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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Ο χαρακτηρισμός του κορονοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως 

πανδημία, επισήμανε την αρχή μιας κρίσης, η οποία είναι πολύπλευρη, κοινωνική, 

υγειονομική και οικονομική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη αυτής της 

επίδρασης στην οικονομία και στο ελεγκτικό επάγγελμα. Έτσι, μέσω της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης δυο εκ των σημαντικότερων κλάδων, των τροφίμων 

και του τουρισμού, η μελέτη οδήγησε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Η πορεία του 

κλάδου των τροφίμων ήταν ικανοποιητική ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 

σε αντίθεση με την εικόνα του τουρισμού που τα μέτρα για τον περιορισμό της 

πανδημίας, οδήγησαν σε οικονομικές δυσχέρειες για τις εταιρείες. Τέλος, η μελέτη για 

την επίδραση του κορονοϊού στην ελεγκτική ήταν αρκετά ενθαρρυντική, καθώς μάλλον 

η τεχνολογική κατάρτιση των εταιρειών βοήθησε στην όσο το δυνατόν ευκολότερη 

εφαρμογή του απομακρυσμένου ελέγχου, χωρίς να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του 

έργου τους. 

  



 

ABSTRACT 
 

The characterization of the coronavirus by the World Health Organization as a 

pandemic, marked the beginning of a crisis, which is multifaceted, social, health and 

economic. The scope of this paper is to study this impact of economy and the auditing 

profession. Thus, through the financial analysis of the most important sectors, food and 

tourism, the study led to different results. The development of the food industry is 

satisfactory even during the pandemic, in contrast to the image of tourism that measures 

to reduce the pandemic, led to financial difficulties for companies. Finally, the study on 

the impact of coronavirus on auditing was quite encouraging, as rather the technological 

training of companies helped in the application of remote control as easily as possible, 

without affecting the quality of their work. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγή  

 

Ο κορονοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2, γνωστός με το διεθνές 

όνομα SARS-CoV-2, τους τελευταίους μήνες έχει αποτελέσει το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος παγκοσμίως. Επιστήμονες της ιατρικής κοινότητας μοχθούν 

καθημερινά για την υγειονομική αντιμετώπιση του, ενώ οι πολιτικοί κύκλοι 

προσπαθούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πολίτες 

όλων των ηλικιών να αντιμετωπίζουν «περιορισμούς» στην καθημερινότητα τους, από 

το σχολείο μέχρι τη βόλτα για τους μικρότερους, την εργασία έως την διασκέδαση για 

τους μεγαλύτερους. Η επίδραση του είναι πολύπλευρη για τις ζωές όλων παγκοσμίως. 

Το ίδιο είναι και οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει, καθώς οι επιστήμονες εκτός από 

υγειονομική κρίση κάνουν λόγο για οικονομική δυσχέρεια. 

 

1.2 Σκοπός εργασίας 

 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν τις συνεχείς εξελίξεις του νέου κορονοϊού, που το 

Μάρτιο του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πανδημία, σκοπός της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι να εξεταστεί η επίπτωση του στην ελληνική οικονομία. Η πανδημική 

κρίση είναι μία πολύπλευρη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας σε οικονομικό, κοινωνικό 

και θεσμικό επίπεδο συνέβαλλαν σε πρωτοφανείς για την οικονομία και κοινωνία 

προκλήσεις. Η αβεβαιότητα για το χρόνο αντιμετώπισης της πανδημίας, το εύρος και 

η ένταση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων εγείρει σοβαρές ανησυχίες για 

μια παρατεταμένη και βαθύτερη κρίση. H υγειονομική κρίση και τα περιοριστικά 

μέτρα που εφαρμόστηκαν σε όλο τον κόσμο είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ζήτησης για τα ελληνικά αγαθά και τις υπηρεσίες από το εξωτερικό, με τη μεγαλύτερη 

πτώση να καταγράφεται στις υπηρεσίες του τουρισμού και των μεταφορών. Άρα, κατά 

πόσο επηρεάστηκαν ο τομέας του τουρισμού και των τροφίμων; Η απάντηση θα 

αναζητηθεί από την χρηματοοικονομική ανάλυση αυτών των δυο σημαντικών για την 

ελληνική οικονομία κλάδων. 



 Επίσης, στην παρούσα εργασία θα γίνει και μια ιδιαίτερη έρευνα για την 

επίδραση που είχε ο κορονοϊός στο ελεγκτικό επάγγελμα. Αναμφισβήτητα, πληθώρα 

επαγγελμάτων επηρεάστηκαν. Άλλοι υπολειτουργούσαν, ενώ άλλοι σταμάτησαν 

τελείως αναγκαστικά την εργασία τους. Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή, είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικό και στηρίζεται τόσο σε ταξίδια όσο και σε συνεχή επικοινωνία με 

τις ελεγχόμενες εταιρείες -πελάτες. Άρα, κατάφεραν οι ελεγκτικές εταιρείες στην 

Ελλάδα να συνεχίσουν το ελεγκτικό τους έργο; Συνάντησαν οι ελεγκτές εμπόδια κατά 

την εργασία τους που προέκυψαν από τη συνεχής εξάπλωση της πανδημίας; 

Επηρεάστηκε η ποιότητα του έργου τους ή τελικά κατάφεραν να παραμείνουν 

ακλόνητοι; Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν μέσω ενός 

ερωτηματολογίου, που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε στελέχη όλων των βαθμίδων του 

ελεγκτικού κλάδου. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι νεότερες και 

σημαντικότερες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά άρθρα στη διεθνή 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Παρόλο που πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα που 

ξέσπασε στις αρχές του 2020, γρήγορα αποτέλεσε τoν «πυρήνα» των ερευνών των 

οικονομολόγων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα ενότητα, 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μελέτες για την επίδραση της πανδημίας του 

COVID-19 στην οικονομία, θέμα που αποτελεί στοιχείο μελέτης της παρούσας 

εργασίας. 

2.2 Έρευνες για την επίδραση του COVID-19 στην οικονομία 

O Nuno Fernades (2020), Καθηγητής Οικονομίας στο IESE Business School της 

Ισπανίας, στις 13 Απριλίου 2020 δημοσίευσε μελέτη με θέμα «Η επίδραση της 

πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία».  

Στο πρώτο κομμάτι της, εξηγεί ότι η πανδημία δεν μπορεί να συγκριθεί με 

καμία κατάσταση του παρελθόντος, ώστε να προβλεφθεί η επίδραση της στην 

παγκόσμια οικονομία. Στηριζόμενος στο παραδοσιακό μοντέλο εκτίμησης της 

οικονομικής καταστροφής σε περιόδους έκτακτων συνθηκών (πχ Global influenza, 

Ebola 2013-2016) που βασίζεται στις ασθένειες και στους θανάτους για να υπολογίσει 

την οικονομική επίδραση, καταλήγει ότι αυτό δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση της 

πανδημίας του COVID-19. Αυτό γιατί θεωρεί ότι το μοντέλο αυτό υποτιμά το 

πραγματικό κόστος της παρούσας κατάστασης. Ο ίδιος δηλώνει ότι βάσει των 

δεδομένων έως και την ημερομηνία της μελέτης, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ 

της οικονομικής κρίσης του COVID-19 και της θνησιμότητας. Αντιθέτως, η αντίδραση 

και η στάση των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών έχουν 

προκαλέσει σοκ στη ζήτηση και την προσφορά στην παγκόσμια οικονομία.  

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι  η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε 

με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Οι νέες προκλήσεις είναι αυτές που 

διαφοροποιούν τις συνθήκες και συγκεκριμένα οι παρακάτω: 



• Ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πανδημία, 

• Δεν αφορά μόνο της μεσαίας οικονομικής τάξης χώρες, 

• Τα επιτόκια κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, 

• Η παρούσα κρίση επηρεάζει το «κανάλι» της προσφοράς προϊόντων/ 

υπηρεσιών και 

• Παρατηρείται ανεκτίμητη επίδραση στην προσφορά και στη ζήτηση 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν για την Κίνα 

για το πρώτο τρίμηνο του 2020, προβλέπει ότι η κατάσταση θα επιβαρυνθεί 

περισσότερο στους επόμενους μήνες. Ειδικότερα, η Κίνα- που αντιπροσωπεύει το 16% 

της παγκόσμιας οικονομίας- παρουσίασε πτώση του ΑΕΠ της σε αντίθεση με την 

αύξηση κατά 6% όπως είχε προβλεφθεί. Μάλιστα, η επίδραση είναι πολυεπίπεδη, 

καθώς έχουν επηρεαστεί πολλοί τομείς της οικονομίας. Την μεγαλύτερη απώλεια την 

αντιμετωπίζει όμως ο κλάδος του τουρισμού με απώλειες που ξεπερνούν το 90%. 

Χώρες που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Μεξικό και 

η Ισπανία. 

Επίσης, η πανδημία επηρέασε και τις χρηματιστηριακές τιμές. Κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες απώλειες σε μια μέρα. Για 

παράδειγμα, στις 16 Μαρτίου ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε την μεγαλύτερη 

απώλεια της τάξης των 2.997 πόντων. Μεγάλες εταιρείες είδαν τις μετοχές τους να 

μειώνονται ακόμη και 80% μέσα σε λίγες μέρες.  

Τέλος, η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών τιμών χρησιμοποιείται από τους 

ερευνητές προκειμένου να εξετάσουν πόσο ριψοκίνδυνο είναι το περιβάλλον. Όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η κατάσταση της πανδημίας ομοιάζει με αυτή 

της οικονομικής κρίσης 2007-2008. 



Εικόνα 9: Μεταβλητότητα χρηματιστηριακών τιμών 

Οι Peterson Ozili και  Thankom Arun (Απρίλιος, 2020) εκπρόσωποι του Central 

Bank of Nigeria και University of Essex αντίστοιχα, μελέτησαν την επίδραση του 

COVID-19 σε διάφορους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αρχικά, επισημαίνουν ότι 

η οικονομική δυσχέρεια στην περίοδο του ιού είναι αποτέλεσμα δυο παραγόντων, 

αφενός της κοινωνικής απομόνωσης (τοπικά και διευρυμένα lockdown) και αφετέρου 

της ραγδαίας μετάδοσης του ιού και της αβεβαιότητας που προκαλεί για το μέλλον. 

Όπως έχει αποδεικνύει η μελέτη τους, η ξαφνική οικονομική δυσχέρεια που 

προκλήθηκε από τον COVID-19, όχι μόνο είναι καταστροφική αλλά έχει και 

επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας λόγω της διαταραχής που προκλήθηκε 

στην αλυσίδα της προσφοράς και της ζήτησης στην παγκόσμια οικονομία. 

Στηριζόμενοι σε δημοσιευμένα δεδομένα επισημαίνουν τις παρακάτω επιδράσεις 

στον/στην: 

• Υγεία 

Σε πολλές χώρες, οι υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων αυξήθηκαν, αλλά η 

πλειονότητα των εξετάσεων για τον COVID-19 ήταν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Η Κίνα 

έκλεισε προσωρινά όλα τα νοσοκομεία στην κεντρική πόλη Γουχάν, το επίκεντρο της 

επιδημίας. Το ξέσπασμα του κορονοϊού επηρέασε επίσης την αλυσίδα εφοδιασμού 

φαρμάκων. Οι κατασκευαστές φαρμάκων σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε μεγάλο 



βαθμό στα συστατικά που κατασκευάζονται στα κινεζικά εργοστάσια. Περίπου το 60% 

των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών στον κόσμο κατασκευάζονταν ν στην Κίνα 

πριν από την εμφάνιση του κοροναϊού και το ξέσπασμα του κοροναϊού προκάλεσε 

σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού, καθώς η Κίνα έκλεισε τα περισσότερα εργοστάσιά 

της. Πολλές φαρμακευτικές εταιρείες δεν είχαν αποθηκεύσει σημαντικές ποσότητες 

φαρμακευτικών συστατικών πριν από την εκδήλωση του κοροναϊού και, ως εκ τούτου, 

ορισμένα βασικά φάρμακα ήταν σε έλλειψη. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που είχαν 

αποθηκεύσει ένα σημαντικό ποσό, αρνήθηκαν να τα πουλήσουν επειδή φοβόντουσαν 

μήπως εξαντληθούν οι προμήθειες τους,  ενώ άλλες ήταν πρόθυμες να πουλήσουν μόνο 

σε πολύ υψηλή τιμή. Η υπερβολική εξάρτηση από τους Κινέζους κατασκευαστές έθεσε 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία και η επιδημία 

COVID-19 ενίσχυσε τον κίνδυνο ακόμη περισσότερο. 

