης και ο περιορισμός τους δεν είναι 
δύσκολος. 

Σύμφωνα με το The Journal of Accountan-
cy, οι δύο βασικοί λόγοι διάπραξης της απάτης 
είναι η απληστία και η ανάγκη. Υπάρχουν τρία 
στοιχεία τα οποία επιτρέπουν σε κάποιον να 
διαπράξει απάτη: το κίνητρο, η ευκαιρία και 
ο εξορθολογισμός. 

H αξιολόγηση των κινδύνων απάτης (fraud 
risk assessment) έχει σκοπό να εντοπίσει τις 
αδυναμίες του οργανισμού που τον κάνουν 
ευάλωτο σε περιστατικά απάτης, τα οποία 
προέρχονται είτε από ενδογενείς παράγοντες 
(π.χ. υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 
από υπαλλήλους) είτε από εξωγενείς παρά-
γοντες (π.χ. χακάρισμα). Μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί εσωτερικά από στελέχη τα οποία 
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή από εξω-
τερικούς συνεργάτες (π.χ. συμβουλευτικές 
εταιρείες).

Μια αξιολόγηση των κινδύνων απάτης 
θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη σε κάθε 
οργανισμό, αναλόγως του κλάδου δραστηριο-
ποίησης και των λειτουργιών του. Τα στελέχη 
τα οποία έχουν την ευθύνη των τμημάτων 
θα πρέπει να πραγματοποιούν εκτιμήσεις 
κινδύνου αξιολογώντας την έκθεση του ορ-
γανισμού σε περιστατικά απάτης. Επειδή οι 
αλλαγές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
περιβάλλον κάθε οργανισμού είναι βέβαιες, 
οι εκτιμήσεις θα πρέπει να ανανεώνονται 
τακτικά, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι 
σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Ή καταγεγραμμένη 
αξιολόγηση των κινδύνων απάτης θα πρέπει 
να κοινοποιείται στους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνηση (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο), 
ώστε συλλογικά όλα τα υπεύθυνα μέρη να 
δεσμευτούν στην εφαρμογή δικλίδων πρό-
ληψης και καταπολέμησης της απάτης. Οι 
δικλίδες που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να 
σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη την πιθα-
νότητα και το μέγεθος της επίπτωσης του 
κάθε κινδύνου απάτης. 

Το κόστος πραγματοποίησης μιας αξιο-
λόγησης κινδύνου απάτης είναι πολύ μικρό 
σε σχέση με τη μέση χρηματική ζημία των 
περιστατικών απάτης που προαναφέρθηκε 
ανωτέρω (βλ. Σχήμα 2). Ή αξιολόγηση των 
κινδύνων απάτης παρέχει ουσιώδη βοήθεια 

Υπεξαίρεση 
περιουσιακών 

στοιχείων

Χρηματικά στοιχεία

Μη χρηματικά 
στοιχεία

Παραποίηση 
Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων

Υπερεκτίμηση 
εσόδων/κερδών/λοιπ

ών οικονομικών 
στοιχείων 

Υποεκτίμηση 
εσόδων/κερδών 

/λοιπών οικονομικών 
στοιχείων

Διαφθορά

Σύγκρουση 
συμφερόντων

Δωροδοκίες και 
εκβιασμοί

ΣΧΗΜΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
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Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων (86% των περιστατικών απάτης)

Διαφθορά (50% των περιστατικών απάτης)

Απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (9% των περιστατικών απάτης)
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σε έναν οργανισμό να εντοπίσει προληπτικά 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύ-
νους απάτης οι οποίοι ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στη φήμη, στα περιου-
σιακά στοιχεία ή στην έκθεση του οργανισμού 
σε ποινική ή αστική ευθύνη.

Ωστόσο, όταν εντοπιστούν οι κίνδυνοι απά-
της, τότε οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμό-
σουν μια πολιτική περιορισμού τους. Μολο-
νότι είναι αδύνατον να εξαλειφθούν όλοι οι 
κίνδυνοι, μέσω της αξιολόγησης παρέχεται 
η δυνατότητα να μειωθεί η πιθανότητα πραγ-
ματοποίησής τους και ταυτόχρονα να περιο-
ριστεί η επίπτωσή τους.

Σύμφωνα με το ACFE, η διενέργεια αξιο-
λόγησης του κινδύνου απάτης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσω συναντήσεων ερ-
γασίας με στελέχη τα οποία έχουν εκτενή 
γνώση των λειτουργιών του οργανισμού ώστε 
να αξιολογηθούν οι 15 περιοχές του πίνακα 1

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ

1. Αξιολόγηση υπαλλήλων. Τα ερωτήματα θα έχουν ως στόχο την εκτίμηση της 
πιθανότητας να συμβεί ένα περιστατικό απάτης 
λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές δικλίδες που έχει ο 
οργανισμός, καθώς και τους πόρους που διαθέτει στην 
πρόληψη και στην ανίχνευση της απάτης.

2. Διοίκηση/αξιολόγηση βασικών 
στελεχών.

3. Έσωτερικές δικλίδες. Τα ερωτήματα θα έχουν ως στόχο την εκτίμηση της 
πιθανότητας να συμβεί ένα περιστατικό απάτης 
λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές δικλίδες που 
εφαρμόζονται για να περιοριστεί η πρόσβαση στα αρχεία 
του οργανισμού (π.χ. δικαιώματα πρόσβασης χρηστών 
στα λογιστικά αρχεία) και τις δικλίδες που εφαρμόζονται 
ώστε να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας (π.χ. κάμερες στους αποθηκευτικούς χώρους).

4. Περιστατικά κατάχρησης 
χρημάτων πριν από την 
καταχώρησή τους στα 
λογιστικά βιβλία (skimming).

·	 Έίσπραξη μετρητών χωρίς την καταχώρηση 
της πώλησης.

·	 Έίσπραξη και ιδιοχρησιμοποίηση των 
μετρητών πριν από την κατάθεση σε εταιρικό 
λογαριασμό. 

5. Κλοπή μετρητών τα οποία 
έχουν καταχωρηθεί στα 
λογιστικά αρχεία.

·	 Κλοπή μετρητών από το ταμείο ή

από τραπεζικό λογαριασμό. 

6. Παραποίηση επιταγών.

7. Απάτη που σχετίζεται με 
επιστροφές εμπορευμάτων.

·	 Καταχώρηση ψεύτικης επιστροφής 
εμπορεύματος και κατάχρηση των χρημάτων 
που αντιστοιχούν στην αξία της επιστροφής.

8. Απάτες που σχετίζονται με 
προμήθειες και τιμολογήσεις.

·	 Πληρωμή εικονικών τιμολογίων από εικονικές 
εταιρείες που ελέγχονται από υπαλλήλους. 

9. Απάτες που σχετίζονται με 
την μισθοδοσία.

·	 Πληρωμή υπάλληλων που δεν 
περιλαμβάνονται στις μισθοδοτικές 
καταστάσεις.

·	 Πληρωμή ψεύτικων υπερωριών. 

10.  Απάτες που σχετίζονται με 
πληρωμές εξόδων.

·	 Πληρωμή προσωπικών εξόδων υπαλλήλου 
τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί για 
εταιρικούς σκοπούς.

11.  Κλοπή αποθεμάτων ή 
μηχανημάτων.

12.  Απάτη που σχετίζεται με 
βιομηχανική κατασκοπεία.

13.  Διαφθορά. ·	 Δωροδοκίες, εκβιασμοί. 

14.  Σύγκρουση συμφερόντων.

15.  Παραποίηση 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Όταν ολοκληρωθούν οι συναντήσεις εργα-
σίας θα πρέπει να αξιολογηθούν τα αποτελέ-
σματα ώστε να:

- Να εντοπιστούν οι πιθανοί ενδογενείς 
κίνδυνοι απάτης.

- Να εκτιμηθεί η πιθανότητα να συμβεί ένα 
περιστατικό απάτης το οποίο να συνδέεται με 
κάποιον από τους εντοπισμένους κινδύνους 
και να αξιολογηθεί η σημαντικότητα της επί-
πτωσης του περιστατικού στον οργανισμό.

 - Να αξιολογηθεί σε ποια τμήματα του ορ-
γανισμού είναι πιθανότερο να συμβεί απάτη 
και να προσδιοριστούν πιθανοί δράστες και 
μέθοδοι πραγματοποίησης της απάτης.

- Να εντοπιστούν οι υπάρχουσες δικλίδες 
οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προλαμβά-
νουν και να εντοπίζουν περιστατικά απάτης 
και συνδέονται με τους κινδύνους που έχουν 
εντοπιστεί στα προηγούμενα στάδια.

- Να αξιολογηθεί εάν οι υπάρχουσες δικλί-
δες λειτουργούν αποτελεσματικά.

- Να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι 
υπόλοιποι κίνδυνοι απάτης που προέρχονται 
από αναποτελεσματικές ή μη υπαρκτές δι-
κλίδες. 

- Να σχεδιαστεί η αντίδραση στους ανωτέ-
ρω κινδύνους που προέρχονται από αναποτε-
λεσματικές ή μη υπαρκτές δικλίδες. 

Ή αξιολόγηση του κινδύνου απάτης μπορεί 
να αποκαλύψει κινδύνους οι οποίοι δεν αντι-
μετωπίζονται από κατάλληλες δικλίδες. Κάθε 
εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει πολιτικές 
και διαδικασίες οι οποίες περιορίζουν τους 
κινδύνους που έχουν αξιολογηθεί ότι είναι 
πολύ πιθανόν να συμβούν και εάν συμβούν 
η επίπτωση θα ήταν πολύ σημαντική.

Οι ανωτέρω πολιτικές και διαδικασίες θα 
πρέπει να αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
τη σχέση κόστους – ωφέλειας, καθώς και το 
επίπεδο ανοχής κινδύνου, το οποίο διαφέρει 
σε κάθε οργανισμό.

Ή αποτελεσματικότητα των πολιτικών και 
των διαδικασιών που θα σχεδιαστούν και των 
δικλίδων που εφαρμόζει κάθε οργανισμός 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και 
δεν παραμένει σταθερή στον χρόνο. Ορισμέ-
νες φορές είναι χρήσιμο να αντιπαραβάλλει 
κάθε οργανισμός τις δικές του δικλίδες αντι-
μετώπισης απάτης με εκείνες που εφαρμό-
ζονται σε άλλους οργανισμούς.

Στην έκθεση «Report to the Nations 

2022» περιλαμβάνεται έρευνα στην οποία 
οι συμμετέχοντες απάντησαν κατά πόσο οι 
οργανισμοί στους οποίους εντοπίστηκαν 
περιστατικά απάτης είχαν εφαρμόσει τις 18 
πιο κοινές δικλίδες πρόληψης και αντιμε-
τώπισης της απάτης (Σχήμα 3). επίσης, για 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των 
ανωτέρω 18 δικλίδων πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση της μέσης χρηματικής ζημίας (σε 
δολάρια ΉΠΑ ) και της μέσης διάρκειας (σε 
μήνες), στις περιπτώσεις που ένας οργα-
νισμός εφάρμοζε τη δικλίδα συγκριτικά 
με κάποιον οργανισμό που δεν εφάρμοζε 
την αντίστοιχη δικλίδα. Τα αποτελέσματα 
της ανωτέρω ανάλυσης απεικονίζονται στο 
Σχήμα 4 και στο Σχήμα 5. 

ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΑΤΗΣ

Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους ελεγκτές.

82%

Κώδικας δεοντολογίας. 82%

Έσωτερικός έλεγχος. 77%

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από ανώτατη διοίκηση. 74%

Έξωτερικός έλεγχος των εσωτερικών δικλίδων που σχετίζονται με τη 
χρηματοοικονομική αναφορά. 71%

Δίαυλος καταγγελιών. 70%

Έπισκοπήσεις ανώτατης διοίκησης. 69%

Ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου. 67%

Έκπαίδευση προσωπικού αναφορικά με την απάτη. 61%

Πολιτική/διαδικασίες καταπολέμησης απάτης. 60%

Έκπαίδευση ανώτατης διοίκησης αναφορικά με την απάτη. 59%

Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων. 56%

Δημιουργία τμήματος, λειτουργίας ή ομάδας που ασχολείται αποκλειστικά 
με ελέγχους κατά της απάτης. 48%

Διενέργεια τυπικών εκτιμήσεων κινδύνων απάτης. 46%

Προληπτική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων. 45%

Απροειδοποίητοι έλεγχοι. 42%

Έναλλαγή καθηκόντων/υποχρεωτικές άδειες. 25%

Έπιβράβευση καταγγελόντων. 15%

ΣΧΗΜΑ 3
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ΔΙΚΛΙΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ 
ΔΙΚΛΙΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΏΣΗΣ

Έναλλαγή καθηκόντων/
υποχρεωτικές άδειες. 25% $64.000 $140.000 54%

Δίαυλος καταγγελιών. 70% $100.000 $200.000 50%

Απροειδοποίητοι έλεγχοι. 42% $75.000 $150.000 50%

Προληπτική παρακολούθηση και 
ανάλυση δεδομένων. 45% $80.000 $150.000 47%

Πολιτική/διαδικασίες 
καταπολέμησης απάτης. 60% $100.000 $183.000 45%

Έκπαίδευση προσωπικού αναφορικά 
με την απάτη. 61% $97.000 $177.000 45%

Διενέργεια τυπικών εκτιμήσεων 
κινδύνων απάτης. 46% $82.000 $150.000 45%

Κώδικας δεοντολογίας. 82% $100.000 $168.000 40%

Έκπαίδευση ανώτατης διοίκησης 
αναφορικά με την απάτη. 59% $100.000 $165.000 39%

Έσωτερικός έλεγχος. 77% $100.000 $150.000 33%

Δημιουργία τμήματος, λειτουργίας 
ή ομάδας που ασχολείται 
αποκλειστικά με ελέγχους κατά της 
απάτης. 48% $100.000 $150.000 33%

Έξωτερικός έλεγχος των 
εσωτερικών δικλίδων 
που σχετίζονται με τη 
χρηματοοικονομική αναφορά. 71% $100.000 $150.000 33%

Έπισκοπήσεις ανώτατης διοίκησης. 69% $100.000 $150.000 33%

 Έλεγχος χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων από εξωτερικούς 
ανεξάρτητους ελεγκτές. 82% $100.000 $150.000 33%

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 
από ανώτατη διοίκηση. 74% $100.000 $140.000 29%

Ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου. 67% $103.000 $142.000 27%

Προγράμματα υποστήριξης 
εργαζομένων. 56% $90.000 $120.000 25%

Έπιβράβευση καταγγελόντων. 15% $100.000 $105.000 5%

Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι η 
εφαρμογή των 18 πιο συνηθισμένων δικλίδων 
απάτης συμβάλλει στη μείωση της χρημα-
τικής ζημίας για τους οργανισμούς που τις 
εφαρμόζουν. Επίσης, σχεδόν όλες οι δικλί-
δες (εκτός από τα προγράμματα υποστήριξης 
εργαζομένων) συνδέονται με την ταχύτερη 
ανίχνευση της απάτης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένες δικλίδες, 
που έχουν σημαντικά οφέλη στην αντιμετώ-
πιση της απάτης, παρουσιάζουν τη χαμηλό-
τερη συχνότητα εφαρμογής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η δικλίδα που σχετίζεται 
με την εναλλαγή καθηκόντων και τη λήψη 
υποχρεωτικών αδειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά οφέλη 
που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός, 
η αξιολόγηση των κινδύνων της απάτης θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
συνολικής αξιολόγησης των κινδύνων.

ΠΉΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
EY, Global Integrity Report 2022
ACFE, Occupational Fraud 2022: A report 

to the Nations
Joseph T. Wells, «Why Employees Commit 

Fraud», Journal of Accountancy, February 
1, 2001

https://www.acfe.com/fraud-resources/
fraud-risk-assessment-tool/instructions

ΣΧΗΜΑ 4
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ΔΙΚΛΙΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΔΙΚΛΙΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΛΙΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΏΣΗΣ

Προληπτική παρακολούθηση 
και ανάλυση δεδομένων. 45% 8 μήνες 18 μήνες 56%

Απροειδοποίητοι έλεγχοι. 42% 9 μήνες 18 μηνες 50%

Έναλλαγή καθηκόντων/
υποχρεωτικές άδειες. 25% 8 μήνες 16 μήνες 50%

Διενέργεια τυπικών 
εκτιμήσεων κινδύνων απάτης. 46% 10 μήνες 18 μήνες 44%

Δημιουργία τμήματος, 
λειτουργίας ή ομάδας που 
ασχολείται αποκλειστικά με 
ελέγχους κατά της απάτης. 48% 10 μήνες 18 μήνες 44%

Έπιβράβευση καταγγελόντων. 15% 8 μήνες 13 μήνες 38%

Κώδικας δεοντολογίας. 82% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έσωτερικός έλεγχος. 77% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έγκριση οικονομικών 
καταστάσεων από ανώτατη 
διοίκηση. 74% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έπισκoπήσεις ανώτατης 
διοίκησης. 69% 12 μήνες 18 μήνες 33%

 Έλεγχος χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων από 
εξωτερικούς ανεξάρτητους 
ελεγκτές. 82% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έξωτερικός έλεγχος των 
εσωτερικών δικλίδων 
που σχετίζονται με την 
χρηματοοικονομική αναφορά. 71% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Δίαυλος καταγγελιών. 70% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Πολιτική/διαδικασίες 
καταπολέμησης απάτης. 60% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έκπαίδευση προσωπικού 
αναφορικά με την απάτη. 61% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου. 67% 12 μήνες 18 μήνες 33%

Έκπαίδευση ανώτατης 
διοίκησης αναφορικά με την 
απάτη. 59% 12 μήνες 15 μήνες 20%

Προγράμματα υποστήριξης 
εργαζομένων. 56% 12 μήνες 12 μήνες 0%

ΣΧΗΜΑ 5
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Η προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα του 
τουρισμού

Μ ια πολύ συνήθης έκφραση που 
ακολουθεί οποιαδήποτε συζήτηση 
αναφορικά με τον ελληνικό τουρι-

σμό είναι ο χαρακτηρισμός του ως «βαριά βι-
ομηχανία της χώρας». Ή κρίση της πανδημίας 
κατέδειξε τη σημασία του τουρισμού για την 
ελληνική οικονομία και την πολλαπλασια-
στική επιρροή του σε πολλούς κλάδους της 
οικονομικής ζωής, από τις κατασκευές και 
την εστίαση μέχρι το εμπόριο και τις υπηρε-
σίες. Ή φετινή ανάκαμψη, που μέχρι στιγμής 
προσεγγίζει, αν όχι από πλευράς αριθμού επι-
σκεπτών σίγουρα από πλευράς εισπράξεων, 
τα επίπεδα του 2019, χρονιά-ρεκόρ για τον 
τουρισμό, αποτελεί μια σημαντική δικλίδα 
ασφαλείας για τα δημόσια έσοδα. 

Ωστόσο, αν και βαριά βιομηχανία, η αλήθεια 
είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός διαχρονικά 
αναπτύχθηκε έως ένα βαθμό άναρχα, χωρίς 
να έχει κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές 
κατευθύνσεις. Και παρά το γεγονός ότι από 
τη δημοσιονομική κρίση του 2009 ο τομέας 
του τουρισμού αντεπεξήλθε με σχετική επι-
τυχία στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, 
το μοντέλο του δεν κατάφερε να μετασχημα-
τιστεί σε μια πιο σύγχρονη και ευέλικτη στις 
εξελίξεις μορφή. 

Ή αναγκαιότητα πρόβλεψης και προετοιμα-
σίας καθίσταται πλέον επιτακτική, έτσι ώστε, 
τόσο από πλευράς τουριστικής επιχείρησης 
όσο και κεντρικά, σε επίπεδο οργάνωσης πο-
λιτικής για τον τουρισμό, να υπάρχει η δυ-
νατότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, στις 
νέες τάσεις, στις τεχνολογικές εξελίξεις, 

όπως και στις αλλαγές στη συμπεριφορά 
του δυνητικού επισκέπτη.

Ή επιτυχία στο άμεσο μέλλον δεν εξαρτά-
ται πλέον μόνο από την ελκυστικότητα του 
τουριστικού προϊόντος ή την προβολή του. Ή 
προσαρμογή και η μετάβαση των προορισμών 
και των επιχειρήσεων σε σύγχρονα μοντέλα 
λειτουργίας που ενθαρρύνουν τη βιωσιμότη-
τα, την επέκταση της τουριστικής περιόδου, 
τη διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, τη 
διατήρηση της αυθεντικότητας, την ανάδει-
ξη νέων προορισμών και νέων τουριστικών 
προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα και τη χρήση 
σύγχρονων εργαλείων, είναι μονόδρομος 
για την επιτυχημένη επανατοποθέτηση του 
ελληνικού τουρισμού.

Σε επίπεδο προορισμού, η πρόσφατη ψή-
φιση των διατάξεων για τη δημιουργία των 
οργανισμών διαχείρισης προορισμών, που 
συνοδεύονται και από τα παρατηρητήρια βι-
ώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, οδηγούν στην 
απαίτηση για τη δημιουργία ενός συγκεκρι-
μένου εργαλείου διαχείρισης, με κεντρικό 
άξονα την ανάλυση του εκάστοτε προορισμού, 
των πηγών τουριστικής ανάπτυξής του, των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, 
των εμποδίων που συμβάλλουν στη στασιμό-
τητά του, όπως και των ενεργειών που πρέπει 
να γίνουν για να αναπτυχθεί περαιτέρω με 
τρόπο βιώσιμο. Το αποτέλεσμα της προσέγ-
γισης αυτής θα πρέπει να είναι η δημιουργία 
συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων λύσεων 
που θα ενισχύουν την ελκυστικότητα των προ-
ορισμών για όλους τους τύπους τουριστών.

Αντίστοιχα, σε επιχειρηματικό επίπε-

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe
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δο, κάθε εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει 
εξαρχής ένα σταθερό οδηγό επιχειρησιακής 
λειτουργίας, με στόχο την ανάπτυξή της σε 
βάθος χρόνου με τρόπο που θα της επιτρέ-
ψει να διατηρήσει την ευελιξία της δίχως 
να απομακρύνεται από τη στρατηγική της 
στόχευση. 

Ή ανάλυση των τάσεων της αγοράς, του 
ανταγωνισμού, των κοινών-στόχων και η 
απεικόνιση όλων αυτών στην ανάπτυξη χρη-

ματοοικονομικών μοντέλων, διαφορετικών 
σεναρίων λειτουργίας και μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων, αποτελεί το πιο σημαντικό ερ-
γαλείο ώστε ο ξενοδόχος ή ο επενδυτής να 
μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας και 
ταυτόχρονα να μειώσει το επιχειρηματικό 
του ρίσκο. 

Ζητήματα όπως η διαχείριση εσόδων, η 
κοστολόγηση, ο υπολογισμός ρίσκου αθέτη-
σης μελλοντικών απαιτήσεων, η επαναδι-

απραγμάτευση δανειακών υποχρεώσεων, 
η διαχείριση συμβάσεων, η εκτίμηση αξίας 
και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
χρήζουν άμεσης ανάλυσης. 

Ή ανάπτυξη του τουρισμού έρχεται σήμε-
ρα αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. 
Τόσο οι προορισμοί όσο και οι επιχειρήσεις 
καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε νέα 
δεδομένα, τα οποία θα προσδιορίσουν σε με-
γάλο βαθμό τη μελλοντική τους βιωσιμότητα.
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Το 43% θα εγκαταλείψουν 
τις θέσεις εργασίας τους, για 
καλύτερες αμοιβές, εξέλιξη 
και ευελιξία

Ο ι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν 
πλέον μεγαλύτερη επιρροή στην πα-
γκόσμια αγορά εργασίας, με τα δύο 

πέμπτα (43%) των ερωτηθέντων που συμμε-
τείχαν στην πρόσφατη έρευνα της EY «2022 
Work Reimagined Survey» να υποστηρίζουν 
ότι είναι πιθανό να παραιτηθούν μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες – οδηγούμενοι, κυρίως, 
από την επιθυμία τους για υψηλότερες αμοιβές, 
καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ευελι-
ξία. Όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου 
πληθωρισμού, συρρίκνωσης της αγοράς ταλέ-
ντου και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων 
ευέλικτης εργασίας.

Ή έρευνα –μια από τις μεγαλύτερες του 
είδους της– κατέγραψε τις απόψεις περισσό-
τερων των 1.500 ανώτατων στελεχών επιχει-
ρήσεων και περισσότερων των 17.000 εργαζό-
μενων, σε 22 χώρες και 26 κλάδους. Ή έρευνα 
δείχνει ότι, καθώς πολλές χώρες αφήνουν 
πίσω τους την πανδημία του Covid-19, οι ερ-
γαζόμενοι έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή 
στις εργασιακές σχέσεις τους, ενώ οι επιθυμίες 
και οι προσδοκίες που έχουν από πιθανούς μελ-
λοντικούς εργοδότες μεταβάλλονται.

Η αναζήτηση αυξημένων αποδοχών 
ξεπερνά την επιθυμία για ευελιξία

Το κύριο κίνητρο για τους εργαζόμενους που 
αναζητούν νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με 
την έρευνα, είναι πλέον η επιθυμία για υψηλό-
τερες αμοιβές. Με τον αυξανόμενο πληθωρι-
σμό να μαστίζει πολλές χώρες, πάνω από το 

ένα τρίτο όσων αναζητούν νέες θέσεις εργασί-
ας (35%) αναφέρουν ότι η αύξηση μισθού είναι ο 
κύριος στόχος τους, ενώ το 25% δηλώνουν ότι 
αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλι-
ξης. Το 42% των εργαζόμενων που συμμετείχαν 
στην έρευνα πιστεύουν ότι οι αυξήσεις στους 
μισθούς είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση 
της φυγής προσωπικού – αλλά μόνο το 18% των 
εργοδοτών συμφωνεί.

Οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας –μακράν 
ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγούσε 
σε μετακινήσεις εργαζόμενων, σύμφωνα με 
την περσινή έκδοση της έρευνας– αποτελούν 
πλέον λιγότερο σημαντικό παράγοντα, δεδο-
μένου ότι οι περισσότεροι εργάζονται ήδη 
σε εταιρείες που προσφέρουν κάποια μορφή 
ευελιξίας. Μόνο το 19% αναζητούν ευέλικτη 
εξ αποστάσεως εργασία από μια νέα δουλειά, 
ενώ το 17% αναφέρουν ότι θα σκέφτονταν να 
μετακινηθούν για τα προγράμματα υγείας και 
ευεξίας. 

Εναλλασσόμενα αποκλίνουσες 
απόψεις για την εταιρική 
κουλτούρα και την παραγωγικότητα 
εργαζόμενων και εργοδοτών

Είναι ενδιαφέρον ότι η επιθυμία των εργαζό-
μενων να αναζητήσουν νέες θέσεις εργασίας 
παραμένει ισχυρή, παρά την αυξημένη ικανο-
ποίηση σχετικά με την εταιρική κουλτούρα. Το 
ποσοστό των εργαζόμενων που πιστεύουν ότι 
βελτιώθηκε η κουλτούρα της εταιρείας όπου 
εργάζονται έχει αυξηθεί από την έναρξη της 

ΈΥ 
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πανδημίας του Covid-19, από 48% σε 61%. Από 
την άλλη, αξιοσημείωτο είναι ότι η εμπιστοσύ-
νη των εργοδοτών στην εταιρική κουλτούρα 
της επιχείρησης μειώθηκε, από 77% σε 57%. 
Επιπλέον, ενώ οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι 
οι νέοι τρόποι εργασίας έχουν αυξήσει την 
παραγωγικότητα, η εμπιστοσύνη των εταιρει-
ών στην παραγωγικότητά τους διαβρώνεται 
εξαιτίας του αυξημένου ρυθμού μετακίνησης 
των εργαζόμενων.

Δεξιότητες και έλλειψη 
εξειδικευμένου δυναμικού

Το 58% των εργοδοτών που συμμετείχαν 
στην έρευνα συμφωνούν ότι είναι σημαντικό 
να υπάρχει μια στρατηγική που να ευθυγραμμί-
ζει το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες 
με τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες. 
Το 74% δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να προσλά-
βουν υπαλλήλους από το εξωτερικό και να τους 
επιτρέψουν να εργαστούν από οπουδήποτε, εάν 
διαθέτουν απαραίτητες ή δυσεύρετες δεξιότη-
τες. Συγχρόνως, ένας στους πέντε εργοδότες 
(21%) πιστεύει ότι οι βελτιωμένες ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων θα συνδράμουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετα-
κίνησης των εργαζόμενων.

Πιέσεις για επιστροφή στο γραφείο 
Παρά τη συνεχιζόμενη στροφή προς τα ευ-

έλικτα μοντέλα εργασίας, το 22% των εργο-
δοτών παγκοσμίως δηλώνουν ότι επιθυμούν 
να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο, 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Από την άλ-
λη, αν και το ποσοστό των εργαζόμενων που 
είναι επιφυλακτικοί ως προς το να εργαστούν 
εξ αποστάσεως έχει μειωθεί (από 34% σε 20%), 
οι περισσότεροι (80%) δηλώνουν ότι θέλουν να 
εργάζονται απομακρυσμένα τουλάχιστον δύο 
ημέρες την εβδομάδα.

Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας 
και της παραγωγικότητας μέσω 
νέων μεθόδων εργασίας

Ή έρευνα αναδεικνύει πως ένας μεγάλος 
αριθμός εργοδοτών (32%) κατορθώνουν να 
βελτιώσουν τόσο την εταιρική κουλτούρα όσο 
και την παραγωγικότητα. Αυτό το επιτυγχάνουν 
διασφαλίζοντας ότι τα ηγετικά στελέχη τους 
έχουν κοινή αντίληψη ως προς τα εταιρικά 
ζητήματα, τις εξωτερικές πρακτικές και τις 
στρατηγικές (94%). Άλλοι παράγοντες που συ-
ντελούν σε αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα 
είναι η υβριδική εργασία (90%), η επένδυση σε 
παροχές στον χώρο εργασίας (39%), η βελτίωση 
της τεχνολογίας (45%) και η ενδυνάμωση και 
η ενίσχυση της αυτονομίας των εργαζόμενων 
(44%). Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις φαίνεται 
να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις 
και τάσεις και να περιμένουν ή να αναλαμβά-
νουν επιλεκτικά δράση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η 
κ. Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος της ΕΥ Ελλά-
δος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβου-
λευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 
δήλωσε: «Είναι σαφές ότι στο νέο περιβάλλον 

που δημιουργείται μετά την πανδημία και την 
αυξημένη ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά 
εργασίας, ιδιαίτερα σε ορισμένους δυναμικά 
αναπτυσσόμενους κλάδους, η διατήρηση του 
ταλέντου θα αποτελέσει κορυφαία πρόκληση 
για τις επιχειρήσεις. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο 
και οι εργοδότες επανοραματίζονται την ερ-
γασία, ωστόσο, η οπτική τους δεν συμβαδίζει 
σε όλες τις διαστάσεις. Και οι δύο βλέπουν την 
ευελιξία και την υβριδική εργασία ως τη νέα 
κανονικότητα. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι 
είναι διατεθειμένοι να αφήσουν την εργασία 
τους προκειμένου να εξελίξουν την καριέρα 
τους και τις προοπτικές αμοιβών τους. 

Για να αντεπεξέλθουν σε αυτή την πρόκλη-
ση, οι επιχειρήσεις καλούνται, σε περιβάλλον 
παγκόσμιας αβεβαιότητας και πληθωριστικών 
πιέσεων, να δράσουν με σαφή πρόθεση, οικο-
δομώντας εμπιστοσύνη στους οργανισμούς 
τους, και να ευθυγραμμίζουν τις αμοιβές με 
την εσωτερική και εξωτερική αγορά εργα-
σίας, καθώς και να δημιουργούν ευκαιρίες 
ανάπτυξης σταδιοδρομίας, παράλληλα με την 
προτεραιοποίηση ενεργειών μετασχηματισμού 
της κουλτούρας, της παραγωγικότητας και της 
νοοτροπίας διαφορετικότητας, συμπερίληψης 
και ευεξίας».
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Χρηματοδότηση επενδύσεων 
στο χώρο της ενέργειας: 
Δάνεια ΤΑΑ

Ο κλάδος της ενέργειας αντιμετωπίζει με-
γάλες προκλήσεις και ευκαιρίες, λόγω 
του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου 

για τη μείωση εκπομπών, των εύθραυστων γε-
ωπολιτικών ισορροπιών και των τεχνολογικών 
εξελίξεων. Οι φιλόδοξοι στόχοι για την απολιγνι-
τοποίηση έχουν κινητοποιήσει πλήθος ιδιωτικών 
επενδύσεων στον χώρο της πράσινης ενέργειας. 
Ανάλογα με το είδος της επένδυσης υπάρχουν 
τα αντίστοιχα αναπτυξιακά κίνητρα. Τα κύρια 
υφιστάμενα επενδυτικά κίνητρα για ΑΠΕ είναι 
τα ακόλουθα:
→  Αναπτυξιακός νόμος: Μικρά υδροηλεκτρικά, 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμαν-
ση, βιομάζα, θερμότητα/ψύξη κ.ά. 