Οι ασφαλιστές υγείας επηρεάστηκαν επίσης. Πολλοί ασφαλιστές υγείας στις ΗΠΑ 

δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές πληρωμές σε νοσοκομεία και 

προσπάθησαν να συμπεριληφθούν στο σχεδιαζόμενο ομοσπονδιακό πακέτο βοήθειας, 

καθώς οι οικονομικές προοπτικές του τομέα της υγείας ήταν αρνητικές. Ο δείκτης S&P 

500 Managed Health Care υποχώρησε στο 7% τον Φεβρουάριο, υποδεικνύοντας ότι οι 

επενδυτές θεώρησαν ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα πληγεί σοβαρά. Ο 

οργανισμός αξιολόγησης της Moody's υποβάθμισε τις προοπτικές του μη 

κερδοσκοπικού και δημόσιου τομέα υγειονομικής περίθαλψης από σταθερές σε 

αρνητικές λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της νόσου του κοροναϊού (COVID-19). 

Η επίδραση της επιδημίας στον τομέα της υγείας ήταν η αύξηση του αριθμού των 

θανάτων λόγω της μικρής προσφοράς φαρμάκων, της έλλειψης εμβολίου για τη 

θεραπεία των ασθενών, του ανεπαρκούς αριθμού νοσοκομειακών κλινών και 

ανεπαρκών κέντρων απομόνωσης για την κάλυψη του αυξανόμενου αριθμού COVID 

-19 περιπτώσεις. 

• Εκπαίδευση 

Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε απώλειες εκπαίδευσης ύψους 600 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ξέσπασμα είχε μια πιο 

σοβαρή συνέπεια σε σχολεία που δεν είχαν διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης. Ο 

Moody's υποβάθμισε τις προοπτικές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ από 

«σταθερές» σε «αρνητικές», επειδή το 30% των κολλεγίων και των πανεπιστημίων στις 



ΗΠΑ είχαν ήδη χαμηλή λειτουργική απόδοση και ήταν δύσκολο για αυτά τα κολέγια 

και πανεπιστήμια να προσαρμογή στις οικονομικές και ακαδημαϊκές αλλαγές που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού. Επίσης, η UNESCO 

ανέφερε ότι το ξέσπασμα του COVID-19 διέκοψε την εκπαίδευση τουλάχιστον 290,5 

εκατομμυρίων μαθητών παγκοσμίως. 

• Τουρισμό 

Πολλές χώρες έθεσαν περιορισμούς στις μεταφορές, ακόμη κλείνοντας και τα 

αεροδρόμια και τα σύνορα τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες 

να έχουν σημαντικές απώλειες λόγω των συνεχών ακυρώσεων από τους ταξιδιώτες. 

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Air Baltic, LOT Polish Airlines, La 

Compagnie και η Scandinavian Airlines προσωρινά ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Οι 

απώλειες για τις αεροπορικές εταιρείες υπολογίζονται πάνω από 200 δισεκατομμύρια 

δολάρια. O Gas Turbines Builders Association προβλέπει ότι οι απώλειες λόγω του 

κορονοϊού θα φτάσουν τα 820 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, σημαντικές ήταν και 

οι επιδράσεις στα ξενοδοχεία και στο τομέα της εστίασης. Η προσωρινή αναστολή των 

ξενοδοχείων και των εστιατορίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην Ευρώπη, προκάλεσαν την απώλεια εργασίας σε 

περίπου 24,3 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Γενικότερα, η κρίση του COVID-19 

προβλέπεται να είναι πιο καταστροφική συγκριτικά με την κρίση του 2008 για τα 

ξενοδοχεία και του τουρισμό γενικότερα. 

• Αθλητισμό 

Λόγω της ραγδαίας μετάδοσης του ιού σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις 

ακυρώθηκαν. Ενδεικτικά, μεγάλοι ποδοσφαιρικοί, καλαθοσφαιρικοί αγώνες, αγώνες 

Formula One, Monaco Grand Prix, οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες και 

άλλες σημαντικές διοργανώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα, οικονομικές απώλειες για τους διοργανωτές, τους χορηγούς, τους αθλητές 

αλλά και γενικότερα στην οικονομία. 

• Χρηματοπιστωτικό τομέα 

Η μακροοικονομική επιβράδυνση οδήγησε σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων στον τραπεζικό τομέα κατά 250 μονάδες βάσης. Οι ιδιωτικές τράπεζες είχαν 

την υψηλότερη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της επιδημίας.   



Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προέκυψαν από δάνεια που εκδόθηκαν σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες, 

εστιατόρια, επιχειρήσεις λιανικής, κατασκευών και ακινήτων. Κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, υπήρξε μια γενική μείωση του όγκου των τραπεζικών συναλλαγών, μια 

μείωση των πληρωμών με κάρτα και μια πτώση στη χρήση μηχανημάτων ATM σε όλο 

τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, το κλείδωμα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού 

οδήγησε σε υψηλότερη ζήτηση για ορισμένα είδη διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι 

διαδικτυακές αγορές. 

• Χρηματιστήριο  

Το πιο ορατό αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

ήταν το αποτέλεσμα στο παγκόσμιο χρηματιστήριο. Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές 

αγορές έχασαν αξία 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα έξι ημερών από τις 23 

έως τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την S&P Dow Jones Indices. Μεταξύ 20 

Φεβρουαρίου και 19 Μαρτίου, ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε κατά 28%, ο δείκτης FTSE 

250 μειώθηκε κατά 41,3% και ο Nikkei μειώθηκε κατά 29%. Την ίδια στιγμή, οι 

μεγάλες διεθνείς τράπεζες σημείωσαν πτώση στην τιμή της μετοχής τους, όπως η τιμή 

της μετοχής της Citigroup μειώθηκε κατά 49%, η τιμή της μετοχής της JP Morgan 

Chase μειώθηκε κατά 38% και η τιμή της μετοχής της Barclays μειώθηκε κατά 52%. 

Παρόλο που ο πόλεμος για τη τιμή του πετρελαίου μεταξύ της Ρωσία και της Σαουδικής 

Αραβίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση του χρηματιστηρίου, η επακόλουθη 

πτώση των δεικτών τον Μάρτιο του 2020 οφείλεται κυρίως στην επιθυμία των 

επενδυτών για ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού. 

• Χώρες στηριζόμενες στο πετρέλαιο 

Στις αρχές του 2020, οι διαμάχες μεταξύ της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας 

είχαν οδηγήσει τη τιμή του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιδείνωσε η 

κρίση του COVID-19. Το γεγονός επηρέασε και ο περιορισμός στις μετακινήσεις στα 

πλαίσια μη εξάπλωσης του ιού. Ειδικότερα, η πτώση της τιμής του πετρελαίου σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση προϊόντων από πετρέλαιο, επηρέασε αρνητικά την 

πιστοληπτική ικανότητα των χωρών των οποίων η οικονομία τους βασίζεται στο 

πετρέλαιο, όπως η Βενεζουέλα και η Νιγηρία. Έτσι, αυτές οι χώρες αντιμετώπισαν 

αυξημένη πίεση στο εγχώριο νόμισμα τους συγκριτικά με το δολάριο, με αποτέλεσμα 



να στραφούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα για 

δανειοδότηση. 

• Χώρες στηριζόμενες στις εισαγωγές/εξαγωγές 

Λόγω των περιορισμών των μετακινήσεων των αγαθών, χώρες που στηρίζονται 

στις εξαγωγές, όπως η Κίνα, αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των 

εξαγωγικών εργοστασίων τους. Έτσι, οι χώρες που κυρίως εισαγάγουν προϊόντα 

αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές του αποθέματος τους σε προϊόντα, ακόμη και σε 

βασικά προϊόντα.  

Στη συνέχεια σε μελέτη της η εταιρεία Grant Thornton (2020) - μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών 

εταιρειών παγκοσμίως- επιχειρεί να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων στην 

Ελληνική οικονομία, της πανδημίας και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου 

να την περιορίσουν, αλλά και να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει 

την σταδιακή άρση των μέτρων μέχρι το τέλος του 2020. Αναλύοντας τα δεδομένα, η 

μελέτη καταλήγει στα παρακάτω αποτελέσματα:  

• Οι επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών 

των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του 

COVID-19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας 

τους. 

• Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 

δισεκατομμύρια (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν 

περίπου 1,1 εκατομμύρια εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη 

δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας. 



 

Εικόνα 10: Έσοδα εταιρειών που ανέστειλαν τη λειτουργία τους (Πηγή Grant 

Thornton ) 

 

Εικόνα 11: Εργαζόμενοι εταιρειών που ανέστειλαν τη λειτουργία τους (Πηγή 

Grant Thornton ) 

 

• Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό 

Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε 

κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με 

τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη 

μείωση του ΑΕΠ 

Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200 χιλιάδων: 

1. Αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 

2020, κατά -12,4%. 



                          

Εικόνα 12: Προβλεπόμενη μείωση ανά κλάδο (Πηγή Grant Thornton ) 

2. Αναμένεται μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 

2020, κατά -39%. 

                          

Εικόνα 13: Συμμετοχή κάθε κλάδου στην % μεταβολή των συνολικών πωλήσεων 2019-

2020 (Πηγή Grant Thornton ) 
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3. Εκτιμάται σε €5,6 δισεκατομμύρια η μείωση της ρευστότητας τους για 

το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της 

οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στη δραστηριότητας τους.  

Το ίδιο θέμα απασχόλησε και τον Γιώργο Λαγαρία (2020) , Επικεφαλή 

οικονομολόγο της Mazars στην Ελλάδα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει 

δραματικά από τα τέλη του Φεβρουαρίου, με τις δυτικές δημοκρατίες να μετρούν τις 

επιπτώσεις που θα είχε η απώλεια ζωής και του οικονομικού κόστους που θα είχε ένα 

lockdown. Η παγκόσμια οικονομία έχει τεθεί σε έντονη συρρίκνωση (1 τρίμηνο 

αρνητικού ΑΕΠ) ή σε τεχνική ύφεση (2 τρίμηνα αρνητικού ΑΕΠ). Αυτό που  έχει όμως  

τη μεγαλύτερη σημασία είναι το βάθος της συρρίκνωσης. Δεδομένου ότι το γεγονός 

είναι πρωτοφανές, εκτιμήσεις ως προς το πόσο σημαντική θα είναι η ύφεση της 

οικονομίας είναι πολύ ευρείες.  