→  Στρατηγικές επενδύσεις: Πράσινο υδρογόνο, 
πλωτά φωτοβολταϊκά, υπεράκτια αιολικά πάρ-
κα, γεωθερμία, ηλιοθερμικά πάρκα, βιομάζα, 
βιοαέριο κ.ά. 
Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας (TAA) έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος 
επιλεξιμότητας επενδύσεων ΑΠΕ από τους πα-
ραπάνω νόμους. Σχέδια παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική 
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, θαλάσσια 
ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια) αποτελούν επι-
λέξιμες επενδύσεις για τα δάνεια του ΤΑΑ. 

Τον Φεβρουάριο του 2022 δημοσιεύθηκαν οι 
προσκλήσεις των τραπεζών για την υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης επιλέξιμων επεν-
δύσεων με πόρους του ΤΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό 
θα χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους προς 
υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα εμπί-
πτουν σε έναν από τους 5 στρατηγικούς πυλώνες: 
Πράσινη μετάβαση, Ψηφιακός μετασχηματισμός, 
Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη, Ανάπτυξη 
οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξα-
γορών και συγχωνεύσεων και Επενδύσεις εξω-
στρέφειας. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα 
παραμείνει ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου 2026. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ θα έχουν επιτόκιο από 0,35% 
και θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 
ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους 
των επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή του 
επενδυτή θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, 
ποσοστό ύψους 20%. Ποσοστό ύψους τουλάχι-
στον 30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού 
κόστους θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανείου 
(δάνεια συγχρηματοδότησης).

Στα δάνεια ΤΑΑ και στα δάνεια συγχρηματοδό-
τησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανο-
ποίησης (pari passu) ως προς τις αποπληρωμές 
και τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις.

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας αίτησης 
για χορήγηση δανείου ΤΑΑ είναι τα ακόλουθα: 
→  Ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει στο πι-

στωτικό ίδρυμα αίτηση, η οποία συνοδεύεται 
από αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, αποδει-
κτικά τεκμηρίωσης δαπανών επένδυσης (προ-
σφορές), μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (για 
επενδύσεις άνω των 10 εκ. ευρώ) και λοιπά 
δικαιολογητικά, κατά την οικεία πρόσκληση. 

→  Κατόπιν παραλαβής της αίτησης, το πιστωτικό 
ίδρυμα θα προβαίνει αυτόνομα σε καταρχήν 
έλεγχο της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης 
επένδυσης και της πιστοληπτικής ικανότητας 
του φορέα αυτής. 

→  Αφού η τράπεζα προβεί σε καταρχήν θετική 
αξιολόγηση, στη συνέχεια πιστοποιημένοι ανε-
ξάρτητοι αξιολογητές θα ελέγχουν την επιλε-
ξιμότητα και συμβατότητα των επενδύσεων 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΤΑΑ, τη 
σώρευση κρατικών ενισχύσεων, την αρχή της 
μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, καθώς και 
με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών 
πυλώνων. Ή αμοιβή του αξιολογητή θα βαρύνει 
τον υποψήφιο επενδυτή. 

→  Κατόπιν θετικής ολοκλήρωσης της διαδικασί-
ας, θα υπογράφεται η δανειακή σύμβαση για 
τη χορήγηση του δανείου ΤΑΑ και του δανείου 
συγχρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο) στον 
τελικό αποδέκτη.
Τα δάνεια ΤΑΑ δύνανται να έχουν οποιαδήποτε 

νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των 
ομολογιακών δανείων.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG μπο-
ρούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να χρη-
ματοδοτήσετε και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά 
σας σχέδια, επιλέγοντας τον βέλτιστο συνδυασμό 
χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων.

Διαθέτουμε τους πόρους και την εμπειρία να 
προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, 
διαθέτοντας το σωστό μείγμα δεξιοτήτων προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρακτική 
υποστήριξη. 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ 
Director, Consulting, KPMG
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Κρίσιμα ερωτήματα 
και απαντήσεις για 
την αναδιάρθρωση και 
εξυγίανση επιχειρήσεων

Καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
διανύουν μια ακόμη δύσκολη χρονιά, 
με τον ένα επιχειρηματικό κίνδυνο να 

διαδέχεται τον επόμενο και εν μέσω σοβαρής 
ενεργειακής κρίσης, είναι σημαντικό να θυμί-
σουμε κάποια από τα εργαλεία που έχουν στη 
διάθεσή τους προκειμένου να διασωθούν και 
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Ένα από 
αυτά είναι η εξυγίανση και αναδιάρθρωση, 
διαδικασίες οι οποίες επανήλθαν μάλιστα στο 
προσκήνιο σαν αναπόσπαστο μέρος του νέου 
πτωχευτικού μας κώδικα. Πού αποσκοπούν; 
Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της 
αποδοτικότητας των εταιρειών και στην ανα-
διάρθρωση των υποχρεώσεών τους, τόσο ως 
προς το δημόσιο όσο και προς χρηματοπιστω-
τικούς φορείς και άλλους πιστωτές. Αλλά ας 
δούμε αναλυτικότερες πληροφορίες παρακά-
τω για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση μέσα 
από κρίσιμα ερωτήματα και απαντήσεις.

Τι ακριβώς είναι η εξυγίανση και 
αναδιάρθρωση;

Ή εξυγίανση και αναδιάρθρωση είναι ανα-
βαθμισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
οι οποίες συνδέονται ευθέως ανάλογα με τη βι-
ωσιμότητα μιας επιχείρησης. Πρέπει να ξέρετε 
ότι η βιωσιμότητα μιας οντότητας είναι τόσο 
στατική (ιστορική) όσο και δυναμική (μελλο-
ντική). Ή πρώτη, η στατική, εξαρτάται από τις 
επιδόσεις του παρελθόντος και την παρούσα 
κατάσταση της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη 
συνδέεται με τις προοπτικές του μέλλοντος, 
δηλαδή τα προβλεπόμενα και τεκμηριωμένα 
οικονομικά στοιχεία της. Επιπλέον, όμως, μέ-
σω του νέου καθεστώτος διευθέτησης οφει-
λών του Ν. 4738/2020, οι εν λόγω διαδικασίες 
αποτελούν εργαλείο διαχείρισης οφειλών, με 
το οποίο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς κάθε εί-
δους πιστωτή, όπως π.χ. δημόσιο, ασφαλιστικά 
ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, προ-
μηθευτές και εργαζόμενοι. 

Εφαρμόζονται δηλαδή όταν 
μια επιχείρηση βρίσκεται σε 
προπτωχευτικό στάδιο; 

Όπως προαναφέρθηκε, η αναδιάρθρωση και 
εξυγίανση επιχειρήσεων είναι πράγματι μέρος 
της προπτωχευτικής διαδικασίας, όπως προ-
βλέπεται από το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιχειρούν. 
Πιο συγκεκριμένα, τους βοηθά να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους, να επαναφέρουν τις επιχει-
ρήσεις τους σε τροχιά βιωσιμότητας και να 
αποφύγουν την πτώχευση. Αλλά όχι μόνο: Οι 
υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης 
μπορούν να εφαρμοστούν κάθε φορά που μια 
επιχείρηση κρίνει ότι κινδυνεύει η φήμη ή η 
επιβίωσή της και προκειμένου να μπορέσει 
να αντεπεξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλό-
μενες συνθήκες της αγοράς και τον διεθνή 
ανταγωνισμό. Βοηθούν στην αναμόρφωση των 
κεφαλαίων και της αποδοτικότητάς της, ώστε 
να έχει μελλοντικά την απαραίτητη μόχλευση 
και να συνεχίσει να λειτουργεί.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης 
στις διαδικασίες εξυγίανσης και 
αναδιάρθρωσης; 

Μπορεί να υπαχθεί κάθε οντότητα η οποία 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το 
κέντρο των κυρίων συμφερόντων της στην 
Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπει-
λούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρό-
θεσμων χρηματικών υποχρεώσεών της κατά 
τρόπο γενικό, αλλά και όταν υφίσταται απλώς 
πιθανότητα αφερεγγυότητάς της. Μέσα από 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
CEO, CPA (www.cpaauditors.gr)
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τον σχεδιασμό, την κατάθεση και έγκριση ενός 
σχεδίου εξυγίανσης, πετυχαίνει τελικά την 
αντιμετώπιση και άρση της αδυναμίας αυτής. 

Ποιο είναι συνήθως το περιεχόμενο 
μιας συμφωνίας εξυγίανσης;

Καταρχάς, οτιδήποτε εξασφαλίζει την ικα-
νότητα μιας επιχειρηματικής οντότητας να 
συνεχίζει να επιτυγχάνει τους λειτουργικούς 
και επιχειρηματικούς της σκοπούς, τις τρέχου-
σες υποχρεώσεις, την αποστολή και τα απο-
τελέσματα που προσδοκά. Στο πλαίσιο του Ν. 
4738/2020, μια συμφωνία εξυγίανσης έχει ως 
αντικείμενο τη ρύθμιση του ενεργητικού και 
του παθητικού του οφειλέτη. Αναλυτικότερα, 
εγκεκριμένος εμπειρογνώμονας (από ειδικό 
μητρώο εμπειρογνωμόνων) καταρτίζει Έκ-
θεση Μελέτης, καθώς και Σχέδιο Συμφωνίας 
Αναδιάρθρωσης Οφειλών, το οποίο περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων: το προφίλ του οφειλέτη, 
την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης, τα χρέη του οφειλέτη ανά κατηγο-
ρία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού 
σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμό-
τητας, τις εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης 
των οφειλών και, φυσικά, την προτεινόμενη 
συμφωνία εξυγίανσης. Σημεία κλειδιά που 
χρειάζεται να αναφέρει το σχέδιο σας για να 
θεωρείται πλήρες είναι:
→  Ή μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων 

του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων τρε-
χουσών ή καινούργιων συναφθεισών ρυθ-
μίσεων με φορείς του δημοσίου και φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης.

→  Ή κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων του 
οφειλέτη με την έκδοση μετοχών ή εταιρι-
κών μεριδίων.

→  Ή μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφει-
λέτη και η αναστολή των διώξεων των πι-

στωτών για συγκεκριμένο διάστημα μετά 
την επικύρωση της συμφωνίας.

→  Ή εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοι-
χείων του οφειλέτη.

→  Ο νέος τρόπος χρηματοδότησης, είτε για τη 
διατήρηση της αξίας της επιχείρησης λόγω 
εξυγίανσης είτε για την εκκίνηση του νέου 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

→  Ο ορισμός προσώπου που θα επιβλέπει την 
ορθή και κατά γράμμα εκτέλεση όλων των 
όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. 

Πότε και πώς ξεκινάει η εφαρμογή 
της εκάστοτε συμφωνίας 
εξυγίανσης; 

Καταρχάς, πρέπει να έχει εγκριθεί από τους 
πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από 
το 60% του συνόλου των απαιτήσεων κατά 
του οφειλέτη και περισσότερο από το 50% 
των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, σε κάθε 
περίπτωση, όσων θίγονται από τη συμφωνία 
εξυγίανσης. Στη συνέχεια, για να είναι έγκυρη 
μια συμφωνία εξυγίανσης και να εφαρμοστεί, 
χρειάζεται οπωσδήποτε η επικύρωσή της από 
το δικαστήριο. Κατατίθεται λοιπόν για επικύ-
ρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της περι-
φέρειας όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των 
κύριων συμφερόντων του. Να σημειωθεί εδώ 
ότι η συμφωνία δύναται να επικυρωθεί από 
το δικαστήριο και να καταστεί δεσμευτική 
έναντι της μη συναινούσας κατηγορίας θιγό-
μενων πιστωτών, εφόσον εκείνοι τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε 
πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα 
εξοφλητική προτεραιότητα (προκύπτει βάσει 
της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκα-
θάριση). Θεωρείται πάντως ότι δεν θίγεται η 
απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφω-
νία εξυγίανσης της επιχείρησης, δεν επηρεά-

ζεται η νομική κατάσταση που είχε πριν από 
την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. 

Αναδιάρθρωση και εξυγίανση είναι 
το ίδιο ή έχουν διαφορές; 

Ναι, υπάρχουν κάποιες διαφορές στις δύο 
υπηρεσίες και αφορούν διαδικαστικά θέματα. 

Πρώτον, στην περίπτωση της αναδιάρθρω-
σης η σχετική αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά 
σε ειδική πλατφόρμα. Στην εξυγίανση, από την 
άλλη, απαιτείται η δικαστική κατάθεσή της 
στο κατά τόπον Πολυμελές Πρωτοδικείο, ενώ 
μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη συναίνεση 
του οφειλέτη, σε περιπτώσεις π.χ. παύσης πλη-
ρωμών του οφειλέτη ή παράλειψης υποβολής 
οικονομικών καταστάσεων (τουλάχιστον δύο 
διαχειριστικών χρήσεων). 

Δεύτερον, στην αναδιάρθρωση η πρόταση 
μπορεί να εκπονηθεί και από τον ίδιο τον 
οφειλέτη. Στην αίτηση εξυγίανσης χρειάζεται 
υποβολή έκθεσης από ειδικό εμπειρογνώμονα 
για το παραδεκτό της αίτησης. Οι οφειλέτες 
μπορούν να τον επιλέξουν μέσα από το Ειδικό 
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης 
Οφειλών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, που υπάγεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών. 

Τρίτον, η αναδιάρθρωση αφορά μόνο χρημα-
τοδοτικούς φορείς, το δημόσιο και τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης. Ή εξυγίανση, από την 
άλλη, απευθύνεται σε κάθε είδους πιστωτή που 
έχει αξιώσεις έναντι της επιχείρησης.

Τέλος, στην αναδιάρθρωση δεν προβλέπεται 
η δυνατότητα εκ νέου χρηματοδότησης της 
εταιρείας, ενώ, αντίθετα, αν μια επιχείρηση 
υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, ο νόμος προ-
βλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησής της. 
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Χρηματοδοτικά εργαλεία 
για τη στήριξη νέων 
επενδύσεων στη χώρα μας

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρί-
ζεται από την δημιουργία και ανακοί-
νωση πολλαπλών αναπτυξιακών ερ-

γαλείων και προγραμμάτων χρηματοδότησης 
τα οποία στοχεύουν στην παροχή κινήτρων για 
την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Ή 
θεαματική αύξηση των δυνατοτήτων χρημα-
τοδότησης αναμένεται να συμβάλει στην υλο-
ποίηση νέων επενδύσεων που θα ενισχύσουν 
σημαντικά την ανάπτυξη κρίσιμων οικονομι-
κών τομέων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία συμ-
βάλλουν στην εξεύρεση  πόρων και αποτελούν  
καθοριστικό παράγοντα στην ολοκλήρωση κά-
θε επένδυσης.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ψηφίστηκε και 
δημοσιεύτηκε o Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 
4887/2022. Την ίδια περίοδο, αναρτήθηκαν οι 
προσκλήσεις των Τραπεζών για την υποβολή 
επενδυτικών σχεδίων,  στο πλαίσιο του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οι 
προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 
(2021 – 2027) για τις μικρότερες επενδύσεις, 
θα δουν το φως της δημοσιότητας σύντομα.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει 
13 καθεστώτα - θεματικές ενότητες. Οι πρώτες 
προκηρύξεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις της 
ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναμέ-
νονται  τον Απρίλιο - Μάϊο με πρώτο το Σχέδιο 
της Δίκαιης Μετάβασης και θα ακολουθήσουν 
η Μεταποίηση – Βιομηχανία, η Αγροδιατροφή 
και ο Τουρισμός. Οι προκηρύξεις αναμένονται 
να  έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Τα ποσοστά 

ενίσχυσης κυμαίνονται για τις μεγάλες από 15% 
έως 50%, για τις μεσαίες από 25% έως 60%, για 
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 
35% έως 70% αναλόγως σε ποια περιφέρεια 
ανήκει η περιοχή εγκατάστασης της νέας επέν-
δυσης. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις αυξάνονται σε 
80% σε ορισμένα καθεστώτα και σε 100% για 
ορεινές περιοχές και μικρά νησιά.

Τα είδη της ενίσχυσης περιλαμβάνουν την 
επιχορήγηση, την φορολογική απαλλαγή, την 
επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing), την επιδότηση του κόστους της δη-
μιουργούμενης απασχόλησης και τη χρηματο-
δότηση επιχειρηματικού κινδύνου.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας (ΤΑΑ)   καλύπτουν κατά μέγιστο 
βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού 
σχεδίου. Ή ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα 
δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%. Με επι-
τόκιο 0,35% θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
τα επενδυτικά σχέδια σε ποσοστό έως 50% 
του συνόλου της επένδυσης, όσοι επενδυτές 
ενταχθούν στην πρώτη φάση των δανείων του 
Ταμείου Ανάκαμψης. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν από 30% έως 
50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου 
και προσανατολίζονται σε επενδυτικά σχέδια 
για: 

● Ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ – ΚΏΝ/ΝΑ ΝΙΑΒΗ 
Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Διοίκησης  
ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική
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● Πράσινη μετάβαση. 
● Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
●  Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συ-

νεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
● Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη.
Ή κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βα-

σίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς 
σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε 
συνδυασμό τους.

Ή χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου 
μπορεί να αποτελείται τόσο από πόρους του 
νέου Αναπτυξιακού Νόμου όσο και από πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Βασική προϋπόθεση 
είναι να τηρούνται τα όρια ενίσχυσης με βάση 
το επιλεγμένο άρθρο του Γενικού Απαλλακτι-

κού Κανονισμού.  Συνεπώς, στο βαθμό που 
αθροιστικά και αναφορικά με τη συγκεκριμένη 
επένδυση δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης 
κρατικής ενίσχυσης από τη λήψη διαφορετι-
κών προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (συ-
μπεριλαμβανομένου και του ΤΑΑ), μπορεί να 
γίνει συνδυασμός μεταξύ των προγραμμάτων. 

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ανα-
μένεται να αποτελέσουν και αυτά ένα από τα 
ισχυρότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα 
στο προσεχές μέλλον. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 
26,2 δισ. Ευρώ. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε 
η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου 

με τίτλο « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2021 – 2027» και μέχρι αρχές 
Μαρτίου αναμένεται να πάει στη Βουλή για ψή-
φιση. Ή ψήφιση του νόμου αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθούν 
τα νέα προγράμματα. Οι πρώτες προσκλήσεις 
αναμένονται μέσα στην άνοιξη του 2022. Πρώτο 
αναμένεται το πρόγραμμα για την Ανταγωνι-
στικότητα (ΕΠΑνΕΚ). Στόχος του νέου ΕΣΠΑ 
είναι να μην υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
προσκλήσεις αλλά μεγάλες προσκλήσεις ορι-
ζόντιου χαρακτήρα. Στην πράξη αυτό σημαίνει 
ταυτόχρονη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επι-
χειρήσεων από πλήθος κλάδων της οικονομίας. 
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Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
Αναφοράς Βιωσιμότητας 
-Σχέδιο για συζήτηση

Την 29η Ιουλίου 2022 η Accountancy 
Europe (πρώην FEE) υπέβαλε τις 
απαντήσεις της στη διαβούλευση 

της EFRAG σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πρό-
τυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας, ESRS - EDs 
(European Sustainability Reporting Standards 
- Exposure Drafts), καθώς και σχετική συνο-
δευτική επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την EFRAG (Επιστολή στον Επίτροπο 
McGuinness σχετικά με το σχέδιο ESRS της 
EFRAG - Accountancy Europe).

Ο πραγματικός στόχος των προτύπων ESRS 
είναι να γίνουν ένα εργαλείο μέτρησης για την 
καταγραφή των αλλαγών στο επιχειρηματικό 
μοντέλο και την επίδειξη της ετήσιας μετάβα-
σης των επιχειρήσεων και έτσι να συμβάλουν 
στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμ-
φωνίας (European Green Deal).

Οι απαντήσεις της Accountancy Europe 
(πρώην FEE) στη σχετική διαβούλευση εντο-
πίζουν σημαντικά θέματα σε σχέση με τα πρό-
τυπα, που αναπτύχτηκαν από την EFRAG, στο 
πλαίσιο της απαίτησης της Οδηγίας για την 
Έκθεση Εταιρικής Αειφορίας (CSRD), για τις 
επιχειρήσεις, να αναφέρουν τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα  ανάπτυξής τους και η 
πραγματοποίηση αποτελεσματικών συζητή-
σεων και διαβούλευσης για την ανάπτυξη των 

ESRS ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξα, με αποτέλεσμα 
η Accountancy Europe (πρώην FEE)  να σχολι-
άζει ότι οι αδύνατες προθεσμίες και οι πιέσεις  
υπερισχύουν της ουσίας, της ποιότητας και 
του ρεαλισμού.

Στα σημαντικά θέματα που εντοπίζει η 
Accountancy Europe (πρώην FEE) περιλαμ-
βάνονται και τα ακόλουθα :

α. Σε σχέση με τη δομή:
→  Περίπλοκη και ασυνεπής εσωτερική 

δομή των ESRS. Για παράδειγμα, μερικά 
πρότυπα περιλαμβάνουν στόχο, κάποιες 
αρχές, κάποια και τα δύο, κάποια άλλα 
κανένα από αυτά. Ορισμένες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης προηγούνται ενός στόχου, 
ενώ άλλες όχι. Επίσης, πολλές προτάσεις 
στα πρότυπα εκτείνονται  σε σχεδόν 10 
γραμμές, γεγονός που μπορεί να βλάψει 
την αποτελεσματικότητα της αναφοράς, 
την κατανόηση, καθώς και τη συνέπεια.

→  Πολλά ESRS ED επαναλαμβάνουν περι-
εχόμενο.

→  Ελλείψεις ορισμών για βασικούς όρους 
και χρήσης συνεπούς ορολογίας σε όλα 
τα πρότυπα.

→  Στο Application Guidance περιλαμβά-
νονται πρόσθετες απαιτήσεις γνωστο-
ποίησης, αντί να διευκρινίζεται πώς θα 
έπρεπε ή θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ 
FEE) ΔΙΑΒΙΒΑΖΈΙ ΣΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ 
ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΈΙΣ ΠΟΥ ΥΠΈΒΑΛΈ 
ΏΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΈΤΙΚΗ 
ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗ  ΤΗΣ EFRAG  
ΓΙΑ ΤΑ ESRS EDS  
Ροδούλα Ρούσου, ΟΕΛ, ΣΟΛ Crowe, 
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ
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οι απαιτήσεις (που είναι ο ίδιος ο σκοπός 
της καθοδήγησης). Με παρόμοιο τρόπο, 
η «Βάση για συμπεράσματα» είτε επανα-
λαμβάνει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης 
είτε περιλαμβάνει αναφορά σε άλλο υλικό, 
σε αντίθεση με τον στόχο της «Βάσης για 
συμπεράσματα».

β. Σε σχέση με το «double materiality» προ-
τείνει ότι θα πρεπει η EFRAG  να ορίσει και 
διευκρινίσει τη σχετική ορολογία που σχετί-
ζεται με τη διπλή ουσιαστικότητα, καθώς και 
να παρέχει περισσότερες οδηγίες εφαρμογής 
και επεξηγηματικά παραδείγματα.

γ. Σε σχέση με την έκταση, τον βαθμό λεπτο-
μέρειας και την εφαρμογή της  προσέγγισης 

principles-based approach στο reporting, θεω-
ρεί ότι οι απαιτήσεις των  ESRS είναι πολύ ανα-
λυτικές, ιδιαίτερα καθώς η ενότητα Application 
Guidance προβλέπει περαιτέρω απαιτήσεις και 
όχι πρακτική καθοδήγηση. Για παράδειγμα, τα 
ESRS έχουν μετατρέψει σε απαιτήσεις πολλές 
από τις συνιστώμενες και προαιρετικές γνω-
στοποιήσεις στα πρότυπα της Πρωτοβουλίας 
Παγκόσμιας Αναφοράς (GRI), χωρίς να παρέ-
χουν αιτιολογία στη «Βάση για συμπεράσματα», 
γιατί τέτοιες πληροφορίες είναι σχετικές και 
πρέπει να απαιτούνται στα ESRS.

Αυτή η αναλυτικότητα μπορεί να βλάψει την 
αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων και δεν 
εξυπηρετεί την «επαληθευσιμότητα»  των πλη-

ροφοριών. Αυτό το πρόβλημα θα επιδεινωθεί 
κατά την προσθήκη απαιτήσεων γνωστοποίη-
σης για συγκεκριμένο τομέα ή οντότητα. 

Επιπλέον, στη «Βάση συμπερασμάτων» δεν 
περιλαμβάνεται λεπτομερής και τεκμηριωμένη 
συμφωνία μεταξύ των ESRS, της οδηγίας CSRD 
και των σχετικών νόμων και κανονισμών της 
Ε.Ε. Μια λεπτομερής συμφωνία θα τεκμηρί-
ωνε την αναγκαιότητα για πολλές απαιτήσεις 
γνωστοποίησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://bit.
ly/3pY2i5j και https://bit.ly/3CWFXMS 
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Απροετοίμαστες οι 
περισσότερες επιχειρήσεις 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία

Λ ιγότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις 
δηλώνουν επαρκώς εξοικειωμένες 
με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 

ενώ λιγότερες από τις μισές (49%), θεωρούν ότι 
είναι προετοιμασμένες για την πληθώρα των 
νέων απαιτήσεων που αναμένεται να επιφέ-
ρει. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από 
έρευνα που πραγματοποίησε η PwC μεταξύ 
300 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων σε 13 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Ή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει στην προ-
ώθηση επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλού 
άνθρακα, στην μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας και στη στροφή σε ενεργειακές πηγές 
μηδενικών ρύπων σε συνδυασμό με την εξοι-
κονόμηση φυσικών πόρων και την καλύτερη 
προστασία των φυσικών οικοτόπων. Υιοθετή-
θηκε το Δεκέμβριο του 2019, και αναμένεται 
να επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή του επιχει-
ρείν. Υπό αυτό το πρίσμα, και προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που 
διαμορφώνονται, οι επιχειρήσεις καλούνται 
να εντείνουν τις προσπάθειες του ESG μετα-
σχηματισμού τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πράσινη Συμφω-
νία προβλέπει ακόμη ένα πλήθος νέων φόρων 
και συναφών μέτρων που αποσκοπούν στην 
χρηματοδότηση της φιλόδοξης ατζέντας αλλά 
και στην παροχή κινήτρων για την ανάληψη 
πράσινων δράσεων. 

H μελέτη της PwC καταδεικνύει πως οι με-
γαλύτερες επιχειρήσεις είναι καλύτερα πλη-
ροφορημένες και προετοιμασμένες έναντι 
των προκλήσεων που έρχονται. Ακόμη όμως 
και αυτές παραδέχονται πως βρίσκονται στα 
πρώιμα στάδια κατανόησης της Πράσινης Συμ-
φωνίας.

Ανάμεσα στα όσα προβλέπει η Πράσινη 
Συμφωνία, μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επι-

χειρήσεις προβλέπεται να έχει η εφαρμογή 
του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άν-
θρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism 
- CBAM) σε εισαγωγές προϊόντων με υψηλό 
αποτύπωμα άνθρακα. Ο μηχανισμός είναι 
σχεδιασμένος για να αποτρέψει τη διαρροή 
άνθρακα που συνεπάγεται η μεταφορά της 
παραγωγής με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα 
σε χώρες εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με την 
έρευνα, ένας στους δύο (51%) δήλωσε ότι σχε-
διάζει να μετεγκαταστήσει άμεσα, σημεία που 
θεωρούνται κομβικά σε επίπεδο εφοδιαστικής 
αλυσίδας με τη μεγάλη  πλειονότητα αυτών, να 
σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις είτε εντός είτε 
προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Την ίδια στιγμή δύο στις τρεις επιχειρήσεις 
έχουν ήδη δεσμεύσει κεφάλαια και προτίθενται 
να αναλάβουν δράσεις σε βάθος πενταετίας 
με στόχο την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης 
προσέγγισης στο λειτουργικό τους μοντέλο. 
Εντούτοις, οι εν λόγω δράσεις σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται μεμονωμένα και δεν αποτελούν 
προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού. Σε αυτό το 
πλαίσιο οι επιχειρήσεις φαίνεται να κατατάσ-
σουν ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους  
επενδύσεις στην καθαρή (78%) και πράσινη 
(60%) ενέργεια, στη μείωση απορριμμάτων και 
χρήσης πλαστικού (59%) και στον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (59%). 

Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα σημαντικό 
μέρος των εταιρειών που δραστηριοποιού-
νται στους κλάδους της βιομηχανίας και των 
προμηθειών και στις οποίες αντιστοιχεί ένα 
μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, πραγματοποιεί ήδη σημαντικές βελτι-
ώσεις σε επίπεδο  εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 
και διαδικασιών παραγωγής. Μεταξύ αυτών, 
ένα ποσοστό της τάξης του 70% αξιοποιεί ολο-
ένα και περισσότερο καθαρή ενέργεια για την 
τροφοδότηση της λειτουργίας τους. Ταυτόχρο-

ΜΈΛΈΤΗ PWC EU GREEN DEAL
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να, σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες θεω-
ρεί ότι η εταιρεία του κινείται ενεργά προς την 
κατεύθυνση μείωσης του περιβαλλοντικού της 
αποτυπώματος ενώ ένας στους τρεις δηλώνει 
ότι αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα με πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. 

Στον αντίποδα, μόλις το 28% των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
μεταφορών ανέφεραν ότι αξιοποιούν επαρκώς 
καθαρές πηγές καυσίμων.

Ο Δημήτρης Σακίπης ESG Leader της PwC 
Ελλάδας ανέφερε: «To τελευταίο δωδεκάμη-
νο έχουν γίνει αλματώδη βήματα από τους 
οργανισμούς για την σε βάθος κατανόηση και 
προσαρμογή στις απαιτήσεις του ESG μετασχη-

ματισμού. Με στόχο την ενίσχυση της βιωσι-
μότητάς τους, οι  επιχειρήσεις αναλαμβάνουν 
δράσεις και τοποθετούν τα κριτήρια ESG στο 
επίκεντρο των επενδύσεων και της χρηματο-
δότησής τους. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο αυτές οι 
δράσεις να αποτελούν μέρος της στρατηγικής 
και της λειτουργίας τους προκειμένου να δημι-
ουργήσουν ουσιαστική, μακροπρόθεσμη αξία.»

Σχετικά με την έρευνα 
Στο χρονικό διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 

2021 η PwC απευθύνθηκε σε περίπου 300 επι-
χειρήσεις σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, θέτοντας 
το ερώτημα πώς προετοιμάζονται για την Πρά-
σινη Συμφωνία. Στην έρευνα έλαβαν χώρες και 

εταιρείες με έδρα τη Νορβηγία, την Ελβετία και 
το Ήνωμένο Βασίλειο που δεν είναι μέλη της 
ΕΕ αλλά θα επηρεαστούν από τις τους νέους 
κανόνες της Ένωσης αναφορικά με το κλίμα 
και το περιβάλλον. Στην πλειονότητά τους, τα 
στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα  ήταν 
CFOs, CEOs, COOs και επικεφαλής φορολογι-
κών διευθύνσεων σε επιχειρήσεις με έδρα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερωτήσεις της έρευνας 
ήταν σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εκτιμήσουν κατά πόσο οι συμμετέχοντες 
είναι εξοικειωμένοι και προετοιμασμένοι με 
τους άξονες δράσης που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
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Η διαμόρφωση των 
πολλαπλασιαστών EBITDA 
στις συμφωνίες εξαγορών 
μικρότερων επιχειρήσεων

Όπως είναι γνωστό, το μέγεθος μιας επι-
χείρησης αποτελεί βασικό παράγοντα 
στην αποτίμηση που αυτή λαμβάνει, 

στα πλαίσια επικείμενης συμφωνίας για εξα-
γορά ή συγχώνευση.

Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός που γίνεται 
με βάση το ύψος των εσόδων, αποτελεί συχνά 
έναν από τους βασικούς παράγοντες καθορι-
σμού του μεγέθους μιας επιχείρησης και εί-
ναι πάντοτε αρκετά σημαντικός καθώς από τη 
κατηγοριοποίηση που θα προκύψει συνήθως 
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς, πως επιχειρήσεις 
που εντάσσονται στην κατηγορία των λεγόμε-
νων μικρομεσαίων (lower mid-market) των 
οποίων το μέγεθος εσόδων συνήθως κυμαί-
νεται από $ 5εκ. έως $ 50εκ., καταφέρνουν 
να επιτύχουν συμφωνίες με σημαντικά χα-
μηλότερους πολλαπλασιαστές EBITDΑ κατά 
τη διάρκεια συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε 
σχέση με εταιρείες που κατηγοριοποιούνται 
στη μεσαία κατηγορία (mid-market) στην οποία 
το μέγεθος των εσόδων συνήθως κυμαίνεται 
από $ 50εκ. έως $ 500εκ.

Οι προαναφερόμενες διακυμάνσεις στον 
πολλαπλασιαστή EBITDA μπορούν να οδη-
γήσουν σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
αποτιμήσεων που συμφωνούν οι διάφορες επι-
χειρήσεις. Σύμφωνα με άρθρο της Dealsuite, το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021, η Argos, ένα ευρωπα-
ϊκό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity) μαζί 
με την Epsilon Research δημοσιοποίησαν σε 
έρευνα που διεξήγαγαν, μέσο πολλαπλασιαστή 
EBITDA της τάξεως του 11,6x για συναλλαγές 
εξαγορών μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, ο 
οποίος και αποτελεί ρεκόρ για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες αυτού του μεγέθους. Συγκριτικά η 
Dealsuite σε άλλη δικιά της έρευνα, είχε κατα-
γράψει το 1ο 6μηνο του 2021 μέσο πολλαπλα-
σιαστή 5,4x για συναλλαγές εξαγορών σε μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν έδρα την 
Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ολλανδία 
και Ήνωμένο Βασίλειο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το μέγεθος των 
εμπλεκόμενων εταιρειών στις συναλλαγές 
εξαγορών είναι πιθανώς ο κύριος λόγος αυτής 
της τεράστιας διαφοράς στις αποτιμήσεις. Γε-
νικά έχει παρατηρηθεί πως μικρότερες εται-
ρείες αποτιμώνται χαμηλότερα καθώς συνή-
θως εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους 
βασικούς τους πελάτες, προμηθευτές αλλά 
ορισμένες φορές και από το εργατικό δυνα-
μικό ή τους ιδρυτές τους. Οι εταιρείες αυτές 
μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά εάν κάποιος 
από τους παραπάνω stakeholders αποχωρήσει 
ξαφνικά. Αυτό συνεπάγεται πως δυνητικές 
συγχωνεύσεις και εξαγορές στο λεγόμενο 
lower mid-market μπορεί να εμπεριέχουν 
κάποιους ή όλους από τους προαναφερθέντες 
κινδύνους, οι οποίοι τιμολογούνται ανάλογα 
από τους αγοραστές πριν την επίτευξη της τε-
λικής συμφωνίας.

Είναι γεγονός ότι διεθνώς, οι περισσότερες 
εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών πραγ-
ματοποιούνται σε εταιρείες με μέγεθος εσόδων 
από $ 5εκ. έως $ 50εκ. το οποίο επιβεβαιώνει 
πως το lower mid-market, καθώς θεωρείται 
υποτιμημένο, αποτελεί σημαντική ευκαιρία 
για υποψήφιους αγοραστές. Οι μεγαλύτε-
ρες μεγέθους εταιρείες λόγω της απουσίας 
υψηλής εξάρτησης τους από τους βασικούς 
shareholders συνήθως αποτιμώνται υψηλότε-
ρα στα πλαίσια μιας συναλλαγής. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει 
οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα εξα-
γορών και συγχωνεύσεων μικρότερων επι-
χειρήσεων το τελευταίο διάστημα, καθώς οι 
όποιοι αγοραστές, θεωρητικά, καρπώνονται 
στο μέλλον το premium που προκύπτει από 
τις συγκεκριμένες συμφωνίες υποτιμημένων 

GRANT THORNTON
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μικρότερων  επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντάς 
βέβαια και τους αντίστοιχους κινδύνους.

Ο πολλαπλασιαστής EBITDA ο οποίος συ-
νήθως καθορίζει το τίμημα μιας συναλλαγής 
εξαγοράς ή συγχώνευσης επηρεάζεται ακό-
μα σε σημαντικό βαθμό από την γεωγραφική 
περιοχή και τον τομέα δραστηριοποίησης της 
επιχείρησης. Διαφορετική πρόσφατη έρευνα 
της Dealsuite απέδειξε πως μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο της 
πληροφορικής και βρίσκονται στο Ήνωμένο 
Βασίλειο κατέγραψαν μέσο πολλαπλασιαστή 
EBITDA της τάξεως του 8,2x σημαντικά υψη-

λότερο από το 6,4x που κατέγραψαν εταιρείες 
του ίδιου κλάδου που βρίσκονται στην Γερμα-
νία. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα πως 
η εξέταση συναλλαγών που αφορούν διαφο-
ρετικές εταιρείες από τον ίδιο κλάδο και του 
ίδιου περίπου μεγέθους θα μπορούσε επίσης 
να οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των αποτιμήσεων που προέκυψαν, ανάλογα με 
τη γεωγραφική τους θέση.

Ή Grant Thornton μέσω της συνεργασίας της 
με σημαντικές διεθνείς εξειδικευμένες πλατ-
φόρμες τεχνολογίας πάνω στις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις, μπορεί να δώσει γρήγορα και 

αποτελεσματικά μια επισκόπηση της αγοράς 
σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας επιχειρήσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διασυνοριακό επίπεδο, εντοπίζοντας ευ-
καιρίες για λογαριασμό τους και βελτιώνοντας 
τις προσφορές που θα μπορούσαν να δεχτούν.

Τα προαναφερθέντα ζητήματα αποτελούν 
απλώς ένα δείγμα των νέων τάσεων που χα-
ρακτηρίζουν τον τομέα των εξαγορών και συγ-
χωνεύσεων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και 
επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος 
Transactional Advisory της Grant Thornton.
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Η Ελλάδα σκαρφαλώνει ακόμη 
τρεις θέσεις στον δείκτη 
ελκυστικότητας ΑΠΕ

Η ενεργειακή ασφάλεια έχει αναδειχθεί 
στην κορυφαία προτεραιότητα των 
κυβερνήσεων, εν μέσω γεωπολιτικής 

αστάθειας και κατακόρυφων αυξήσεων στην 
τιμή του φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, οι κυ-
βερνήσεις ανά τον κόσμο αναζητούν τρόπους 
να επιταχύνουν και να επεκτείνουν τα εθνικά 
προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), με στόχο να μειώσουν τον βαθμό εξάρ-
τησης σε εισαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με 
την 59η έκδοση της εξαμηνιαίας παγκόσμιας 
έκθεσης της EY, «Renewable Energy Country 
Attractiveness Index» (RECAI).

Ή έκθεση διερευνά πώς οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας και τα 
πράσινα καύσιμα έχουν τη δυνατότητα να 
μειώσουν ουσιαστικά το μερίδιο του φυσι-
κού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, δημιουρ-
γώντας ένα ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον 
για τις ΑΠΕ. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η 
αύξηση της χωρητικότητας εισαγωγών υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG) φαίνεται να 
έχει αναπτύξει δυναμική, όπως και η ενίσχυση 
της παραγωγής πράσινου αερίου, καθώς και η 
ανάπτυξη άλλων, εναλλακτικών καυσίμων. 
Ή έκθεση σημειώνει πως, παρότι η εισαγωγή 
αερίου από άλλες αγορές με στόχο τη μείωση 
της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο δεν είναι 
μια άμεση διαδικασία, εντούτοις η σημαντική 
δυναμική που έχει αναπτυχθεί είναι πλέον 
εμφανής.

Η Ελλάδα κατακτά την ιστορικά 
υψηλότερη θέση της στον δείκτη

Ή ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προς τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά στο 
διάστημα που μεσολάβησε από την προηγού-
μενη έκδοση της έκθεσης, τον Οκτώβριο του 

2021, με τη χώρα να «κερδίζει» ακόμη τρεις θέ-
σεις στη σχετική κατάταξη, καταλαμβάνοντας 
την 21η θέση, ανάμεσα σε 40 άλλα κράτη –μια 
ιστορικά υψηλή επίδοση, για τρίτη συνεχόμενη 
έκδοση του δείκτη RECAI.

Αυτή η βελτίωση, σύμφωνα με την έκθεση 
της EY, οφείλεται στη στόχευση της Ελλάδας να 
διπλασιάσει την εγκατεστημένη χωρητικότητα 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, σε περί-
που 19 GW, μέχρι το 2030, και στην πρόσφατη 
λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με 
πάνελ διπλής όψης, ισχύος 204 MW, ένα από 
τα μεγαλύτερα στο είδος του στην Ευρώπη. 

Οι πλωτές τεχνολογίες κερδίζουν 
έδαφος 

Ή έκθεση εξετάζει, επίσης, τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται από τις πλωτές τεχνολογίες. Ή 
υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας εξα-
κολουθεί να παρουσιάζει υψηλές προοπτικές 
για επενδύσεις, καθώς το κόστος της παραγό-
μενης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
μειωθεί στα $70 δολ./MWh ή και χαμηλότερα, 
μέχρι το 2030. Επιπλεόν των 11 πλωτών υπε-
ράκτιων αιολικών πάρκων που βρίσκονται ήδη 
σε λειτουργία, περισσότερα από εκατό ακόμη 
–με συνδυαστική δυναμικότητα πάνω από 
26.300 MW– βρίσκονται είτε υπό κατασκευή, 
είτε έχουν εξασφαλίσει χρηματοοικονομική 
ή ρυθμιστική έγκριση, είτε βρίσκονται ακόμη 
στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.

Παράλληλα, η υπεράκτια παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή, 
καθώς το κόστος των φωτοβολταϊκών πάνελ 
έχει μειωθεί δραστικά και η παγκόσμια δυνα-
μικότητα έχει αυξηθεί περισσότερο από 100 
φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέχρι σήμε-
ρα, τα περισσότερα πλωτά φωτοβολταϊκά έργα 

EY
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έχουν αναπτυχθεί σε τεχνητά σώματα φρέσκου 
νερού, σε σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον, 
όμως υπάρχουν σχέδια για την υπεράκτια με-
τακίνησή τους, με στόχο την αξιοποίηση των 
απείρως πλουσιότερων πόρων της ανοικτής 
θάλασσας.

Λοιπά ενδιαφέροντα ευρήματα του 
δείκτη RECAI 

Ενώ οι ΉΠΑ και η Κίνα παραμένουν οι δύο 
πιο ελκυστικές χώρες για επενδύσεις σε ΑΠΕ, 
σημειώθηκαν αρκετές αλλαγές στην πρώτη 
δεκάδα του δείκτη της EY, με το Ήνωμένο Βα-
σίλειο να αναρριχάται δύο θέσεις (3η θέση), 
τη Γερμανία τρεις θέσεις (4η θέση), και τις 

Ισπανία (9η θέση) και Ολλανδία (10η θέση) να 
σκαρφαλώνουν από μια θέση. Ορισμένες από 
τις αγορές που πέτυχαν αξιοσημείωτη πρόοδο, 
σύμφωνα με αυτή την έκδοση της έκθεσης, 
συμπεριλαμβάνουν τη Δανία (+4 θέσεις), την 
Πολωνία (+3), τη Φινλανδία (+7) και την Αυ-
στρία (+7).

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας, ο κ. 
Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του 
Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής 
και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και η ραγδαία αύξηση 
των τιμών του φυσικού αερίου ανέδειξαν με 
τον πιο εύγλωττο τρόπο την ανάγκη επιτά-
χυνσης της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Το γεγονός ότι στο περιβάλλον αυτό 
η Ελλάδα εξακολουθεί να βελτιώνει σημαντικά 
τη θέση της ως ελκυστικός προορισμός για 
επενδύσεις στις ΑΠΕ, επιβεβαιώνει ότι κινού-
μαστε στη σωστή κατεύθυνση. Για να υλοποιη-
θούν, ωστόσο, οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε 
θέσει, θα χρειαστούν και περαιτέρω παρεμβά-
σεις στο ρυθμιστικό και το αδειοδοτικό πλαίσιο. 
Δεν χωρά εφησυχασμός».

Για την πλήρη κατάταξη των 40 χωρών του 
δείκτη RECAI και ανάλυση των τελευταίων 
εξελίξεων στις ΑΠΕ παγκοσμίως, επισκεφθείτε 
το ey.com/recai.
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Φοροαποφυγή: Το τέλος 
μιας εποχής; Από τον 
φορολογικό σχεδιασμό στη 
φορολογική συμμόρφωση

Ενας από τους κύριους στόχους των 
πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους, τα 
οποία ακολούθως διανέμονται στους μετό-
χους τους ή επενδύονται με σκοπό την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη. Ο ρόλος του φορολογικού 
σχεδιασμού είναι σημαντικός σε μια τέτοια 
προσπάθεια, καθώς ένας αποτελεσματικός 
φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει 
τις πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς να 
μειώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση και 
να απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. 

Οι πολυεθνικές εταιρείες που εμπλέκο-
νται σε φορολογικό σχεδιασμό πολλές φορές 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 
αυτών που δεν εμπλέκονται. Το γεγονός ότι 
οι πολυεθνικές εταιρείες εμπλέκονται σε φο-
ρολογικό σχεδιασμό δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι επιθυμούν να εμπλακούν σε φοροαποφυγή 
ή φοροδιαφυγή. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόμε-
νο οι πολυεθνικές εταιρείες να εφαρμόζουν 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, ο οποίος 
καταλήγει σε διάβρωση της φορολογικής 
τους βάσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
τεχνητής μετατόπισης κερδών σε εδάφη που 
δεν υπόκεινται σε φορολογία ή υπόκεινται σε 
μειωμένη φορολογία, κάτι το οποίο έχει ως 
συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

Έχοντας ως κύριο στόχο την πρόληψη της 
διάβρωσης της φορολογικής βάσης των πο-
λυεθνικών εταιρειών καθώς και του επιθετι-
κού φορολογικού σχεδιασμού, ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχουν 
ήδη υιοθετήσει –και προτίθενται να υιοθετή-
σουν– μια δέσμη μέτρων, κανόνων και ευρω-
παϊκών οδηγιών, με σκοπό να αποτρέψουν τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκύπτει 
ως συνεπακόλουθο. Τα μέτρα αυτά περιλαμ-
βάνουν την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ/
G20, η οποία περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης 
κατά της κατάχρησης των συμβάσεων απο-
φυγής διπλής φορολογίας, την Οδηγία της Ε.Ε. 
(2016/116) για τη θέσπιση κανόνων κατά πρα-
κτικών φοροαποφυγής, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ/
G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης 
των νομικών οντοτήτων (και συγκεκριμένα 
οι Πυλώνες Ι και ΙΙ του BEPS Project), το νέο 
προσχέδιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετι-
κά με τις εταιρείες που κατηγοριοποιούνται 
ως «εταιρείες κελύφη» (shell entities) που 
προωθεί η Ε.Ε., τις Οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας DAC6 κ.λπ.

Τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω δεν 
συμβάλλουν μόνο στην πρόληψη της φοροα-
ποφυγής, αλλά ενισχύουν το οπλοστάσιο των 
φορολογικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταπολε-
μήσουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό 
και συνεπώς τη διάβρωση της φορολογικής 
βάσης των πολυεθνικών εταιρειών.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν ήδη αυξήσει 
(και αναμένεται ότι θα αυξήσουν ακόμη πε-
ρισσότερο) την πολυπλοκότητα και τις διοι-
κητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
φορολογούμενοι, οι φορολογικοί σύμβουλοι 
αλλά και οι φορολογικές διοικήσεις. Επομέ-
νως, απομακρυνόμαστε σταδιακά από τις πρα-
κτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
καθώς μπαίνουμε σε μια εποχή που αυξάνει 
τον διοικητικό φόρτο και δημιουργεί ακόμη 
μεγαλύτερη ανάγκη για φορολογική συμμόρ-
φωση, τόσο για τους φορολογούμενους αλλά 
και για τους φορολογικούς συμβούλους. 

ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ
Manager, Tax Services, Baker Tilly South 
East Europe
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Ποιότητα στον έλεγχο: 
Επιπρόσθετο κόστος ή 
προστιθέμενη αξία;

Η ποιότητα στον έλεγχο των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων είναι ένα 
θέμα για το οποίο δεν γίνεται ιδιαίτε-

ρη συζήτηση μεταξύ των στελεχών των επι-
χειρήσεων. Ίσως γιατί η ποιότητα θεωρείται 
δεδομένη. Ίσως όμως επειδή υπάρχει (ακόμα) 
η εντύπωση ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι δεν 
είναι παρά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, 
ώστε η εταιρεία απλά να λάβει μια τυποποιη-
μένη έκθεση, απαραίτητη για τυπικούς λόγους 
αλλά χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα. 

Στην πραγματικότητα, αυτή η έκθεση εμπε-
ριέχει εκτενή εργασία, τεχνική γνώση, κριτική 
σκέψη και συσσωρευμένη εμπειρία, στοιχεία 
που προσδιορίζουν την ποιότητα του ελεγκτι-
κού έργου. Όμως, τι ακριβώς είναι η ποιότητα 
στον έλεγχο και, κυρίως, πώς αυτή μπορεί να 
ωφελήσει ουσιαστικά τις ελεγχόμενες επι-
χειρήσεις;

Ας ξεκινήσουμε τονίζοντας ότι ο έλεγχος 
εξ ορισμού απαιτεί ποιοτική εργασία, η οποία 
διασφαλίζεται από τα ελεγκτικά πρότυπα, που 
θέτουν και το πλαίσιο της ελεγκτικής πρακτι-
κής. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν συγκεκρι-
μένες εργασίες που απαιτείται να διενεργη-
θούν και συγκεκριμένα βήματα που πρέπει 
να ακολουθηθούν από το σχεδιασμό μέχρι και 
την ολοκλήρωση του ελέγχου. Παράλληλα, τα 
ίδια πρότυπα αλλά και η νομοθεσία ορίζουν τα 
επαγγελματικά προσόντα (τεχνική κατάρτιση, 
πιστοποίηση και ελεγκτική προϋπηρεσία) των 
ελεγκτών. 

Ή ποιότητα όμως δεν ορίζεται μόνο στο πλαί-
σιο του εκάστοτε ελεγκτικού έργου. Αντίστοιχα 
πρότυπα ποιότητας διέπουν και τις ελεγκτικές 
εταιρείες, καθώς η διενέργεια του ελέγχου 
απαιτεί υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως 
επαρκή στελέχωση των ελέγχων, τεχνική και 
τεχνολογική υποστήριξη, ακόμα και την ύπαρξή 
ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να 

εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία όλων των 
παραπάνω. 

Οποιοσδήποτε έχει έστω και μικρή σχέση 
με τα χρηματοοικονομικά αντιλαμβάνεται 
ότι το κόστος του ελέγχου δεν είναι διόλου 
ευκαταφρόνητο. Επιπλέον, εξυπακούεται ότι 
ανώτερη ποιότητα σημαίνει περαιτέρω αύξηση 
του κόστους και, κατ’ επέκταση, της τιμής των 
ελεγκτικών υπηρεσιών. Κι εδώ ανακύπτει το 
καίριο ερώτημα: Γιατί μια επιχείρηση να επεν-
δύσει στην ποιότητα του τακτικού ελέγχου;

Ας σκεφτούμε τι μεσολαβεί στο διάστημα 
από την ανάθεση του ελέγχου μέχρι την πα-
ράδοση της έκθεσης: Ουσιαστικά μια ομάδα 
ειδικών, σε αλληλεπίδραση με τα στελέχη της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, καλείται να αξιολο-
γήσει την ποιότητα των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών της. Ή αξιολόγηση αυτή γίνεται 
σφαιρικά, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία 
των πληροφοριακών συστημάτων που υποστη-
ρίζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
τη στάση της διοίκησης απέναντι σε θέματα 
απάτης και την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Παράλληλα αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, 
η τεχνική κατάρτιση των στελεχών της ελεγ-
χόμενης εταιρείας σε θέματα λογιστικά και 
φορολογικά, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες εταιρικές πολιτικές, αλλά και με το 
ειδικότερο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Καθώς βασικό συστατικό ενός επιτυχημέ-
νου ελέγχου συνιστά η διαρκής και ειλικρινής 
επικοινωνία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου, 
είναι δεδομένη η συνεχής ενημέρωση των στε-
λεχών της ελεγχόμενης εταιρείας ως προς τα 
τυχόν ευρήματα του ελέγχου. Αυτό αποτελεί 
και τη βάση για την παροχή προστιθέμενης αξί-
ας (added value) στην ελεγχόμενη εταιρεία – 
δεν είναι λίγο να γνωρίζεις ποια είναι τα δυνατά 
και τα αδύνατα σημεία του συστήματος χρημα-

ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 
Assurance Senior Manager, PwC 
Ελλάδας

ΠΑΠΑΓΈΏΡΓΙΟΥ 
Senior Manager, Consulting, KPMG
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τοοικονομικής πληροφόρησης της εταιρείας 
σου, και μάλιστα επιβεβαιωμένα από κάποιον 
ανεξάρτητο φορέα. Περνώντας στο επόμενο 
στάδιο, οι ελεγκτές είναι εκείνοι που στις πε-
ριπτώσεις όπου εντοπίζονται αδυναμίες θα 
προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 
Και είναι αυτονόητο ότι αυτή η προστιθέμενη 
αξία είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας των 
παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Εν κατακλείδι, οφείλουμε να επισημάνουμε 
ότι η σύγχρονη επιχείρηση δεν θεωρεί πλέον 
τον ελεγκτή «εχθρό» από τον οποίο προσπαθεί 
να αποκρύψει αδυναμίες, αντίθετα, αντιμετω-
πίζει τον ελεγκτή ως σύμμαχο στη προσπάθεια 
για βελτίωση του συστήματος χρηματοοικονο-
μικής πληροφόρησης. Στον σημερινό επιχει-
ρηματικό κόσμο, η πρόκληση για τον ελεγκτή 
δεν είναι απλώς η διατύπωση μιας έγκυρης 

ελεγκτικής γνώμης, αλλά να παράσχει πληρο-
φορίες που θα μετατρέψουν τις εντοπισμένες 
αδυναμίες σε ευκαιρίες αναβάθμισης των χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών της ελεγχόμενη 
εταιρείας. Αυτή, λοιπόν, η δυνατότητα εξέλιξης 
που μπορεί να προσφέρει ο υψηλής ποιότητας 
έλεγχος είναι που τον καθιστά μια υπηρεσία ου-
σιαστικής και όχι απλά τυπικής χρησιμότητας 
για την κάθε εταιρεία. 
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Βέλτιστες πρακτικές για 
την ψηφιακή και ενεργειακή 
μετάβαση των επιχειρήσεων 

Η ταχύτητα αλλά και η σφοδρότητα με 
τις οποίες το οικονομικό περιβάλλον 
αλλάζει έχουν διδάξει ήδη στις επιχει-

ρήσεις παγκοσμίως την αδήριτη ανάγκη της 
ευελιξίας και της προσαρμογής σε νέα απο-
δοτικότερα και βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας. 

Μετά από απανωτές κρίσεις, οι ηγέτες σή-
μερα καλούνται να λύσουν ακόμη μια πολυπα-
ραγοντική εξίσωση, που αφορά την αντιμετώ-
πιση τόσο των πληθωριστικών πιέσεων, που 
αποκτούν, σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις, 
μεσοπρόθεσμη διάρκεια, αλλά και ταυτόχρονα 
να διατηρήσουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
των οργανισμών τους. 

Ασφαλώς, οι προκλήσεις είναι πολυεπίπε-
δες, ωστόσο δημιουργούνται και οι αντίστοιχες 
ευκαιρίες, που με σωστό σχεδιασμό, καθοδήγη-
ση, σωστή παραμετροποίηση και συνεπή εκτέ-
λεση, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
να μετασχηματιστούν προς όφελος των ιδίων 
και όλων των stakeholders. 

Το κέντρο κόστους κάθε επιχείρησης παρα-
μένει φυσικά διαφορετικό, ωστόσο για κάθε 
κλάδο δραστηριότητας οι υψηλές τιμές ενέρ-
γειας αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα. Την 
ίδια ώρα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις που επενδύ-
ουν σε νέα ψηφιακά εργαλεία αλλά και στη μεί-
ωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος 
αποκτούν ισχυρές άμυνες και προβάδισμα σ’ 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία που διαθέτει 
η KPMG όσον αφορά τις βέλτιστες και απο-
δοτικότερες πρακτικές, αποδεικνύεται πως 
η υιοθέτηση ενός νέου ψηφιακού μοντέλου 
λειτουργίας ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς 
βοηθά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνάμα 
στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος. 

Τα ψηφιακά εργαλεία δε, αποκτούν ακόμη 
μεγαλύτερη βαρύτητα εν μέσω ενεργειακής 
κρίσης, καθώς επιτρέπουν τη μείωση του κό-
στους ενέργειας και αποτελεσματικότερης 
διαχείρισης της κατανάλωσης. Έτσι, παρά τον 
ανασχεδιασμό των εθνικών ηγεσιών, όσον 
αφορά την ταχεία απεξάρτηση από ασύμφορες 
οικονομικά και περιβαλλοντικά μορφές ενέρ-
γειας, όπως ο λιγνίτης, εντούτοις για τις επι-
χειρήσεις αναδύονται νέες ευκαιρίες πράσινης 
μετάβασης και ουσιαστικής εξοικονόμησης. 

Για παράδειγμα, εφαρμογές τύπου αποκε-
ντρωμένης παραγωγής με φωτοβολταϊκά συ-
στήματα και self-consumption με τη μέθοδο 
του net metering προσφέρουν ελκυστικότερες 
τιμές από τις υφιστάμενες τιμές προμήθειας 
ενέργειας, γεγονός με σημασία για τις ενεργο-
βόρες επιχειρήσεις. Ακόμη, ο συνδυασμός των 
παραπάνω εφαρμογών και εγκαταστάσεων 
πριμοδοτεί την ηλεκτροκίνηση, δημιουργώ-
ντας εξοικονόμηση κόστους για τις εταιρείες 
που διαθέτουν μεγάλους στόλους ή εμπορικές 
εγκαταστάσεις. 

Επίσης, τεχνολογικές εφαρμογές ψηφιακού 
μετασχηματισμού για την έξυπνη διαχείριση 
της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/
ψύξη/φωτισμό μέσω smart controllers και 
εφαρμογές Artificial Intelligence (AI) κερδί-
ζουν ολοένα μεγαλύτερο έδαφος στους εταιρι-
κούς προϋπολογισμούς, καθώς αποδεδειγμένα 
αποδίδουν. Παράλληλα, αναπτύσσονται βαθμη-
δόν συνέργειες και δημιουργούνται κίνητρα για 
την εξεύρεση από κοινού λύσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, των προμηθευτών τους αλλά 
και των καταναλωτών τους.

Τα οφέλη είναι μετρήσιμα και η KPMG εξει-
δικεύει και σχεδιάζει την καταλληλότερη στρα-
τηγική ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης 
για τις επιχειρήσεις. 

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΝΙΣΈΑΣ 
Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα
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Επένδυση 1 δισ. δολαρίων σε 
τεχνολογική πλατφόρμα για 
τις υπηρεσίες διασφάλισης 
από την ΕΥ

Η EY ανακοίνωσε επένδυση άνω του 
ενός δισ. δολαρίων σε τεχνολογική 
πλατφόρμα επόμενης γενιάς για τις 

ελεγκτικές υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσί-
ες διασφάλισης. Ή κίνηση αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της διαρκούς εστίασης της εταιρείας 
στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και την ταχεία ανταπόκριση στις 
μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ρυθμιστι-
κών αρχών, των κυβερνήσεων, των φορέων 
θέσπισης προτύπων, των επιτροπών ελέγχου 
και των διοικητικών συμβουλίων. Ή επένδυ-
ση, διάρκειας τεσσάρων ετών, ενεργοποιείται 
από ένα ευρύτερο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. 
δολαρίων, που ανακοινώθηκε από την EY τον 
Σεπτέμβριο του 2021.

Ή επένδυση αυτή θα υποστηρίξει την ενσω-
μάτωση των υφιστάμενων τεχνολογιών EY 
Assurance σε μια πλατφόρμα απρόσκοπτης 
λειτουργίας, που συνδυάζει τα πλεονεκτήμα-
τα των κορυφαίων παγκόσμιων πλατφορμών 
ελέγχου της εταιρείας και αξιοποιεί προηγ-
μένες τεχνολογίες από συνεργάτες της  EY 
για να τροφοδοτήσει μια νέα γενιά υπηρεσιών 
ελέγχου και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, 
με βάση την ανάλυση δεδομένων.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας ολο-
κληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας για τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες 
διασφάλισης διευκολύνει τον μετασχηματι-
σμό σε τρεις βασικούς τομείς: (1) δυνατότητες 
πρόσβασης σε δεδομένα και προηγμένες ανα-
λύσεις δεδομένων, (2) τεχνητή νοημοσύνη και 
(3) εμπειρία του χρήστη.

Ή ενσωμάτωση και ο μετασχηματισμός της 
τεχνολογίας των ελεγκτικών υπηρεσιών και 
των λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης θα αξι-
οποιήσουν τα ισχυρά θεμέλια της υφιστάμε-
νης κορυφαίας σειράς τεχνολογιών ελέγχου 
της EY Assurance, συμπεριλαμβανομένου 
του EY Canvas – της τρέχουσας παγκόσμιας 
πλατφόρμας ελέγχου της EY που βασίζεται 
σε τεχνολογία cloud. Ή πλατφόρμα αυτή, μια 
από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες business-to-

business (B2B) στον κλάδο, είναι προσβάσιμη 
σε περισσότερα από 350.000 στελέχη πελατών 
της EY και 120.000 ανθρώπους της EY.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα αξιοποιήσει, 
επίσης, την παγκόσμια σειρά εργαλείων ανά-
λυσης δεδομένων EY Helix και την παγκόσμια 
ελεγκτική μεθοδολογία της ΕΥ. Οι ομάδες της 
EY χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία ανάλυσης 
δεδομένων («EY Helix global data analyzers») 
για να επεξεργάζονται περισσότερες από 680 
δισεκατομμύρια γραμμές εταιρικών οικονο-
μικών δεδομένων κάθε χρόνο, υποστηρίζο-
ντας μια διαδικασία μετασχηματισμού που θα 
επιτρέψει στον οργανισμό της EY να αναλύει 
περισσότερα χρηματοοικονομικά και μη χρη-
ματοοικονομικά δεδομένα, αξιοποιώντας νέες 
στατιστικές και προγνωστικές διαδικασίες 
ανάλυσης δεδομένων.

Αυτές οι βελτιωμένες δυνατότητες και οι 
μέθοδοι που εφαρμόζονται με συνέπεια πα-
γκοσμίως στοχεύουν στη διευκόλυνση της 
προηγμένης αναγνώρισης και αντιμετώπισης 
κινδύνων και υποστηρίζουν την προετοιμασία 
για τις πολύπλοκες ανάγκες της επέκτασης 
των υπηρεσιών διασφάλισης, ενώ βοηθούν 
τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν περαιτέρω 
εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Σχολιάζοντας την επένδυση αυτή, ο κ. Αν-
δρέας Χατζηδαμιανού, επικεφαλής Ελεγκτι-
κών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης 
της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Ή μεγάλη αυτή 
επένδυση έρχεται να αξιοποιήσει την εργασία 
και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι 
ελεγκτικές ομάδες της ΕΥ σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες 
προσδοκίες και απαιτήσεις των επιτροπών 
ελέγχου και των οικονομικών υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά και στην 
Ελλάδα, που εκτείνονται πλέον και στις μη 
οικονομικές αναφορές. Παράλληλα, υπόσχεται 
να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία των 
χρηστών και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
όλων των ενδιαφερομένων μερών». 