Η Oxford Economics υποδηλώνει ότι το κόστος εγκλεισμού των 12 εβδομάδων 

θα  προκαλέσει πτώση της κατανάλωσης για το πρώτο τρίμηνο σε ποσοστό που θα 

ανέρχεται από 18% έως 32%. Δεδομένου ότι η μέση δυτική οικονομία εξαρτάται από 

την κατανάλωση σε ποσοστό 80%, αυτό θα ήταν ανάλογο με την πτώση του ΑΕΠ κατά 

14% -25%. Σύμφωνα με την JP Morgan, η οικονομία των Η.Π.Α. αναμένεται να 

συρρικνωθεί κατά 14% το δεύτερο τρίμηνο, μετά από μια συρρίκνωση 4% του πρώτου 

τριμήνου, πριν ανακάμψει σε 8% και 4% στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο. Το ΑΕΠ της 

ευρωζώνης θα υποστεί ακόμα πιο βαθιά συρρίκνωση, με διψήφια πτώση κατά 15% και 

22% το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, πριν ανακάμψει κατά 45% και 3,5% το τρίτο και 

τέταρτο τρίμηνο αντιστοίχως. 

Έτσι, λοιπόν, η κατάσταση αυτή οδήγησε και σε πτώση των χρηματιστηριακών 

αγορών της τάξης του 25% - 30%. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια από το τέλος του 

Φεβρουαρίου καταγράφουν καθημερινά αρνητικά ρεκόρ. Η S&P 500 γνώρισε τις δύο 

χειρότερες ημέρες μετά τη Μαύρη Δευτέρα του 1987 αλλά και την καλύτερη μέρα από 

το 1933, καθώς οι αλγοριθμικές συναλλαγές επιδεινώνουν την αστάθεια. Τα 

αποθέματα μικρού κεφαλαίου πιέζονται πολύ καθώς είναι ομόλογα υψηλών 

αποδόσεων και οι επιχειρήσεις που επενδυτές σκέφτονται να επενδύσουν, ενδέχεται να 

έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Τα πιστωτικά περιθώρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά 

τόσο για τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού όσο και για τα ομόλογα υψηλής 

απόδοσης.  



Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες, προέβησαν παγκοσμίως 

σε μια σειρά από μέτρα οικονομικών κινήτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 

όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, τα μηδενικά επιτόκια, η 

ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, η αναβολή φόρων και η μείωση ενοικίου και 

πολλά άλλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση των επιχειρήσεων που έχουν 

προβλήματα με τις ταμειακές τους ροές. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πως θα μοιάζει το 

σχήμα της ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν τρία πιθανά σχήματα που 

μπορεί να πάρει η ανάκαμψη: 

Ανάκαμψη σχήματος V: είναι μια γρήγορη ανάκαμψη, παρόμοια με την κρίση SARS 

το 2003. Όσο ταχύτερος είναι ο «περιορισμός», τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η 

ανάκαμψη. 

Ανάκαμψη σχήματος U: είναι μια μακρύτερη και βαθύτερη ύφεση, αλλά μια 

ενδεχόμενη και σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό το σενάριο, ο 

«περιορισμός» θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από ένα ή δύο μήνες, γεγονός που 

πιθανώς προκαλεί επιπτώσεις δεύτερου κύματος, παρατείνοντας την ύφεση. Τέτοιες 

επιπτώσεις θα ήταν η απότομη άνοδος των εταιρικών πτωχεύσεων, οι περαιτέρω 

πιέσεις στο ευρώ ή η διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού και η σημαντική υποδομή για 

τις χώρες που πλήττονται περισσότερο. 

Ανάκτηση σχήματος L: Η αποκαλούμενη ανάκαμψη της Ελλάδας. Σε αυτό το 

σενάριο, οι συνέπειες της κρίσης είναι τόσο έντονες που μειώνουν για πάντα τον 

μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σε αυτό το σενάριο, οι σοβαρές 

επιπτώσεις δεύτερου και τρίτου κύματος έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να 

επηρεάζουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. 

Τι μπορούν να κάνουν οι επενδυτές; 

Λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων και της πιθανής αλλαγής στον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε την οικονομία και τις επενδύσεις στους επενδυτές έχουν απομείνει 

οι εξής επιλογές: (i) να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο, (ii) να αυξήσουν σημαντικά 

τον κίνδυνο και (iii) να διατηρήσουν τα επίπεδα κινδύνου. Η ουσιαστική μείωση του 

κινδύνου θα είχε νόημα ενόψει αύξησης της αβεβαιότητας, αλλά θα άφηνε τους 

επενδυτές εκτεθειμένους σε μια απότομη ανάκαμψη. Από την άλλη μεριά, η αύξηση 

του κινδύνου σε χαμηλότερες εκτιμήσεις θα σήμαινε ότι οι υψηλές αποτιμήσεις του 



παρελθόντος θα επαναληφθούν, κάτι που δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Εάν βέβαια 

όντως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αλλαγή οικονομικού κύκλου, τότε οι 

παρελθοντικές αποτιμήσεις και τα προηγούμενα υψηλά δεν μπορούν να χρησιμεύσουν 

ως αξιόπιστοι οδηγοί για το μέλλον. Υποθέτοντας ότι η κατανομή των κεφαλαίων είναι 

ισορροπημένη και επαρκώς διαφοροποιημένη, φαίνεται ότι η διατήρησή της και η 

υπόθεση ότι οι μακροπρόθεσμες αρχές διαφοροποίησης διατηρούνται, ακόμη και 

ενόψει επίμονων και μακροπρόθεσμα χαμηλών αποδόσεων και ίσως διαφορετικών 

αποτιμήσεων, εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο ασφαλή οδηγό για τους επενδυτές. 

Την επίδραση του COVID-19 εξέτασε στη τελευταία του έρευνα το Εμπορικό 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) που πραγματοποίησε η 

εταιρεία PulseRC κατά το χρονικό διάστημα 2 έως 6 Ιουλίου 2020. Αυξημένη 

ανησυχία για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 

«λουκέτο» σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του νέου 

κοροναϊού εκφράζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες όπως προκύπτει 

από την έρευνα. Μάλιστα, οι πολίτες εκφράζουν φόβους ότι οι επιπτώσεις στην 

οικονομία μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας. 

Ιδιαίτερα για τον τομέα του τουρισμού, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι 

χρειάζονται να ληφθούν πρόσθετα γενναία μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού 

τουρισμού, θεωρώντας ότι τα ισχύοντα δεν επαρκούν. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα: 

• Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες και συγκεκριμένα σε ποσοστό 57% 

δηλώνουν μάλλον και σίγουρα απαισιόδοξοι για το μέλλον της ελληνικής 

οικονομίας.  

• Μοιρασμένες είναι οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων για την προσωπική 

οικονομική τους κατάσταση, με το 50% να δηλώνει σίγουρα και μάλλον 

αισιόδοξοι και επίσης το 50% σίγουρα και μάλλον απαισιόδοξοι. 

• Όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, το 53% των ερωτηθέντων την 

κρίνει θετικά και το 44% αρνητικά. 

• Αναφορικά με την κοινωνική πολιτική, το 51% την κρίνει θετικά και το 47% 

αρνητικά. 



• Στο αν οι προσπάθειες και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος στον τουρισμό είναι αποτελεσματικές, το 36% 

απαντά πολύ και αρκετά, το 30% μέτρια και το 30% λίγο έως καθόλου. 

• Το αν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τουρίστες και ξενοδοχεία που έχει λάβει η 

κυβέρνηση θα βοηθήσουν στην προστασία για να μην υπάρξουν νέα 

κρούσματα, το 36% απαντά πολύ και αρκετά, το 28% μέτρια και το 30% λίγο 

έως καθόλου. 

• Στην ερώτηση αν οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

σοβαρά δημοσιονομικά μέτρα, το 56% φοβάται πολύ έως αρκετά, το 21% 

μέτρια και το 17% λίγο έως καθόλου. 

• Έντονοι είναι και οι φόβοι για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα στις 

επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού με 

το 75% των ερωτηθέντων να φοβάται πολύ έως αρκετά, ακόμη και τη διακοπή 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, 13% μέτρια και μόλις 7% λίγο έως ελάχιστα. 

• Επίσης, το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρειάζονται πρόσθετα και νέα 

μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Την ανάγκη πρόσθετων μέτρων 

κρίνει ως μέτρια το 12% και ότι δεν χρειάζεται δηλώνει το 9%. 

• Το 48% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα βοηθήσουν πολύ έως αρκετά στο 

πρόβλημα της οικονομίας και της αγοράς τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το 19% 

δηλώνει μέτρια, ενώ ένα 29% θεωρεί ότι η βοήθεια θα είναι λίγη έως ελάχιστη. 

 

  



2.3 Έρευνες για την επίδραση του COVID-19 στον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών από νόμιμους ελεγκτές. 

 

Την ευθύνη να προειδοποιούν εγκαίρως για το εάν μια εταιρεία που έχει πληγεί από 

τον κορωνοϊό δύναται να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ή όχι, αλλά και να 

γνωστοποιούν στις Αρχές σημαντικά εποπτικά ευρήματα που προκύπτουν από τον 

έλεγχο τους, έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες, όπως προκύπτει 

από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των 

Ελεγκτών (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) που 

δημοσιοποίησε στις 26 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών εφιστά την προσοχή 

σε συγκεκριμένες προκλήσεις με τις οποίες είναι ήδη αντιμέτωποι οι ελεγκτές. Τα 

σημεία τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν με δέουσα προσοχή είναι τα παρακάτω: 

• Η απόκτηση επαρκών κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. Η Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών αναφέρει πως είναι ευθύνη του 

ελεγκτή να λάβει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία πριν εκδώσει τις 

εκθέσεις του. «Οι περιορισμοί στην πρόσβαση και στα επαγγελματικά ταξίδια, 

καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα του προσωπικού λόγω θεμάτων υγείας 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του ελεγκτή να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια», σημειώνει και ξεκαθαρίζει πως για 

τους ελέγχους ομίλου, τόσο ο εταίρος ελέγχου του ομίλου όσο και οι επιμέρους 

ελεγκτές πρέπει να προσαρμόσουν την ελεγκτική τους προσέγγιση στις 

τρέχουσες συνθήκες. Στο σημείο αυτό η CEAOB ξεκαθαρίζει πως οι ελεγκτές 

πρέπει να διερευνήσουν εναλλακτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνολογίας, στο μέτρο του δυνατού. «Η επίτευξη ελέγχων υψηλής ποιότητας 

υπό τις παρούσες συνθήκες ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον χρόνο, ο οποίος 

ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στις προθεσμίες χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

Επομένως, οι ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστεί να αναβάλουν την έκδοση της 

έκθεσής τους, και όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν είναι πιθανό να επιλύσει το 

ζήτημα, οι ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουν τη γνώμη τους για 



να είναι σαφές ότι δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τα απαραίτητα ελεγκτικά 

τεκμήρια», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. 

• Συνέχιση δραστηριότητας (Going Concern). Οι ελεγκτές πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την ικανότητά της 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Δεδομένων των συνθηκών, έχει αυξηθεί 

τόσο η αβεβαιότητα σχετικά με τις προβλέψεις για τις οικονομίες παγκοσμίως 

όσο και η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές για πολλές επιχειρήσεις. Έτσι, 

οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξετάσουν και τη δυνατότητα 

της Διοίκησης της εταιρείας, δηλαδή εάν δύναται να συμβάλει στη συνέχιση 

της δραστηριότητας της οντότητας και πως στη βάση αυτή απαιτείται 

επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη Διακυβέρνησή της. Για το ίδιο ζήτημα 

η CEAOB αναφέρει πως υπό τα τρέχοντα δεδομένα μια εταιρεία ενδέχεται να 

χρειαστεί να παρουσιάσει τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της σε 

ρευστοποιήσιμες αξίες. 

• Μεταγενέστερα γεγονότα. Επισημαίνει πως για τις περισσότερες εταιρείες, η 

κρίση εμφανίστηκε μετά το κλείσιμο του οικονομικού τους έτους 2019. Στη 

βάση αυτή οι ελεγκτές θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν η γνωστοποίηση που 

παρέχεται από την εταιρεία σχετικά με τον ποσοτικό και ποιοτικό αντίκτυπο 

της επιδημίας COVID-19 στις δραστηριότητες, την οικονομική της κατάσταση 

και τις μελλοντικές οικονομικές της επιδόσεις είναι κατάλληλη ενόψει του 

ισχύοντος πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφοράς. Στην 

περίπτωση που είναι σημαντικό  ενδέχεται να χρειαστεί να συμπεριλάβουν στην 

έκθεσή τους μια σχετική παράγραφο με θέμα έμφασης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουν ανάλογα τις 

εκθέσεις τους. 

• Χρηματοοικονομική Αναφορά και Επικοινωνία. Υπενθυμίζει στο σημείο αυτό 

στους ελεγκτές πως πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στην περιγραφή της 

θέσης της εταιρείας, στους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που 

αντιμετωπίζει, στην πιθανή μελλοντική εξέλιξή της και στο εάν όλες αυτές οι 

παράμετροι είναι συνεπείς με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής τους εργασίας. 

Την επίπτωση του COVID-19 στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

εξέτασε και η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Η ίδια επισημαίνει ότι οι 



επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις σε επίπεδο οικονομικών 

καταστάσεων και λογιστικών χειρισμών που απορρέουν από το γεγονός αυτό.  

Σύμφωνα με την Grant Thornton, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν το 

ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς» για να προσδιορίσουν αν οι 

επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού χαρακτηρίζονται ως διορθωτικό ή μη 

διορθωτικό γεγονός. Σύμφωνα με το πρότυπο, διορθωτικό γεγονός «είναι ενδεικτικό 

των συνθηκών που υπήρχαν κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς». Ωστόσο, στην 

εξεταζόμενη περίπτωση, η ανάπτυξη και εξάπλωση του ιού συνέβη το 2020 και δεν 

υπήρχαν ενδείξεις για συνθήκες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και ως εκ τούτου 

αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός. Την 31η Δεκεμβρίου 2019 υπήρχαν λίγες 

αναφερθείσες περιπτώσεις και ελάχιστα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την εξάπλωσή 

του. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων να 

παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η επιμέτρηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεών τους την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν επηρεάζεται 

από τη μεταγενέστερη εξάπλωση του ιού. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η 

επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και η αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», η απομείωση 

άυλων στοιχείων του ενεργητικού, όπως η υπεραξία, βάσει του ΔΛΠ 36 «Απομείωση 

Στοιχείων του Ενεργητικού», καθώς και τα στοιχεία του ενεργητικού και οι 

υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 

«Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας». Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 2 «Αποθέματα», καθώς στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένη ή αδρανής 

παραγωγική δυναμικότητα, τα γενικά έξοδα ενδέχεται να μην κατανεμηθούν στα 

αποθέματα, όπως συνήθως (δηλαδή, το κόστος μιας διακοπής/ μείωσης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος 

αποθεμάτων). Θα πρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί η ύπαρξη αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα  με το ΔΛΠ 12 «Φόροι Eισοδήματος» και κατά 

πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους. 

Εάν η επίδραση του μη διορθωτικού γεγονότος είναι ουσιώδης για τις οικονομικές 

καταστάσεις, θα πρέπει να γνωστοποιείται κατάλληλα. Η γνωστοποίηση αυτή θα 



πρέπει να περιλαμβάνει τη φύση του γεγονότος και μία εκτίμηση της οικονομικής 

επίδρασης, ή, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αυτή, μία σχετική δήλωση. 

Τις αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 

τους ορκωτούς ελεγκτές λόγω της πανδημίας του COVID-19 εξέτασαν και οι Deniz 

Appelbaum – διδακτορική φοιτήτρια του Montclair State University, ο Shaun Budnik 

-συνταξιούχος ορκωτός της Deloitte LLP, and Miklos Vasarhelyi (2020)-διδάκτορ και 

μέλος της εταιρείας KPMG. Οι ίδιοι τονίζουν ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας που 

ελήφθησαν για τον μετριασμό της εξάπλωσης του COVID-19, έχουν ανατρέψει τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά και τη δουλειά των ορκωτών ελεγκτών.  

Καθώς ένας από τους βασικούς σκοπούς του ελέγχου είναι η συλλογή επαρκών και 

κατάλληλων τεκμηρίων, πλέον οι παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής αυτών που 

βασίζονται σε προσωπικές επισκέψεις των ελεγκτών είναι πρακτικά αδύνατες ή 

ανέφικτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, η τεχνολογία πλέον διαδραματίζει 

πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Στόχος της έρευνας τους είναι 

να εξετάσουν πως ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί απομακρυσμένα, έχοντας ορθά 

αποτελέσματα στο σχηματισμό γνώμης του ελεγκτή.  

Ένα κονδύλι που θα πρέπει πλέον να ελεγχθεί διαφορετικά είναι τα αποθέματα. 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τις 

διαδικασίες απογραφής, να παρατηρήσει και να επιθεωρήσει το απόθεμα και να λάβει 

μέρος στην απογραφή. Πλέον, όμως, οι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση συσκευών 

που μπορούν να παρέχουν ζωντανά βίντεο. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει εφικτό 

εφόσον ένας υπάλληλος που συμμετέχει στην απογραφή θα έχει μια κάμερα GoPro ή 

θα φοράει ένα ακουστικό Google Glass, το οποίο θα μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία με την ομάδα ελέγχου μέσω smartphone και να εκτελεί τα αιτήματά του. 

Η παρουσίαση βίντεο ως ελεγκτικών τεκμηρίων μπορεί να είναι μια νέα, και πιθανώς 

αμφιλεγόμενη προσέγγιση. Ωστόσο, αυτές είναι εξαιρετικές στιγμές και ίσως είναι 

επιθυμητή κάποια ευελιξία και εφευρετικότητα. Τα βίντεο που έχουν εγγραφεί από 

τρίτο μέρος ή από τον πελάτη ελέγχου παρέχουν μια αδύναμη πηγή αποδεικτικών 

στοιχείων ελέγχου, αλλά αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο όταν το ύψος του 

αποθέματος δεν είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά, τα ζωντανά βίντεο φαινομενικά 

είναι ίδιας σημασίας με τη φυσική παρουσία του ελεγκτή. Ίσως μάλιστα, όπως τονίζουν 



οι συγγραφείς είναι καλύτερα, μιας ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει τα βίντεο και τις 

εικόνες σε μεγεθυμένη κλίμακα και όσο συχνά επιθυμείται. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η ομάδα ελέγχου ενδέχεται να χρειαστεί να 

πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και συζητήσεις με τη διοίκηση. Ενώ τέτοιες 

συνεντεύξεις και συζητήσεις γίνονται γενικά αυτοπροσώπως, τέτοιες αλληλεπιδράσεις 

πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν στην παρούσα κατάσταση μέσω εργαλείου βίντεο-

διάσκεψης. Ωστόσο, επισημαίνονται και εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να 

είναι δύσκολο να αποκτήσει μια διαισθητική κατανόηση του άλλου ατόμου με 

τηλεδιάσκεψη, αν και η επανεξέταση των εγγραφών βίντεο αργότερα μπορεί να 

μετριάσει αυτήν την αδυναμία ή ακόμη και να βελτιώσει την παραδοσιακή διαδικασία.  

Κλείνοντας, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι το ελεγκτικό προσωπικό πρέπει να 

συνεχίσει τα καθήκοντά του. Η εκτέλεση ενός απομακρυσμένου ελέγχου με τη χρήση 

εργαλείων τεχνολογίας είναι η παρούσα λύση. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 

να παρέχουν στους ελεγκτές μεγαλύτερο περιθώριο για την ανάπτυξη πιο καινοτόμων 

τεχνολογιών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή 

για να επεκταθούν τα τρέχοντα πρότυπα ώστε να συμπεριληφθούν δωρεάν και 

συμπληρωματικές τεχνολογίες που, όταν χρειαστεί, θα μπορούσαν να αρκούν ως 

άμεσες μέθοδοι συλλογής φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και αργότερα. 

Τέλος, το θέμα της παρούσας εργασίας εξέτασαν και οι Khaldoon Albitar, Ali 

Meftah Gerged και ο Khaled Hussainey (2020) , εκπροσωπώντας την πανεπιστημιακή 

κοινότητα του University of Portsmouth και του De Montfort University. Όπως, 

επισημαίνεται η πανδημία του COVID-19 αναμφισβήτητα δεν άφησε ανεπηρέαστη την 

εργασία του ορκωτού. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα του 

ελέγχου. Δεδομένης της σημασίας του ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

οικονομικών καταστάσεων, το Συμβούλιο Αναφορών (FRC) εξέδωσε τον Μάρτιο 

συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ειδικότερα, το Συμβούλιο ανέφερε ότι σε αυτήν την 

περίοδο οι ελεγκτές θα χρειαστεί να εξετάσουν την επίδραση του COVID-19 στα 

ακόλουθα: 

• Στην εκτίμηση του κινδύνου 

• Στη συλλογή επαρκών και κατάλληλων τεκμηρίων 

• Στην ικανότητα της εταιρείας για συνέχιση της δραστηριότητας της 



Στη συνέχεια, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι σκοπός της εργασίας τους είναι να 

επικεντρωθούν στην επίδραση της πανδημίας στις αμοιβές των ορκωτών, στις 

διαδικασίες του ελέγχου καθώς και στις αμοιβές του προσωπικού των ελεγκτικών 

εταιρειών.  

• Αμοιβή ελεγκτών 

Οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες για τις εταιρείες 

επηρεάζοντας την ρευστότητα, τον κίνδυνο και την απόδοση τους. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της πανδημίας, οι ελεγκτές θα πρέπει δεδομένου και του αυξημένου κινδύνου να 

αναπροσαρμόσουν την εργασία τους. Έτσι, θα απαιτείται περισσότερη προσπάθεια και 

περισσότερες ώρες εργασίας. Αυτό, ίσως τελικά όμως επηρεάσει και την αμοιβή των 

ορκωτών. Έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι αμοιβές των ελεγκτών αυξήθηκαν σαν 

αποτέλεσμα την παραπάνω εργασίας που απαιτούνταν. Ωστόσο, στην παρούσα 

κατάσταση προβλέπεται οι αμοιβές τους να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της 

πίεσης των πελατών τους. 

 Ελεγκτικές διαδικασίες 

Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να επηρεαστεί από την τρέχουσα πανδημία είναι η 

εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελέγχου. Οι 

αναλυτικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση της 

εργασίας αλλά και στα στάδια της αξιολόγησης των ελεγκτικών τεκμηρίων και της 

εξαγωγής συμπερασμάτων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επειδή πολλές εταιρείες 

μπορεί να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους, οι ελεγκτές πρέπει να αυξήσουν τη χρήση 

αναλυτικών διαδικασιών, καθώς αυτές έχουν χαμηλό κόστος και είναι σχετικά εύκολο 

να υπολογιστούν. Επιπλέον, οι ελεγκτές θα προσπαθήσουν να βασίζονται περισσότερο 

στις διαδικασίες ανάλυσης που τους βοηθούν να έχουν πλήρη κατανόηση της 

οικονομικής θέσης των εταιρειών, μειώνοντας έτσι το πλήθος των λεπτομερών 

δοκιμών που είναι ακριβές και απαιτούν πολύ χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

περισσότερες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι από μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ακόμη, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ποιότητα των ελεγκτικών 

τεκμηρίων προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Εάν οι 



αναφερόμενες πληροφορίες δεν είναι πολύ ισχυρές ή η ποιότητα τους είναι χαμηλή, 

τότε ο κίνδυνος ελέγχου μιας λανθασμένης ελεγκτικής γνώμης είναι υψηλός (Rose et 

al., 2017). Η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου εξαρτάται κυρίως από τη 

μορφή και την πηγή τους. Λόγω του COVID-19, οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να 

βασίζονται σε στοιχεία από εξωτερικές πηγές, όπως αποδεικτικά στοιχεία που 

λαμβάνονται απευθείας από εξωτερικά μέρη, όπως πελάτες, προμηθευτές ή τράπεζες, 

οι οποίες είναι πιο αξιόπιστες από αυτές που λαμβάνονται από πελάτες (PWC, 2020).  