ΈΥ
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Έκδοση φορολογικής 
ενημερότητας: Τι αλλάζει 
στην παρακράτηση ποσών 
εις χείρας τρίτων

Ανάσα θα πάρουν οι εταιρείες με βεβαι-
ωμένα ρυθμιζόμενα ποσά σχετικά με 
τον τρόπο παρακράτησης ποσών εις 

χείρας τρίτων. 
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής 

εξομαλύνει τις δυσμένειες που προκαλούνται 
στις εταιρείες, μέσα από μια δικαιότερη εφαρ-
μογή της νομοθεσίας περί της έκδοσης και πα-
ρακράτησης ποσών με φορολογική ενημερότη-
τα. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για την έκδοση 
ΦΕΚ το οποίο τροποποιεί την ΠΟΛ. 1274/2013 
και ΠΟΛ. 1065/2014 στο άρθρο 7, για τις κατ’ 
εξαίρεση περιπτώσεις περιοδικών απαιτήσεων 
και την υποχρέωση έκδοσης αποδεικτικού με 
παρακράτηση 10%, χωρίς επιπλέον παρακρα-
τήσεις ποσών εις χείρας τρίτων.

Τα νέα δεδομένα
Ή νέα διάταξη, λοιπόν, αφορά επιστρεφόμενα 

ποσά από την κεντρική διοίκηση, πλην κεντρι-
κής διοίκησης, καθώς και κατασχέσεις ποσών 
σε τράπεζες για την εξόφληση ρυθμισμένων 
οφειλών με παρακράτηση από τις αρμόδιες 
ΔΟΥ. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι πραγματικά 
μια ανακούφιση για τις επιχειρήσεις, αφού η 
τιμωρητική παρακράτηση συνολικών ποσών 
είτε μέσω κατάσχεσης τραπεζικών λογαρια-
σμών είτε αυτόματα, μέσω των φορέων, έχουν 
δημιουργήσει οξύ πρόβλημα τα τελευταία 

χρόνια. Δεν είναι κρυφό, άλλωστε, ότι πολλές 
είναι οι επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν στην 
οικονομική κατάρρευση, αδυναμία και παύση 
της λειτουργίας τους, σαν αποτέλεσμα αυτής 
της βλαπτικής οικονομικής πολιτικής.

Ήταν και είναι επιτακτική ανάγκη η προστα-
σία των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι 
και ο βασικός πυλώνας για την εισροή φορο-
λογικών κεφαλαίων στα ταμεία του κράτους. 
Το οικονομικό αδιέξοδο που έχει προκληθεί 
τα τελευταία εννέα έτη από τις παρακρατή-
σεις κεφαλαίων κίνησης των εταιρειών για 
την κάλυψη ρυθμισμένων οφειλών όχι μόνο 
στέρησε την ανάπτυξή τους, αφού τα χρήματα 
που παρακρατούνται δεν γέννησαν τζίρο και 
δεν ικανοποιήθηκαν τρέχουσες ανάγκες, αλλά 
και το ίδιο το κράτος στερήθηκε εισροές από 
νέους γεννημένους φόρους. 

Η ανάγκη για κεφάλαια κίνησης 
Θεωρούμε, συνεπώς, ότι η νέα εφαρμογή της 

διάταξης θα δώσει κίνητρο ώστε και οι οφειλές 
να καλύπτονται με τις ρυθμισμένες μηνιαίες 
καταβολές αλλά και να μην στερείται η επι-
χείρηση πολύτιμα κεφάλαια που δύνανται να 
πολλαπλασιαστούν μέσω της δραστηριότητάς 
της, για να δημιουργήσουν τελικά κίνηση και 
κέρδος τόσο για την ίδια όσο και για τα ταμεία 
του κράτους.

ΈΙΡΗΝΗ ΤΣΈΣΜΈΛΗ 
Tax Partner, CPA
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Δείκτης ESG: ένα  Μοντέλο 
Πολυκριτήριας Ανάλυσης 
Αποφάσεων

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης συγκεντρώνουν ένα σύνολο 
μη χρηματοοικονομικών δεικτών επίδοσης που περιλαμβάνουν ζητήματα βιωσιμότη-
τας, ηθικής και εταιρικής διακυβέρνησης (βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, κοινωνικά 

υπεύθυνη επένδυση, μέθοδοι και κριτήρια ESG, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2022).
Αυτά τα ζητήματα μπορεί να περιλαμβάνουν τις προσπάθειες μιας επιχείρησης να βελτιώσει 

το αποτύπωμα άνθρακα ή την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Ή φιλοσοφία πίσω 
από τα κριτήρια ESG είναι να μετρηθεί η επίδραση που έχουν οι επιχειρήσεις στο περιβάλλον 
και την κοινωνία στο σύνολό της και, ως εκ τούτου, πως οι πολιτικές τους ESG μπορούν να 
επηρεάσουν τη δική τους ανθεκτικότητα και κερδοφορία.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές μιας επιχείρησης μπορούν να συμβάλουν στη ρύπανση των 
υδάτων ή στη σπατάλη ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, το κόστος, η φήμη και η συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της επιχείρησης ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο. Οι κοινωνικές πολιτικές μιας 
επιχείρησης μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ηθικό 
των εργαζομένων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αλλαγής προσωπικού ή απουσίας από την εργασία.

Τέλος, το ζήτημα διακυβέρνησης μιας επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει έλλειψη συμμόρ-
φωσης, επιδείνωση των σχέσεων με τους μετόχους, έλλειψη διαφορετικότητας στη διοίκηση, 
διαφθορά και άλλους παράγοντες που μπορεί να έχουν συνέπειες στη χρηματοοικονομική 
κατάσταση ή τη φήμη μιας επιχείρησης.

Δείκτης ESG
Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια ESG που επιλέχθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία  και τη διαθε-

σιμότητα της βάσης δεδομένων (Thomson Reuters) προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα 
δείκτη ESG με τη βοήθεια ενός μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων.

Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει εάν τα επιλεγέντα κριτήρια καθώς και η 
συνολική προσέγγιση του θέματος είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση επενδύσεων σε ESG.

Μοντέλο Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων
Ή πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων αποτελεί ένα εξελιγμένο χώρο της επιχειρησιακής 

έρευνας, ο οποίος έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο (βλ. C. Zopounidis, P. Pardalos, handbook of multicriteria analysis, Springer, 2010). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν τέσσερα θεωρητικά ρεύματα:
→  Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός,
→  Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας/αξίας,
→  Προσέγγιση σχέσεων υπεροχής, 
→  Αναλυτική – συνθετική προσέγγιση.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΡ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΈΣΚΑΝΤΑΡ 
Μέλος του Εργαστηρίου Financial 
Engineering Πολυτεχνείο Κρήτης 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ  
Μέλος του Εργαστηρίου Financial 
Engineering Πολυτεχνείο Κρήτης 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ  
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & 
Χρηματοοικονομικών  
Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των 
Διδακτόρων  
Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ   
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia 
Business School, France
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Το μοντέλο που αναπτύχθηκε, ανήκει στην κατηγορία «αναλυτική συνθετική προσέγγιση» 
και ονομάζεται συνάρτηση προσθετικής χρησιμότητας (βλ. Μ. Δούμπος, Κ. Ζοπουνίδης, πολυ-
κριτήρια υποστήριξη αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς: η αναλυτική – συνθετική 
προσέγγιση, εκδόσεις Αλέξανδρος ΙΚΕ, 2021).

Ή εξίσωση του μοντέλου είναι η ακόλουθη:
ESG = (E + S + G) + (CTRY + SCTR + YR)
όπου E, S, G είναι μερικά σκορ των τριών διαστάσεων ESG, καθεμιά εκφράζεται με μια μορφή  

προσθετικής χρησιμότητας αξίας των κριτηρίων:

Ε = ∑_k▒▒w_k^E v_k^E (x_k^E)▒
S = ∑_k▒▒w_k^S v_k^S (x_k^S)▒
G= ∑_k▒▒w_k^G v_k^G (x_k^G)▒
Όπου: 
CNTR = η χώρα
SCTR = ο κλάδος
YR = το έτος
Ή εκτίμηση του μοντέλου γίνεται με τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού στα πλαίσια της 

μονότονης παλινδρόμησης (ordinal regression, βλ. E. Jacquet – Lagreze, J. Siskos, assessing a 
set of additive utility functions for multicriteria decision making: the UTA method, European 
Journal of Operational Research, 10(2), 151-164, 1382).

Αποτελέσματα
Ή βάση δεδομένων της Thomson Reuters περιέχει 16 κλάδους και 39 χώρες για τη χρονική 

περίοδο 2007-2019.
Ο πίνακας 1 περιέχει το βασικό δείγμα στο οποίο καταλήξαμε μετά από μια πρώτη επεξεργασία 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Για την κάθε χώρα υπάρχει και το πλήθος των 
επιχειρήσεων. Οι κλάδοι είναι κωδικοποιημένοι όπως: 

A: Agriculture, forestry, and fishing
B: Mining and quarrying
.R: Arts, entertainment, and recreation.
Επίσης, ο κάθε κλάδος περιέχει τον ανάλογο αριθμό επιχειρήσεων.
Οι πίνακες 2,3 και 4 περιέχουν τα χρησιμοποιηθέντα κριτήρια της ανάλυσης με την κατηγορία, 

την ονομασία και τον ορισμό τους.
Συνολικά, τα κριτήρια εκτίμησης είναι: 
Κριτήρια περιβάλλοντος 8,
Κριτήρια κοινωνικά 11, 
Κριτήρια διακυβέρνησης 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΓΜΑ



73

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το πολυκριτήριο μοντέλο τα 
κριτήρια τα πιο σημαντικά ανά πυλώνα είναι 
τα εξής:
Περιβάλλον
—  Policy environmental supply chain: 6,4%
—  CO2 Equivalent emission total / Revenues: 

5,9%
—  ISO14000 or EMS: 5,3%

Οι κλάδοι στους οποίους ο πυλώνας περι-
βάλλον είναι πιο σημαντικός είναι:

D: Electricity, gas, steam …: 42,3%
F: Construction: 43,7%
Q:  Human health and social work activities: 

41,5%
Κοινωνία
—  Training and development policy: 6,4%
—  Policy human rights: 5,5%
—  Policy employee health and safety: 4,8%

Οι κλάδοι στους οποίους ο πυλώνας κοινω-
νία είναι ο πιο σημαντικός είναι:

B: Mining and quarrying: 47,9%
H: Transporting and storage: 45,6%
I:  Accommodation and food service 

activities: 44,6%
Διακυβέρνηση 
—  Audit Committee Independence: 6,8%
—  Audit Committee Non-Executive Members: 

4,4%
—  CSR Sustainability External Audit: 4,4%

Οι κλάδοι στους οποίους ο πυλώνας διακυ-
βέρνηση είναι ο πιο σημαντικός είναι:

K: Financial and insurance activities: 38,4%
E:  Water supply, sewerage, waste 

management, remediation activities: 

35,3%
G: Wholesale and retail trade: 33,1%

Ανάλυση ευστάθειας
Χρησιμοποιήθηκε η Bootstrap Analysis στο 

δείγμα μελέτης και στο δείγμα ελέγχου και 
στους τρεις πυλώνες με πολύ μεγάλη ευστά-
θεια.

Δείγμα μελέτης
E: 32,9%
S: 39,4%
G: 27,7%

Δείγμα ελέγχου
E: 32,7%
S: 39,8%
G: 27,5%

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πυλώνας 
κοινωνία είναι ο πιο σημαντικός από τους άλ-
λους δύο, προσεγγίζοντας το 40% και στα δύο 
δείγματα και για όλους τους κλάδους. Ίσως 
επειδή ο πυλώνας κοινωνία προέρχεται από 
την ΕΚΕ η οποία ήταν ο προπομπός του ESG. 
Ή ποιότητα της μονότονης παλινδρόμησης 
είναι επίσης πολύ υψηλή και κυμαίνεται από 
81,9% (κλάδοι C και K) έως 95,8% (κλάδος R). Ή 
ποιότητα μετριέται από το συντελεστή προσ-
διορισμού R2.

Συμπερασματικά, το άρθρο αυτό παρουσι-
άζει για πρώτη φορά μια μεθοδολογία πολλα-
πλών κριτηρίων για να εξηγήσει τη σημασία 
των κριτηρίων ESG στις κοινωνικές και ηθικές 
επενδύσεις. Τα αποτελέσματα θεωρούνται από 

πρώτη άποψη πολύ ικανοποιητικά σε σχέση 
με προηγούμενες έρευνες και τους δείκτες 
ποιότητας (Bootstrap και συντελεστής R2). Τα 
κοινωνικά κριτήρια φαίνονται πιο σημαντικά, 
ενώ σιγά σιγά αποκτούν ενδιαφέρον και τα πε-
ριβαλλοντικά και τα κριτήρια διακυβέρνησης. 
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αναδεικνύουν ως 
σημαντικό γεγονός την κλιματική αλλαγή η 
οποία επηρεάζει πλέον τις επιχειρηματικές 
αποφάσεις (βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, 
η τιμή της κλιματικής αλλαγής, Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 17.02.2022). Ακόμη, τα επόμενα 
χρόνια, ο πυλώνας της διακυβέρνησης θα παί-
ξει σημαντικό ρόλο στο τοπ μάνατζμεντ.

Μελλοντικά, η έρευνα μας θα κινηθεί προς 
τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

→ Κατασκευή ενός πολυκριτήριου δείκτη 
ανά πυλώνα (E, S, G).

→ Σύγκριση του πολυκριτήριου μοντέλου με 
άλλα κλασικά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων.

→ Διάκριση του δείγματος σε ανεπτυγμένες 
οικονομίες και σε αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες.

→ Σύγκριση του δείκτη ESG με τις χρημα-
τοοικονομικές επιδόσεις.
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Deloitte: Τρία δισ. οφέλη από 
το gov.gr και το Κέντρο Δια-
λειτουργικότητας σε βάθος  
πενταετίας

Η Deloitte, σε συνέχεια της έκθεσης «Από το κράτος 0.2 στο 
κράτος 2.0», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ψηφιακό 

Παρατηρητήριο του ΣΕΒ, εκτίμησε τα οφέλη που προκύπτουν και 
από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε στo συνεδριακό κέντρο της Deloitte, 
με την παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη, στελεχών και πελατών της Deloitte.

Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Consulting Leader 
της Deloitte, παρουσίασε την ανάλυση που εστιάζει στο Κέ-
ντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και στα οφέλη που αυτό δημιουργεί, ειδικά 
για τις υποστηρικτικές λειτουργίες (back office) της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης και κατ’ επέκταση των πολιτών.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, που δίνει τη δυνατότητα στους 
φορείς της δημόσιας διοίκησης να επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω διαδικτυακών κλήσεων (web services), σε 24ωρη βάση, δια-
συνδέει 431 πληροφοριακά συστήματα, έχοντας πραγματοποιήσει 
(από τον Ιανουάριο του 2020) 417 εκατομμύρια αυθεντικοποιή-
σεις χρηστών και εξυπηρετήσει 459 εκατομμύρια διαδικτυακών 
κλήσεων.

Ή νέα μελέτη εκτιμά εξοικονόμηση 2 ευρώ στο back office της 
δημόσιας διοίκησης για κάθε κλήση που γίνεται στο gov.gr και η 
οποία προστίθεται στο 1 ευρώ εξοικονόμησης των πολιτών, όπως 
εκτιμήθηκε από τη μελέτη «Από το κράτος 0.2 στο κράτος 2.0».

Συνολικά, το δυνητικό όφελος σε βάθος πενταετίας εκτιμάται 
στα τρία δισ. και για τους πολίτες και για τη δημόσια διοίκηση. 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. 
Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι τα σημαντικά ευρήματα 
έρχονται ως αποτέλεσμα ενός νέου τρόπου λειτουργίας της δη-
μόσιας διοίκησης και της εμπέδωσης του οράματος ότι η Ελλάδα 
είναι μεταρρυθμίσιμη. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε και την οποία 
συντόνισε ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Eλλά-
δος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον 
υπουργό για τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί μέχρι 
σήμερα στη δημόσια διοίκηση και για τα επόμενα βήματα που θα 
οδηγήσουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
του κράτους, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλά-
δος, ανέφερε, με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας που παρου-
σιάστηκε, ότι «έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον μετασχηματισμό 
της δημόσιας διοίκησης. Από την πλευρά μας, ανήκοντας σε έναν 
οργανισμό που μπορεί να προσφέρει υπεραξία στον μετασχηματισμό 
του κράτους, αντλώντας τεχνογνωσία από το παγκόσμιο δίκτυό 
μας, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό 
αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πορεία ώστε να αναδείξουμε 
ακόμη περισσότερο την Ελλάδα».