 Αμοιβή ελεγκτικού προσωπικού 

Από την αρχή της πανδημίας, ελήφθησαν μέτρα για να βοηθήσουν τους 

εργαζομένους και τις εταιρείες καθ’ όλη την περίοδο της επιδημίας COVID-19. 

Ορισμένες εταιρείες άρχισαν να μιλούν για περικοπές αμοιβών ή να προσφέρουν άδεια 

χωρίς αποδοχές (Deloitte, 2020). Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του μισθού του ελεγκτικού 

προσωπικού και της ποιότητας του ελέγχου είναι ακόμη ασαφής. Αναμένεται ότι η 

πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει τους μισθούς του προσωπικού των ελεγκτικών 

εταιρειών, οι οποίοι σε αντάλλαγμα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση 

τους καθώς θα έχουν λίγα κίνητρα για να κάνουν τα καθήκοντά τους με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, υποστηρίζεται ότι μπορεί η μείωση του  μισθού μπορεί 

να έχει δυνητικά αρνητική επίδραση στην ποιότητα του ελέγχου. 

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος αυτή η 

κρίση στην υγεία να εκφυλιστεί σε κάτι χειρότερο από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση. Θεωρητικά αναμένεται, ως αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας, να παρατηρηθεί 

μείωση των τελών ελέγχου, χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας και επάρκειας τεκμηρίων 

ελέγχου, τεράστιες πιθανότητες απώλειας προσωπικού λόγω ασθένειας ή καραντίνας 

και μειώσεις στους μισθούς του ελεγκτικού προσωπικού, οι οποίες με τη σειρά τους 

αναμένεται να επηρεάσουν την ποιότητα της διαδικασίας ελέγχου. Ως αποτέλεσμα των 

κοινωνικών αποστάσεων, τα ελεγκτικά γραφεία πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε 

ψηφιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, 

προκειμένου να τους βοηθούσαν να είναι  αποτελεσματικότερη η επικοινωνία μεταξύ 

ελεγκτών και των πελατών τους. 

 



2.4 Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλες τις απόψεις που έχουν διατυπωεθεί σε επιστημονικές 

έρευνες σχετικά με την επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην παγκόσμια 

οικονομία, καταλήγουμε πως πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση που 

αναμφισβήτητα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οποιαδήποτε 

σύγκριση με το παρελθόν δεν είναι τελέσφορη. Αντιθέτως, θα πρέπει να εξεταστεί 

μεμονωμένα, καθώς οι επιδράσεις στην πλειονότητα των τομέων της οικονομίς είναι 

γεγονός.  

 Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την εργασία των 

ορκωτών ελεγκτών. Καθώς η κατάσταση της κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι 

γεγονός, η εργασία του ελεγκτικού προσωπικού θα πρέπει να προσαεμοστεί αναλόγως. 

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνουν οι ερευνητές και μέλη των ελεγκτικών εταιρείων είναι 

ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση του κινδύνου- πριν αλλά 

και κατά την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου- και στην αξιολόγηση της εταιρείας 

για συνέχιση της δρασηριότητας της (Going Concern). Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται 

και στο κατά πόσο η πανδημία του COVID-19 θα επηρεάσει την ποιότητα του ελέγχου, 

με κάποιους ερευνητές να πιστεύουν ότι σίγουρα ο τρόπος διεξαγωγής του ελέγχου θα 

επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες των 

ελεγκτικών εταιρειών. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ SARS-COV-2 
 

3.1 Τι είναι ο SARS-CoV-2  

 

Ο κορονοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2, γνωστός με το 

διεθνές όνομα SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) ή 

απλώς ως κορονοϊός της Ουχάν και αρχικά ως νέος κορονοϊός 2019 (2019 novel 

coronavirus, 2019-nCoV), είναι ένας κορονοϊός με γονιδίωμα μονόκλωνου RNA 

θετικής πολικότητας. 

Ο ιός είναι η αιτία της ασθένειας του κορονοϊού 2019 (COVID-19) και είναι 

μεταδοτικός μεταξύ των ανθρώπων. Ο SARS-CoV-2 έχει γενετικές ομοιότητες με τους 

κορονοϊούς του SARS (SARS-CoV) (79,5%) και της νυχτερίδας (96%), γεγονός που 

καθιστά πιθανή την προέλευση του από τις νυχτερίδες, αν και πιστεύεται ότι 

εμπλέκεται και ένας ενδιάμεσος ξενιστής, όπως ο παγκολίνος.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς και την ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ), ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται 

ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα 

ή την εκπνοή, ωστόσο οι επιστήμονες ερευνούν και άλλους τρόπους μετάδοσης.  

Στις 9 Ιουλίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επικαιροποίησε την 

επιστημονική του ανασκόπηση σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορονοϊού, καθώς η 

κατανόηση του πώς, πότε και σε ποιες περιστάσεις εξαπλώνεται ο νέος κορονοϊός από 

άνθρωπο σε άνθρωπο είναι κρίσιμη για την διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων 

δημόσιας υγείας με σκοπό την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19 και τον τερματισμό 

των αλυσίδων μετάδοσης. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι: 

• Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται κυρίως με άμεση, έμμεση ή στενή επαφή 

με μολυσμένα άτομα μέσω μολυσμένων εκκρίσεων, όπως η σίελος και οι 

αναπνευστικές εκκρίσεις, ή μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, τα οποία 

αποβάλλονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, πτερνίζεται, συνομιλεί ή 

τραγουδά. 

• Η αερογενής μετάδοση του ιού μπορεί να συμβεί σε χώρους υγειονομικής 

περίθαλψης όπου συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες δημιουργίας 

αερολύματος δημιουργούν πολύ μικρά σταγονίδια που ονομάζονται "αεροζόλ". 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_Baltimore#%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_IV:_%CE%99%CE%BF%CE%AF_%CE%BC%CE%B5_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF_RNA_%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_(+)_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_Baltimore#%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_IV:_%CE%99%CE%BF%CE%AF_%CE%BC%CE%B5_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF_RNA_%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_(+)_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D_2019
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82


Υπάρχουν επίσης αναφορές περιπτώσεων μετάδοσης αερολύματος σε 

συνδυασμό με μετάδοση σταγονιδίων και σε άλλες περιστάσεις εκτός 

νοσοκομειακού περιβάλλοντος όπως κατά τη διάρκεια της πρακτικής μιας 

χορωδίας, σε εστιατόρια ή σε μαθήματα γυμναστικής. 

• Τα αναπνευστικά σταγονίδια από μολυσμένα άτομα μπορούν επίσης να 

εναποτεθούν σε αντικείμενα, δημιουργώντας μολυσμένες επιφάνειες (fomites). 

Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν αγγίζοντας αυτές τις επιφάνειες και στη 

συνέχεια αγγίζοντας τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους χωρίς να εφαρμόσουν 

υγιεινή των χεριών.  

• Η μετάδοση του SARS-CoV-2 συμβαίνει κυρίως από άτομα που έχουν έκδηλη 

κλινική συμπτωματολογία ή λίγο πριν αναπτύξουν συμπτώματα, όταν 

βρίσκονται πολύ κοντά σε επίνοσα άτομα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. 

Είναι επίσης πιθανό κάποιος ασυμπτωματικός φορέας να μεταδώσει τον ιό σε 

άλλους, ωστόσο δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες 

συμβαίνει. 

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ως μέσο διάστημα επώασης του SARS-CoV-2 

τις 5 έως 6 ημέρες και ως μέγιστο χρόνο τις 12 ημέρες.  Μία πρόσφατη μελέτη 

επιβεβαίωσε πως είναι συνετό να υπολογίζουμε την περίοδο επώασης έως 14 μέρες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει (ή και όχι) 

τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα της νέας νόσου. Ειδικότερα, τα κύρια 

συμπτώματα σύμφωνα με τους ειδικούς είναι τα εξής: 

1. Πυρετός, 

2. Βήχας, 

3. Φαρυγγαλγία, 

4. Αρθραλγίες, 

5. Μυαλγίες, 

6. Καταβολή, 

7. Δυσκολία στην αναπνοή 

Για να αποφευχθεί η μετάδοση, ο ΠΟΥ συνιστά μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων 

που περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 



• Αναγνώριση των ύποπτων περιπτώσεων όσο το δυνατόν γρηγορότερα, 

πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων και απομόνωση όλων των ύποπτων 

κρουσμάτων σε κατάλληλους χώρους, 

• Ιχνηλάτηση, αναγνώριση και εφαρμογή καραντίνας σε όλες τις στενές επαφές 

των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και έλεγχος για εμφάνιση συμπτωμάτων και 

ειδικής φροντίδας εάν κρίνεται απαραίτητο, 

• Χρήση υφασμάτινης μάσκας σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει μετάδοση 

στην κοινότητα και όπου δεν είναι δυνατή η λήψη άλλων μέτρων πρόληψης, 

όπως η φυσική απόσταση, 

• Χρήση ειδικών προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων από τους υγειονομικούς 

υπαλλήλους που φροντίζουν ύποπτα και εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 

κρούσματα COVID-19 και επιπλέον χρήση ειδικών προφυλάξεων κατά την 

εκτέλεση διαδικασιών παραγωγής αερολύματος, 

• Συνεχής χρήση ιατρικής μάσκας από εργαζομένους στον τομέα της υγείας και 

τους φροντιστές ασθενών κατά τη διάρκεια όλων των καθημερινών 

δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της βάρδιας και 

• Πάντα να ασκείται συχνή υγιεινή χεριών και σωματική απόσταση από τους 

άλλους όταν είναι δυνατόν. Αποφυγή πολυσύχναστων χώρων, χώρων στενού 

συγχρωτισμού, καθώς και κλειστών χώρων με ανεπαρκή αερισμό. Εξασφάλιση 

καλού περιβαλλοντικού αερισμού σε όλους τους κλειστούς χώρους και 

διασφάλιση κατάλληλου περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης. 

  



3.2 Το “ξέσπασμα” του ιού 

Ο SARS-CoV-2 είναι υπεύθυνος για την πανδημία κορονοϊού 2019-2020, μία 

κατάσταση διεθνούς ενδιαφέροντος που αφορά τη δημόσια υγεία και 

οικονομία. Πιθανολογείται ότι πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν, της κινεζικής 

επαρχίας Χουμπέι, από όπου και πήρε την ανεπίσημη ονομασία του. Οι επιστήμονες 

χρονολογούν ότι το ξέσπασμα της πανδημίας είναι στα μέσα του  Δεκεμβρίου 2019 ως 

ένα αναδυόμενο σύμπλεγμα ανθρώπων με πνευμονία χωρίς σαφή αιτία, το οποίο 

συνδέονταν κυρίως με ανθρώπους που κρατούσαν πάγκους στην Αγορά Θαλασσινών 

Ουχάν, στην οποία επίσης πωλούνται ζωντανά ζώα. Οι Κινέζοι επιστήμονες τότε 

απομόνωσαν ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού, που ονομάστηκε 2019-nCoV, ο οποίος 

βρέθηκε να είναι τουλάχιστον 70% παρόμοιος σε αλληλουχία γονιδιώματος με 

τον SARS-CoV. Με την ανάπτυξη ενός ειδικού διαγνωστικού ελέγχου PCR για την 

ανίχνευση της λοίμωξης, επιβεβαιώθηκαν ορισμένες περιπτώσεις σε άτομα που 

συνδέονται άμεσα με την αγορά και σε κάποιους που δεν συνδέονταν άμεσα με αυτήν. 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020, ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ προέτρεψε 

αποφασιστικές και αποτελεσματικές προσπάθειες για την πρόληψη και τον έλεγχο της 

επιδημίας πνευμονίας που προκαλείται από έναν νέο ιό. Στις 22 Ιανουαρίου 2020 η  αν 

η επιτροπή έκτακτης ανάγκης που διοργάνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 

συνεδρίασε προκειμένου να κρίνει αν η κατάσταση αποτελεί επείγουσα κατάσταση 

δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να ληφθεί οποιαδήποτε 

απόφαση λόγω έλλειψης πλήρους δεδομένων. Παρόλα αυτά, η επιτροπή εξέδωσε 

προειδοποίηση ότι μια ευρεία επιδημία είναι δυνατή, και υπάρχουν ανησυχίες για 

περαιτέρω μετάδοση κατά τη διάρκεια της κορύφωσης ταξιδιών στην Κίνα κατά τη 

διάρκεια της κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Η ξαφνική αύξηση των περιστατικών της νόσου 

δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το εμπόριο άγριων ζώων, αβεβαιότητες που 

περιβάλλουν την ικανότητα του ιού να εξαπλωθεί και να προκαλέσει βλάβη, αν ο ιός 

κυκλοφορούσε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως, 

την προέλευσή του, και τη δυνατότητα εμφάνισης της επιδημίας που είναι ένα 

γεγονός υπερδιάδοσης. 

Οι πρώτες ύποπτες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με τις 

πρώτες περιπτώσεις συμπτωματικής ασθένειας να έχουν εμφανιστεί μόλις τρεις 

εβδομάδες νωρίτερα στις 8 Δεκεμβρίου 2019. Η αγορά έκλεισε την 1η Ιανουαρίου 

2020 και απομονώθηκαν τα άτομα που έδειξαν σημεία και συμπτώματα της μόλυνσης 
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από τον ιό. Πάνω από 700 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 400 

εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που έρχονται σε στενή επαφή 

με πιθανώς μολυσμένα άτομα, παρακολουθήθηκαν. Μετά την ανάπτυξη ενός 

συγκεκριμένου διαγνωστικού ελέγχου PCR για την ανίχνευση της λοίμωξης, η 

παρουσία του 2019-nCoV στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε σε 41 άτομα στο αρχικό 

σύμπλεγμα του Ουαχάν, Ο πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος από τη μόλυνση με 

κοροναϊό συνέβη στις 9 Ιανουαρίου 2020. 

Στις 23 Ιανουαρίου 2020, η Ουχάν τέθηκε σε καραντίνα, με την αναστολή όλων 

των δημόσιων συγκοινωνιών. Την αμέσως επόμενη μέρα η καραντίνα επεκτάθηκε και 

στις δίπλα πόλεις, Χουανγκάνγκ, Τσιτσιάνγκ, Ετσόου και Τσιμπί. Λίγες ημέρες μετά, 

η Κίνα ανέβαλε όλες τους εορτασμούς για την Κινεζική Πρωτοχρονιά, και έκλεισε όλα 

τα σχολεία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.  

Από την αρχή, στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο, οι αρχές δημόσιας υγείας 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας θέτοντας 

περιοριστικά μέτρα. Ειδικότερα, η κυβέρνηση της Κίνας εισήγαγε ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς. Ορισμένες χώρες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις κατά των ταξιδιών 

στην Ουχάν, τη Χουπέι και την Κίνα γενικά. Οι ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί την 

ηπειρωτική Κίνα έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν την υγεία τους για τουλάχιστον 

14 ημέρες. Όποιος υποψιάζεται ότι μεταφέρει τον ιό, συνιστάται να φοράει 

προστατευτική μάσκα και να ζητά ιατρική συμβουλή καλώντας έναν γιατρό αντί να 

επισκεφθεί απευθείας την κλινική αυτοπροσώπως. Οι αερολιμένες και οι 

σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν εφαρμόσει ελέγχους θερμοκρασίας, δηλώσεις υγείας 

και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν φορείς του ιού. 

Σε περιοχές με πολλά κρούσματα ακυρώνονται δημόσιες εκδηλώσεις, όπως οι 

εορταστικές εκδηλώσεις της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, καρναβαλικές εκδηλώσεις στις 

χώρες της Δύσης, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και κλείνουν σχολεία. 
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3.3 Η εξάπλωση του ιού μέσα από νούμερα 

Εικόνα 1:Χάρτης εξάπλωσης του COVID-19 (Πηγή World Health Organization) 

Σε παγκόσμια κλίμακα, μέχρι και την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020 έχουν 

καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περίπου 26.415.380 κρούσματα και 

871.166 θάνατοι. Από το παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

εξάπλωση του ιού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη 

καμιά χώρα. Ανάλογα με την ένταση του χρώματος του γαλάζιου δηλώνεται και η 

συγκέντρωση κρουσμάτων. Ρωσία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιράν, Ινδία, Ισπανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο και Νότια Αφρική είναι μέρη με την μεγαλύτερη συγκέντρωση. 

Αντίθετη είναι η κατάσταση στην Γροιλανδία,  την Μογγολία, την Ουρουγουάη, την 

Ουγγαρία, την Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες. 

Η Αμερική κατέχει τα περισσότερα άτομα που έχουν νοσήσει από το κοροναϊό. 

Συγκεκριμένα, μέχρι και την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2020 η Αμερική 

έχει καταγράψει περίπου 13.856.963 κρούσματα, περίπου το 53% των συνολικών 

κρουσμάτων και 480.696 θανάτους. Ακολουθεί η Νοτιοανατολική Ασία με 4.592.952 

(17% του συνόλου) και μετά είναι Ευρώπη με 4.443.522 κρούσματα (16,8% του 

συνόλου) και 221.960 θανάτους. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη 

της παγκόσμιας εικόνας της πανδημίας όπως δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 



 

Εικόνα 2:Επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (Πηγή World Health Organization) 

 

 

Εικόνα 3:Διάγραμμα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 (Πηγή World Health 

Organization) 

Στο παραπάνω ιστόγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι η Αμερική και η Ευρώπη 

καταγράφουν αναδική πορεία με το πέρασμα των ημερών και ειδικότερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες (περίοδο Ιούνιο με Αύγουστο). Σε αντίθετη πορεία κινείται η 

κατάσταση στην Αφρική που κατά τους ίδιους μήνες ο αριθμός των κρουσμάτων 

μειώνεται. 

 

 



 

Εικόνα 4:Επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στην Ευρώπη (Πηγή World Health 

Organization) 

Στην Ευρώπη, μέλος της οποίας είναι και η χώρα μας, το πρώτο κρούσμα 

εντοπίστηκε στην Γαλλία. Συγκεκριμένα, στις 24 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Υγείας της 

Γαλλίας ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα που προέρχονται 

από την Κίνα, το ένα στο Μπορντό και το άλλο στο Παρίσι. Οι επόμενοι μήνες 

(Ιανουάριος έως Μάρτιο) ήταν καθοριστικοί με το σύνολο των χωρών να έχει 

επιβεβαιώσει κρούσματα. Από τις 13 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας έχει ανακηρύξει την Ευρώπη ως το κέντρο της πανδημίας του κορονοϊού 2019–

2020. Μέχρι και την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί πάνω περίπου 

4,4 εκατομμύρια κρούσματα και περίπου 222 χιλιάδες θάνατοι. Στο παρακάτω χάρτη 

με σκούρο μπλε απεικονίζονται οι χώρες με περισσότερα από 750 κρούσματα ανά 

100.000 κατοίκους. 

 

Εικόνα 5:Χάρτης COVID-19  Ευρώπης (Πηγή World Health Organization) 



3.4 Η εμφάνιση στην Ελλάδα  

 Η πανδημία του νέου κορονοϊού εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα. Το 

πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Η 

πλειοψηφία των κρουσμάτων που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες σχετιζόταν με 

ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Ιταλία, μια κύρια επιδημική εστία, και με μια ομάδα 

προσκυνητών που είχαν ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και επαφές των 

ατόμων αυτών. Έως και την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή εντός περίπου 

μισού έτους, επιβεβαιώθηκαν 11.200 νοσούντες και 279 θάνατοι. Μετά το άνοιγμα των 

συνόρων στα τέλη Ιουνίου, στον ημερήσιο αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

περιλαμβάνονται και όσα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της 

χώρας.  

 

Εικόνα 6: Επιδημιολογική πορεία COVID-19 στην Ελλάδα (Πηγή World Health 

Organization) 

Η πιο επιβαρυμένη περίοδος για την χώρα μας ήταν κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες και ειδικότερα από τα τέλη Ιουνίου έως και στις αρχές του Σεπτέμβρη. Την 

περίοδο αυτή, τα καθημερινά επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν συνεχώς αυξανόμενα. 

Στις 27 Αυγούστου καταγράφτηκαν 293 νέα κρούσματα εντός ενός 24ώρου, που 

αποτελεί και «αρνητικό» ρεκόρ για τη χώρα.  

 

Εικόνα 7: Επιβεβαιωμένοι θάνατοι λόγω COVID-19 στην Ελλάδα (Πηγή World Health 

Organization) 

Παρόμοια είναι και η καταγραφή των θανάτων από κοροναϊό. Μέχρι και τον 

Απρίλιο, δηλαδή τους πρώτους δυο μήνες, είχαν συνεχώς αυξομειώσεις, ενώ στις 5 

Απριλίου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα σε μια μέρα και συγκεκριμένα 



9 θάνατοι. Έπειτα, και για πολλές μέρες οι επιστήμονες επιβεβαίωναν ιδιαίτερα χαμηλά 

ποσοστά θανάτου από τον ιό. Μάλιστα για αρκετές μέρες δεν καταγράφτηκε κανένας 

θάνατος. Τέλος, στις 28 Αυγούστου καταγράφηκαν 6 νέοι θάνατοι, δείχνοντας πως ο 

ιός δεν έχει εξασθενήσει. 

  



3.5 Μέτρα περιορισμού του ιού από τις ελληνικές αρχές  

Η επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές. Η έγκαιρη 

ενημέρωση του ελληνικού λαού ήταν από τις βασικές πυλώνες του σχεδίου 

ενημέρωσης και περιορισμού της εξάππλωσης του ιού σε ελλαδικό επίπεδο.  

 

Εδικότερα, στο πλαίσιο της ενημερωτικής 

καμπάνιας που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στάλθηκε 

στις 11, 17 και 22 Μαρτίου μαζικά σε κινητά 

τηλέφωνα της χώρας, ειδοποίηση έκτακτης 

ανάγκης. Επίσης, από το Μάρτιο 

δημιουργήθηκαν ενημερωτικά τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά σποτ και δημοσιεύσεις αυτών σε 

έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες. 