Η EY Ελλάδος έγινε μέλος 
της Χάρτας Διαφορετικότη-
τας

Τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο 
συμπεριληπτικού κόσμου της εργασίας, με ίσες ευκαιρίες 

για όλους και χωρίς αποκλεισμούς, επιβεβαίωσε η EY Ελλάδος, 
με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές 
επιχειρήσεις.  Ή υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, παρουσία του διευθύνοντος 
συμβούλου της EY Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, και του 
προέδρου του ΚΕΑΝ και ιδρυτή του Diversity Charter Greece, κ. 
Σταύρου Μηλιώνη.

Ή Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχει-
ρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Ή Ελλάδα έγινε η 23η χώρα 
όπου υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως 
μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών 
και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από 
το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων).

Πρόσθετα της Χάρτας Διαφορετικότητας, και στο πλαίσιο της 
δέσμευσής της προς τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση 
(Diversity & Inclusiveness), η EY παγκοσμίως ακολουθεί τη μεθο-
δολογία D&I Culture Change Continuum, που θέτει τα βήματα, τόσο 
για τον οργανισμό όσο και για κάθε εργαζόμενο, ώστε να επέλθει 
η πραγματική αλλαγή. Παράλληλα, για να μετρηθεί η πρόοδος 
σε θέματα συμπερίληψης, η EY παγκοσμίως χρησιμοποιεί, τα 
τελευταία δύο χρόνια, τον δείκτη Global D&I Tracker. 

Έχοντας πετύχει σήμερα ίση αντιπροσώπευση των φύλων στον 
χώρο εργασίας, η EY Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην προσπά-
θεια για την προώθηση της διαφορετικότητας και την επίτευξη 
της ενσωμάτωσης στο εργασιακό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, στη 
χώρα μας, η EY έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την αύξηση του 
ποσοστού των γυναικών σε ανώτατες και ανώτερες διοικητικές 
θέσεις, από το 20% στο 50% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ 
υλοποιεί πρωτοβουλίες για τους εργαζόμενούς της σε θέματα που 
αφορούν τη διαφορετικότητα, τη συμφιλίωση επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής και την ψυχική ευεξία.
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James S. Sagner
Διαχείριση κεφαλαίου 
κίνησης: 
Εφαρμογές και μελέτη 
περιπτώσεων

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποτελεσματι-

κή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, σε συνδυασμό με τις δυ-
σκολίες εξεύρεσης χρηματοδότησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το σύγγραμμα παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης (working capital) 
και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κατανεμη-
θούν αποτελεσματικά τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης μιας 
εταιρείας σε κάθε φάση του κύκλου λειτουργίας της. Επιπλέον, 
επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο 
τα προϊόντα πληροφοριών κεφαλαίου κίνησης χρησιμοποιούνται 
για την επικοινωνία μεταξύ των παρόχων πληροφοριών και των 
επιχειρηματικών πελατών τους, ενώ δεν παραλείπει να κάνει και 
μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και 
των μειονεκτημάτων της τραπεζικής τεχνολογίας που βασίζε-
ται στο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερα χρήσιμο σήμερα, καθώς η πανδημία 
Covid-19 επιτάχυνε σημαντικά τον βαθμό ψηφιοποίησης των δρα-
στηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

Έτσι, το εγχειρίδιο αυτό πρόκειται να βοηθήσει τους αναγνώ-
στες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κυκλοφορούντα περι-
ουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μιας εταιρείας, ελαχιστοποι-
ώντας τις επενδύσεις σε αδρανείς πόρους και βελτιστοποιώντας 
τη ρευστότητα. 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, ο συγγραφεάς 
James S. Sagner, PhD, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bridgeport, 
εκπαιδευτής ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και διευθύνων 
σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας διαχείρισης διαθεσί-
μων Sagner/Marks καθώς και της Bank Credit Training Partners, 
παραθέτει μια σειρά από μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις αυ-
ξανόμενου βαθμού δυσκολίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο 
αναγνώστης να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Οι περισσότερες πε-

ριπτώσεις μελέτης αφορούν πραγματικές αποφάσεις σε θέματα 
διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης μέσα σε επιχειρήσεις.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελ-
ματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, καθώς και σε προπτυχι-
ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικο-
νομικών και τμημάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
ελληνικών ΑΕΙ.

Την ελληνική έκδοση επιμελήθηκαν οι Κωνσταντίνος Ζοπου-
νίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Audencia 
Business School, και Ευστράτιος Λιβάνης, επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ η μετάφραση έγινε από 
τον Γεώργιο Φακωτάκη, υποψήφιο διδάκτορα του Εργαστηρίου 
Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης.

James S. Sagner
Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης 

Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων
Επιμ. Ελληνικής έκδοσης Κ. Ζοπουνίδης

Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2022
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Γιάγκος Χαραλάμπους
Τα διεθνή πρότυπα 
αποτιμήσεων (IVS)  
ως εργαλείο ελέγχου και 
πληρότητας

Στο πρόσφατο παρελθόν ζήσαμε στην χώρα μας  αρκετές αγο-
ραπωλησίες επιχειρήσεων, ειδικότερα στο ξενοδοχειακό χώρο. 
Διαβλέπετε ότι η κίνηση αγοραπωλησιών των διαφόρων επιχει-
ρήσεων στη χώρα μας  θα συνεχίσει βάσει της εμπιστοσύνης που 
κτίζεται στην Ελληνική οικονομία.  

Λόγο του ενδιαφέροντος του θέματος αρκετοί επαγγελματίες 
έχουν απασχοληθεί τόσο με την θεωρεία όσο και την πρακτική 
καθώς και με τα εργαλεία αποτιμήσεων. Ως αποτέλεσμα έχουν εκ-
δοθεί αρκετά βιβλία επί του θέματος  και δημιουργήθηκαν βάσεις 
δεδομένων που περιλαμβάνουν στοιχεία των πραγματοποιθέντων 
συναλλαγών στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Πρόσφατα με  άρθρο 
στο παρών  περιοδικό (Accountancy Greece) υπό τον τίτλο «η 
αποτίμηση, σημαντικό εργαλείο λήψης στρατηγικών αποφάσεων» 
διατυπώθηκε  η άποψη ως το πία μέθοδος συνίσταται να είναι η 
πιο κατάλληλη για τις εκτιμήσεις των ξενοδοχείων. 

Γεγονός ότι στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για τα 
θέματα αποτιμήσεων  απασχολούνται μέλη διαφόρων διάφορων 
φορέων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα μέλη του RICS, οι 
Ορκωτοί ελεγκτές μέλη του  ΣΟΕΛ, μέλη του ΣΕΣΜΑ, και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες (freelancers) καθώς και  στελέχη Τραπεζών, 
όπως  και οι ιδιώτες επενδυτές. Οι εφορείες έχουν και αυτές 
κύριο ρόλο στα θέματα αποτιμήσεων.

Λόγω των διαφορών που εκφράζονται στις εκτιμώμενες αξίες, 
παρά του ότι στις εκθέσεις αποτιμήσεων διατυπώνονται προειδο-
ποιήσεις (caveats)  αρκετές υποθέσεις καταλήγουν στα Ελληνικά 
και στα Διεθνή δικαστήρια 

Για να περιοριστούν οι προκύπτουσες  διαφορές τόσον όσον 
αφορά στις μεθοδολογίες εκτίμησης καθώς και  στο βάθος και 
πλάτος των μεθόδων αποτίμησης που συνίσταται να χρησιμοποι-
ούνται, αρκετές αρχές π.χ. Φορολογικές αρχές, αρκετοί Οργανι-
σμοί π.χ. OECD, Σύνδεσμοι και Πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει 
πρότυπα αποτιμήσεων που χρησιμοποιούν πλέον της εμπειρίας 
που οι εκτιμητές κατέχουν. Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων 

Αποτιμήσεων (IVSC) έχει εκδώσει τα αναθεωρημένα πρότυπα.  
Ή επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου που εντέλει θα χρη-

σιμοποιηθεί για το σκοπό της αποτίμησης είναι προϊόν εκτίμησης 
διαφορετικών παραγόντων, όπως οι ενδογενείς περιορισμοί της 
εκάστοτε μεθόδου, ο σκοπός της αποτίμησης, καθώς και οι ιδι-
αιτερότητες του περιουσιακού στοιχείου που αποτιμάται, όπως 
και οι ισχύουσες συνθήκες των αγορών. 

Ή πληρότητα και σύγκρισης των σταδίων αποτίμησης ορίζεται 
μέσα από ένα πρόγραμμα εκτέλεσης που θα πρέπει να καταρτί-
ζεται μέσα από ένα αποδεκτό πλαίσιο προτύπων, όπως αυτό έχει 
διατυπωθεί από ένα αναγνωρισμένου κύρους οργανισμό. 

Λόγω του σημαντικού  όγκου των έργων αποτίμησης που εκτε-
λούνται στο Ήνωμένο Βασίλειο, ιδρύθηκε και το Διεθνές Συμβού-
λιο Προτύπων Αποτίμησης (International Valuation Standard 
s Council) που υποστηρίζεται από τους γνωστούς συνδέσμους 
ορκωτών ελεγκτών και φορέων της αγοράς. 

Το προαναφερθέν ΔΣΠΑ έχει θέσει σε εφαρμογή, μη ημερομη-
νία ισχύος 31 Ιανουαρίου 2022 τα συνιστάμενα Διεθνή Πρότυπα 
Αποτιμήσεων. 

Τα εν λόγω πρότυπα έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά από τον 
καθηγητή Ιωάννη  Τζωάννο και Γιάγκο Χαραλάμπους F.C.C.A και 
έχουν εκδοθεί από τις Εκδόσεις Ευρασία. 

Γιάγκος Χαραλάμπους F.C.C.A.,
Τα διεθνή πρότυπα αποτιμήσεων (ivs) ως εργαλείο 

ελέγχου και πληρότητας.
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Έτος 1793: 
«Λογιστικό 
Σχέδιο» Έτος 1816: 
«Οργανόγραμμα» 
Λογιστηρίου

Το πρώτο βιβλίο Λογιστικής (καταστιχογρα-
φίας) στην ελληνική γλώσσα εκδόθηκε 

στην Τεργέστη το 1793 και έχει τίτλο: «Εμπο-
ρική οδηγία ήτοι ακριβής και σαφεστάτη διδα-
σκαλία να κρατή τινάς τα κατάστιχα εις παρτί-
δαις διπλαίς. Κοινώς την σκριτούρα ντόπια. Και 
να κάμνη με εύκολίαν κάθε μπιλάντζιο, κατά 
τήν μέθοδον των Ολλανδέζων».

Στο εξώφυλλο έχουν τυπωθεί οι στίχοι: 
«Αμαθής έμπορος πλουτών ανόρθωτα ολι-
σθαίνει, / Ή πείρα δε, και η προκοπή άσυλος 
πλούτος μένει».

Το βιβλίο, με τη δοκιμασμένη, από τη διδα-
σκαλία των γραμματικών, μέθοδο των ερω-
ταποκρίσεων, δίνει τους ορισμούς των κατα-
στίχων που πρέπει να κρατά ένας έμπορος με 
παραδείγματα και, αξιοποιώντας το μεγάλο 
σχήμα του βιβλίου, καταστρώνει τα παρα-
δείγματα έτσι που οι σελίδες του να θυμίζουν 
πραγματικό εμπορικό κατάστιχο.

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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Α. «Λογιστικό Σχέδιο» έτους 1793

 α) «Λογαριασμοί ίδιοι του Οσπητίου» (επι-
χείρησης), μεταξύ άλλων «καπιτάλια» (δηλ. 
λογ. 40.00), «μισθοί γραμματικών και δουλευ-
τάδων» (δηλ. λογ. 60.00 και 60.01) και «κάσα 
μετρητών» (δηλ. λογ. 38.00).

β) «Πραγματείαις απούληταις» (δηλ. λογ. 
Ομάδας 2)

γ) «Φίλοι με τους οποίους ανταποκρινόμεθα» 
(δηλ. λογ. Ομάδας 3 και 5)

Β. «Οργανόγραμμα» Λογιστηρίου, 
έτους 1815
«Οργανόγραμμα» Λογιστηρίου: 
- Γραμματικοί/γραφείς [υποδιαιρούνται σε: Κα-
ταστιχάριους (λογιστές / καταστιχογράφους), 
Επιστολογράφους, Αντιγραφείς], 
- Συνάκται (ταμίες), 
- Αποθηκάριοι και 
- Λοιποί Υπηρέτες.

Β

Α
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Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 
ALPHA BANK: IBAN: GR 38 0140 8020 8020 0200 1001246
Έθνική Τράπεζα: IBAN: GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
Eurobank: IBAN: GR 89 026 0062 0000 150200 840163

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε: ΣΟΈΛ, 
Βάσω Μουζακίτη,  
210 3891400-466,  
email:Vaso.Mouzakiti@soel.gr 

(Προκειμένου να ισχύσει η συνδρομή σας, πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης και το παρόν δελτίο συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας στον 
αριθμό φαξ: 210 3825159 και να επικοινωνήσετε με την κα Μουζακίτη, για επιβεβαίωση της αποστολής. Το αποδεικτικό κατάθεσης και τα στοιχεία σας είναι 
απαραίτητα για την έκδοση του αναγκαίου παραστατικού – απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.)

ΤΡΌΠΌΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΔΡΌΜΕΣ (4 ΤΕΥΧΗ ΤΌ ΧΡΌΝΌ), ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΌΥΣ 10,00 €
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΥ
ΜΕΛΗ ΣΟΕΛ € 18,00 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ € 40,00
ΦΟΙΤΗΤΕΣ € 18,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ € 50,00 

ΣΥΝΔΡΌΜΕΣ ΚΥΠΡΌΥ 
ΜΕΛΗ Σ.Ε.Λ.Κ., ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  €24,00  ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ €46,00 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ €56,00

ΣΥΝΔΡΌΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΥ 80,00 €
(Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται τα ταχυδρομικά τέλη.)

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΑΦΜ / VAT  ΔΟΥ

ΠΟΛΗ / CITY Τ.Κ. / POSTAL CODE ΧΩΡΑ / COUNTRY

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER EMAIL

Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη (ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)
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τρίτων, Ειρήνη 
Τσεσμελή, CPA

71.    
Δείκτης ESG: ένα  
Μοντέλο Πολυκρι-
τήριας Ανάλυσης 
Αποφάσεων, Δρ. 
Μαριάννα Εσκα-
ντάρ, Καθηγητής 
Μιχάλης Δούμπος, 
Καθηγητής 
Κωνσταντίνος 
Ζοπουνίδης

75. 
 
 

Εταιρικά νέα

78.    
Έτος 1793: «Λογι-
στικό Σχέδιο» Έτος 
1816: «Οργανόγραμ-
μα» Λογιστηρίου, 
Κωνσταντίνος Ι. 
Νιφορόπουλος
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  ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΤΚΕΛ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΊΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΗ ΤΏΝ 
ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΊΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΏΝ ΤΟΥ ΊΟΥΝΊΟΥ 2022 

ΆΝΆΚΟΊΝΏΝΟΥΜΕ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
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 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

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)

Οι ορκωμοσίες  
νέων ΑΟΕΛ & ΟΕΛ:
 
Με ιδιαίτερη χαρά τους τελευταίους μήνες, ορκίσαμε στο ΣΟΕΛ 79 νέους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές, ενώ υποδεχτήκαμε και ορκίσαμε τουλάχιστον 260 νέους Ασκούμενους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές.  Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος ευχήθηκε σε όλους τους νέους 
ΟΕΛ καλή σταδιοδρομία ενώ καλωσόρισε με θερμά λόγια τους νέους ΑΟΕΛ και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι το ΣΟΕΛ θα σταθεί αρωγός 
όπου χρειαστεί, ενώ τόνισε τις σημαντικές προοπτικές του ελεγκτικού επαγγέλματος
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WAYNE 
CLARKE
Σύγχρονες 
επιχειρηματικές 
προκλήσεις και η 
αντιμετώπισή τους
 
NΊΚΟΣ ΔΗΜΆΚΟΣ: 
Ο ρόλος του CFO στη 
«νέα κανονικότητα» 
των εταιρειών
 
ΓΊΏΡΓΟΣ Ά. ΓΕΏΡΓΊΟΥ,
Σύγχρονες προκλήσεις 
και έλεγχοι απόδοσης