Εικόνα 8: Παράδειγμα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης (Πηγή Wikipedia) 

Επιπρόσθετα, οι υγειονομικές και κρατικές αρχές εξέδωσαν με χρονολογική σειρά 

τα παρακάτω μέτρα, ορισμένα σε καθολικό και άλλα σε τοπικό επίπεδο: 

• Στις 10 Μαρτίου, λόγω της διασποράς του ιού σε μεγάλο μέρος της χώρας και 

λόγω της μη τήρησης των μέτρων περιορισμού από τους πολίτες, 

αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των 

βαθμίδων, τα φροντιστήρια και οι βρεφονηπιακοί της χώρας.  

• Στις 13 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, των μουσείων, των εμπορικών κέντρων και των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

• Περίπου στα μέσα Μαρτίου έκλεισαν τα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, 

τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέποντας μόνο τη διακίνηση 

εμπορευμάτων και την είσοδο στην Ελλάδα όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή 

διαμένουν στη χώρα. Την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε και η επιβολή κατ' οίκον 

περιορισμού 14 ημερών σε όποιον στο εξής εισερχόταν στην ελληνική 

επικράτεια. Επιπλέον, αποφασίστηκε η διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης 



από και προς την Ιταλία και η αεροπορική σύνδεση με την Ισπανία, καθώς και 

η απαγόρευση πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων στα ελληνικά 

λιμάνια. 

•  Στις 16 Μαρτίου αποφασίστηκε και η καθολική αναστολή όλων των 

λειτουργιών κάθε δόγματος και θρησκείας. Οι φούρνοι, τα σουπερμάρκετ, τα 

φαρμακεία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ορισμένες ακόμα επιχειρήσεις 

παρέμειναν ανοιχτές. Από την ίδια μέρα, καθιερώθηκαν καθημερινές 

τηλεοπτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας  από τον εκπρόσωπο 

Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας 

στην Ελλάδα και τις έκτακτες αποφάσεις της κυβέρνησης για την 

αντιμετώπιση της.  

• Στις 17 Μαρτίου η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποφάσισαν το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και 

την απαγόρευση εισόδου στην Ε.Ε. σε πολίτες τρίτων χωρών, με ισχύ από τα 

ξημερώματα της 18ης Μαρτίου. 

• Στις 18 Μαρτίου, ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 

και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά η απαγόρευση των δημόσιων 

συναθροίσεων 10 ή περισσότερων ατόμων και η κύρωση διοικητικού 

προστίμου 1.000 ευρώ στους παρανομούντες. 

• Στις 19 Μαρτίου, το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τη διακοπή 

λειτουργίας του συνόλου των ξενοδοχείων σε ολόκληρη τη χώρα, με ορισμένες 

εξαιρέσεις. 

• Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου οικισμοί με πολλά κρούσμστα τέθηκαν σε 

δεκατετραήμερη καραντίνα, με απαγόρευση εισόδου και εξόδου και 

περιορισμούς στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών. Μεταξύ αυτών 

τα χωριά του νομού Κοζάνης, της Ξάνθης, της Καστοριάς, της Πέλλας, της 

Π.Ε. Αργολίδας και της  Ροδόπης καθώς και η δομή φιλοξενίας προσφύγων 

και μεταναστών αιτούντων άσυλο στη Ριτσώνα Εύβοιας, τα νησιά της 

Μυκόνου και της Σαντορίνης και ένας οικισμός Ρομά στη συνοικία Νέας 

Σμύρνης Λάρισας,.  

• Από τις 21 Μαρτίου 2020 επετράπη η μετάβαση στα νησιά με πλοία της 

ακτοπλοΐας μόνο των μόνιμων κατοίκων τους και τα όποια δρομολόγια 



αφορούσαν μόνιμους κατοίκους και την τροφοδοσία των νησιών, καθώς και 

εκείνους που επιθυμούσαν να αναχωρήσουν από τα νησιά. 

• Από τις 23 Μαρτίου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία 

και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην 

συγκεκριμένων εξαιρέσεων, που αφορούσαν σε όσους κινούνταν προς και από 

την εργασία τους, μετακινούνταν για να προμηθευτούν αγαθά πρώτης ανάγκης 

ή φάρμακα, επισκέπτονταν γιατρό ή άτομο το οποίο έχει ανάγκη για βοήθεια, 

μετέβαιναν σε τελετή (κηδεία, γάμο ή βάφτιση). Για του πολίτες κατά την 

μετακίνηση του ήταν απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου σε περίπτωση ελέγχου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση κυρωνόταν 

πρόστιμο 150 ευρώ.  

• Στα τέλη Μαρτίου η Ελλάδα ανέστειλε όλες τις επιβατικές πτήσεις από τη 

Μεγάλη Βρετανία και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποφάσισε την όλων 

των πτήσεων από και προς την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Από την αναστολή εξαιρέθηκαν οι 

εμπορευματικές, οι υγειονομικές, οι ανθρωπιστικές και οι στρατιωτικές 

πτήσεις, καθώς και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών μεταξύ 

ορισμένων ακόμα εξαιρέσεων. 

• Στις 4 Απριλίου αποφασίστηκε η παράταση των περιορισμών μέχρι τις 27 

Απριλίου, και στις 23 Απριλίου ανακοινώθηκε εκ νέου παράταση μέχρι τις 4 

Μαΐου. Από τις 4 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για 

τη σταδιακή αποκλιμάκωση των έκτακτων μέτρων, με την άρση των 

περιορισμών στις μετακινήσεις και την επανέναρξη λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνδρομή όλου του υγεινομικού 

προσωπικού της χώρας. Στα τέλη Ιανουαρίου 2020, ορίστηκαν από το ελληνικό 

Υπουργείο Υγείας δεκατρία βασικά και αναπληρωματικά νοσοκομεία αναφοράς ανά 

Υγειονομική Περιφέρεια εξοπλισμένα με θάλαμο αρνητικής πίεσης, για την 

αντιμετώπιση κρουσμάτων του ιού στη χώρα. Επίσης, από τα τέλη Φεβρουαρίου 

αναστάλθηκαν και ανακλήθηκαν όλες οι κανονικές άδειες του προσωπικού των 

νοσοκομείων του Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και όλων των υγειονομικών σχηματισμών της χώρας, και επίσης ξεκίνησαν 

διαδικασίες για προσλήψεις επιπλέον νοσηλευτών και γιατρών καθώς και επικοιυρικού 



προσωπικού. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, Β. Κοντοζαμάνης σε συνέντευξη 

του, ο αριθμός των προσλήψεων ξεπερνάει κατά πολύ τον αρχικό προγραμματισμό των 

2 χιλιάδων ατόμων.   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κομμάτι αυτό της παρούσας εργασίας θα γίνει ανάλυση της επίδρασης της 

πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική οικονομία, αναλύοντας τον κλάδο των 

τροφίμων και του τουρισμού μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών.  

4.2 Μεθοδολογία 

 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική 

οικονομία, επιλέχθηκαν εταιρείες δυο διαφορετικών κλάδων. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 

ο κλάδος των τροφίμων και ο κλάδος του τουρισμού. Η επιλογή αυτών των κλάδων 

έγινε με βάση τη μελέτη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  (ΕΛΣΤΑΤ), σχετικά με 

τους πληγέντες κλάδους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από κάθε κλάδο επιλέχθηκαν 

τέσσερις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να διερευνηθεί και η πορεία του ελληνικού 

χρηματιστηρίου.  Επίσης, σαν χρονικό διάστημα εξέτασης επιλέχθηκαν τα πρώτα 

εξάμηνα των τελευταίων τεσσάρων ετών ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των 

στοιχείων, δηλαδή οι περίοδοι 01.01.2017 έως 30.06.2017 και τα αντίστοιχα 

διαστήματα για τα επόμενα έτη έως και το 2020. 

4.3 Ανάλυση της επίδρασης του COVID-19 στον κλάδο των 

τροφίμων 

 

Η βιομηχανία τροφίμων συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την αναπτυξιακή 

πορεία της χώρας. Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς της εγχώριας οικονομίας, ενώ διακρίνεται για τις προοπτικές 

ανάπτυξης και τη συμβολή της στην ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική βιομηχανία 

τροφίμων αποτελεί έναν κλάδο δυναμικό και έντονα ανταγωνιστικό, με σημαντικές 

επενδύσεις, εξωστρέφεια και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα 

Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Επηρεάστηκε, όμως, από την πανδημία ή κατάφερε 

να διατηρήσει τη δυναμικότητα του; 



Προκειμένου να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, επιλέγησαν τέσσερις 

εισηγμένες εταιρείες του κλάδου. Ειδικότερα, στη μελέτη θα συμμετάσχουν οι 

παρακάτω εταιρείες: 

1. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε 

2. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

3. ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

4. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Έτσι, αντλώντας στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των 

παραπάνω εταιρειών για τα τα πρώτα εξάμηνα έκαστου έτους από το 2017 έως και το 

2020, δηλαδή για τα διαστήματα 01.01.2017 έως 30.06.2017 και τα αντίστοιχα 

διαστήματα για τα επόμενα έτη έως και το 2020, θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση 

έκαστης εταιρείας με τη χρήση αριθμοδεικτών, προκειμένου να εξαχθεί συμπέρασμα 

για την πορεία του κλάδου. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες 

ρευστότητας, δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και χρέους. 

Αναφορικά με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, αυτοί δείχνουν την 

ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

χρησιμοποιώντας στοιχεία του Ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά 

εντός της περιόδου λήξης των υποχρεώσεων (Δείκτης Γενικής και Άμεσης 

ρευστότητας). Οι υπολογισμοί των ως άνω δεικτών προκύπτουν από τα παρακάτω 

πηλίκα.  

𝛤휀𝜈𝜄𝜅ή 𝜌휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝜊𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Ά𝜇휀𝜎𝜂 𝜌휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝜊𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ − 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 Τα αποτελέσματα για τις υπό εξέταση εταιρείες παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  3,03 3,03 2,66 2,27 

Άμεση Ρευστότητα  2,16 2,16 1,96 1,61 

Πίνακας 1:Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 



ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  0,90 1,67 1,27 1,16 

Άμεση Ρευστότητα  0,88 1,59 1,19 1,08 

Πίνακας 2:Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε  

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  2,14 1,87 2,34 1,96 

Άμεση Ρευστότητα  1,70 1,50 1,90 1,46 

 Πίνακας 3:Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  0,91 0,64 1,01 1,68 

Άμεση Ρευστότητα  0,69 0,47 0,76 1,07 

Πίνακας 4:Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν υψηλή 

ρευστότητα. Μάλιστα σχεδόν όλες παρουσιάζουν δείκτη άμεσης ρευστότητας 

μεγαλύτερο της μονάδας, γεγονός που αποδεικνύει ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας 

και ικανότητα των εταιρειών να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

τους. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όλες οι εταιρίες 

παρουσίασαν μείωση του δείκτη τους κατά ττις περίοδους 30.06.2019 και 30.06.2020, 

πλην της τελευταίας εταιρείας. Η μείωση αυτή προκύπτει από τη μείωση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και την ταυτόχρονη αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων κατά την περίοδο της πανδημίας. Αντίθετα, η εταιρεία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 

ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» κατάφερε να μειώσει περίπου κατά 52% τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά την 30.06.2020, μείωση που προήλθε από το 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό της που από €7.018.000 την 30.06.2019 κατέληξε σε 

€1.988.000 την 30.06.2020. 

Οι δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης μετρούν το βαθμό 

αποτελεσματικής χρησιμοποιήσης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρισης. Ουσιαστικά, εξετάζεται η δυνατότητα της εταιρείας να μετατρέψει τα 

περιουσιακά στοιχεία της, προϊόντα και αποθέματα, σε πωλήσεις και ρευστά 

διαθέσιμα. Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να μετατρέπουν την παραγωγή τους σε 

μετρητά ή πωλήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οδηγώντας τους σε υψηλότερες 

εισπράξεις και κέρδη. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας υπολογίστηκαν οι 

ημέρες παραμονής των αποθεμάτων, ημέρες είσπραξης απαιτήσεων, ημέρες πληρωμής 



υποχρεώσεων και ο λειτουργικός και ταμειακός κύκλος. Οι υπολογισμοί των ως άνω 

δεικτών προκύπτουν από τα παρακάτω πηλίκα.  

𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜇𝜊𝜈ή𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜃휀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 =
Ύ𝜓𝜊𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜃휀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈
∗ 365 

𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 휀ί𝜎𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 =  
𝛱휀𝜆ά𝜏휀𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜆𝜊𝜄𝜋έ𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 휀𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
∗ 365 

 

𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇ή𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈 =
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜆𝜊𝜄𝜋έ𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈
∗ 365 

 

𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 =  𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜃휀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 + 𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 휀ί𝜎𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 

 

𝛵𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ό𝜍 𝜅ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 = 𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 − 𝛨𝜇έ𝜌휀𝜍 𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇ή𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈 

Τα αποτελέσματα για τις υπό εξέταση εταιρείες παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 42,57 43,53 46,59 48,01 

Κόστος πωλήσεων 33,54 34,81 37,84 38,26 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit 1,14 0,71 1,06 1,12 

Περιθώριο κέρδους 0,03 0,02 0,02 0,02 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 5,38 2,45 10,29 4,53 

Ημ.παραμονής αποθεμάτων 12,89 13,93 12,49 9,34 

Αποθέματα 1,18 1,33 1,29 0,98 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 283,06 366,54 376,22 216,77 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 33,01 43,72 48,02 28,51 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 53,38 50,32 83,25 117,10 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4,90 4,80 8,63 12,27 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 295,96 380,47 388,71 226,11 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) 242,58 330,14 305,46 109,01 

Πίνακας 5:Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 

 

 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 27,28 28,42 32,55 38,65 



Κόστος πωλήσεων 16,24 17,72 19,33 22,26 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit -0,83 -0,43 0,44 0,76 

Περιθώριο κέρδους -0,03 -0,01 0,01 0,02 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 18,25 14,82 10,62 10,56 

Ημ.παραμονης αποθεμάτων 35,78 41,09 48,66 39,64 

Αποθέματα 1,59 1,99 2,58 2,42 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 466,55 302,92 251,27 222,45 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34,87 23,59 22,41 23,56 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 504,15 346,64 399,50 291,07 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 22,44 16,83 21,16 17,75 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 502,33 344,01 299,93 262,09 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) -1,82 -2,63 -99,57 -28,98 

Πίνακας 6:Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 41,18 51,00 57,40 65,92 

Κόστος πωλήσεων 24,92 29,57 35,00 43,16 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit 4,90 7,36 7,64 9,09 

Περιθώριο κέρδους 0,12 0,14 0,13 0,14 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 11,70 10,99 13,37 7,34 

Ημ.παραμονής αποθεμάτων 149,67 134,77 125,68 123,19 

Αποθέματα 10,22 10,92 12,05 14,57 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 249,57 233,29 240,31 194,01 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 28,16 32,60 37,79 35,04 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 287,48 255,03 200,17 221,50 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 19,63 20,66 19,19 26,19 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 399,24 368,06 365,99 317,20 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) 111,76 113,03 165,82 95,70 

Πίνακας 7:Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 14,15 14,41 15,08 13,24 

Κόστος πωλήσεων 11,78 11,72 11,94 10,68 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit 0,07 0,20 -0,17 0,02 

Περιθώριο κέρδους 0,01 0,01 -0,01 0,00 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 0,35 0,69 0,12 0,47 

Ημ.παραμονης αποθεμάτων 113,09 139,23 116,40 155,90 

Αποθέματα 3,65 4,47 3,81 4,56 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 291,88 284,04 283,57 209,18 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11,32 11,22 11,71 7,59 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 246,92 293,64 259,48 187,44 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 7,97 9,43 8,49 5,49 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 404,97 423,27 399,97 365,08 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) 158,05 129,63 140,50 177,64 

Πίνακας 8:Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 



 Αναφορικά με το δείκτη «Ημέρες παραμονής των αποθεμάτων» που 

αντιπροσωπεύει τις μέρες που τα αποθέματα παραμένουν στην επιχειρήση, κατόπιν της 

ανάλυσης προέκυψε ότι όλες οι εταιρείες μείωσαν το ύψος του εν λόγω δείκτη κατά 

την περίοδο 30.06.2020 συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά εκτός από την 

«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ». Γενικά, χαμηλές τιμές του δείκτη είναι προτιμητέες καθώς 

υψηλές τιμές μειώνουν την κερδοφορία της επιχείρησης. Αυτό που οδήγησε την 

τελευταία εταιρεία να αυξήσει το δείκτη της από 116 ημέρες την 30.06.2019 σε 156 

ημέρες την 30.06.2020 είναι η αύξηση του ύψους των αποθεμάτων περίπου κατά 20%. 

Επίσης, ο δείκτης  «Ημέρες είσπραξης απαιτήσεων» μετρά τις μέρες που η εταιρεία 

εισπράττει τις απαιτήσεις της, ενώ όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη 

ρευστότητα και κερδοφορία για την εταιρεία. Οι υπο εξέταση εταιρείες παρουσιάζουν 

συνεχή μείωση των εν λόγω δείκτη, με μοναδική εξαίρεση την εταιρεία «ΜΥΛΟΙ 

ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε» που παρουσίασε αύξηση κατά τα έτη 2018 και 2019 και αισθητή 

μείωση κατά 42% κατά την 30.06.2020 καταλήγοντας με 217 ημέρες είσπραξης των 

απαιτήσεων της. Ένας επιπλέον σημαντικός δείκτης είναι οι «Ημέρες πληρωμής των 

υποχρεώσεων», που μετρά σε αντιπαραβολή τον προηγούμενο δείκτη τις μέρες που η 

εταιρεία αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

είναι μοιρασμένα, καθώς οι εταιρείες «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε» και «ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» παρουσίασαν αύξηση των ημερών κατά την 

τελευταία χρόνια, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κονδυλίου των 

προμηθευτών. Όπως, χαρακτηριστηκά αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης της 

πρώτης εταιρείας κατά την περίοδο της πανδημίας παρουσιάστηκε μια άνευ 

προηγουμένου αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της και συγκεκριμένα για τις 

κατηγορίες «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & 

Ζαχ/κής». Αντίθετα, οι υπόλοιπες εταιρείες μείωσαν το δείκτη και όπως αναφέρει η 

εταιρεία  «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»,η εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης αποπληρωμής των υποχρεώσεων της μέσω της ευρύτατης ρευστότητας 

του Ομίλου, αλλά και των θετικών ταμειακών ροών του οδήγησαν σε αυτό το 

αποτέλεσμα ακόμη και εν μέσω πανδημίας. 

 Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι και οι δείκτες «Λειτουργικός κύκλος» και 

«Ταμειακός κύκλος». Ο πρώτος μετρά το χρονικό διάστημα από την αγορά των α΄υλών 

έως την είσπραξη των απαιτήσεων, ενώ ο δεύτερος το χρονικό διάστημα από την 

πληρωμή των προμηθευτών μέχρι την είσπραξη των πωλήσεων, ουσιαστικά 



αποδεικνύει το διαάστημα για το οποίο η εταιρεία χρειάζεται εξωτερική 

χρηματοςδότηση ή χρηματοδότηση από τα Ίδια Κεφάλαια της. Όπως φαίνεται όλες οι 

εταιρείες έχουν μειώσει και τους δυο δείκτες, εκτός από την «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» που παρουσίασε αύξηση του «Ταμειακού κύκλου» από 

140 ημέρες την 30.06.2019 σε 178 ημέρες την 30.06.2020. 

Εν συνεχεία, εξετάστηκαν οι δείκτες χρέους. Αυτοί δείχνουν την ικανότητα 

της εταιρείας να ικανοποιεί τους πιστωτές της, καθώς και τα αναμενόμενα κέρδη που 

προέρχονται από τη χρήση Ξένων Κεφαλαίων. Ειδικότερα υπολογίστηκαν οι 

παρακάτω δείκτες: 

𝛱𝜊𝜆𝜆𝛼𝜋𝜆𝛼𝜎𝜄𝛼𝜎𝜏ή𝜍 𝛪𝛫 =  
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

𝛫ά𝜆𝜐𝜓𝜂𝜍 𝜏ό𝜅𝜔𝜈 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝛸𝜌휀𝜔𝜎𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜏ό𝜅𝜊𝜄
 

Τα αποτελέσματα για τις υπό εξέταση εταιρείες παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  1,79 1,77 1,82 1,72 

Κάλυψης Τόκων  4,90 4,23 4,92 4,22 

Πίνακας 9:Αριθμοδείκτες χρέους ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  3,38 3,28 3,47 3,34 

Κάλυψης Τόκων  2,38 2,71 3,60 4,37 

Πίνακας 10:Αριθμοδείκτες χρέους ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  1,93 1,76 1,76 1,59 

Κάλυψης Τόκων  46,39 67,77 84,55 97,43 

Πίνακας 11:Αριθμοδείκτες χρέους ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  4,50 4,49 4,34 4,12 

Κάλυψης Τόκων  2,57 2,95 6,80 4,92 

Πίνακας 12:Αριθμοδείκτες χρέους ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 



 Από την παραπάνω ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι εταιρείες 

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε» και «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

παρουσίασαν μείωση του δείκτη τόκων, γεγονός που οφείλεται σε αύξηση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων εξαιτίας της αύξησης των τραπεζικών δανεισμών. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε» κατά την 30.06.2020 παρουσίασε 

αύξηση της τάξης του 5,7%.  

 Τέλος, θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η πορεία των μετοχών στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο από 01.01.2017 έως 30.06.2020 

υπολογίζοντας το δείκτη beta, ο οποίος δείχνει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας 

του χαρτοφυλακίου και της αγοράς. Ο υπολογισμός του δείκτη για τις υπό εξέταση 

εταιρείες  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία Beta 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε 0,160373 

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 0,561155 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 0,279635 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 0,528512 

 Πίνακας 13: Συντελεστής beta 

Συντελεστής beta μικρότερος της μονάδας σημαίνει είτε ότι η απόδοση της 

επένδυσης είναι μικρής μεταβλητότητας (λιγότερο μεταβλητή από την απόδοση της 

αγοράς), είτε ότι οι αποδόσεις των δύο έχουν πολύ μικρή συσχέτιση (correlation) 

μεταξύ τους. Αυτό, έχει εφαρμογή στις εταιρίες που παράγουν βασικά καταναλωτικά 

προϊόντα- όπως στις εταιρείες που συμμετέχουν στην έρευνα και παράγουν άλευρα και 

προϊόντα από αλεύρι καθώς και γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα-, καθώς 

επηρεάζονται μεν ως ένα βαθμό από την αγορά αλλά όχι σημαντικά. Στα παρακάτω 

διαγράμματα παρουσιάζεται η πορεία έκαστης εταιρείας συγκρινόμενη με την πορεία 

του Γενικού δείκτη κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2020. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, επιβεβαιώνεται και το συμπέρασμα που εξήχθη με τον παραπάνω 

υπολογισμό καθώς βλέπουμε παράλληλη πορεία μεταξύ των εταιρείων και του Γενικού 

Δείκτη.  



Διάγραμμα 1:Πορεία μετοχής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε 

 

Διάγραμμα 2:Πορεία μετοχής εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 3:Πορεία μετοχής εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 

 

Διάγραμμα 4:Πορεία μετοχής εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

  



4.4 Ανάλυση της επίδρασης του COVID-19 στον τουρισμό 

 

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας 

και είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της χώρας. Η Ελλάδα είναι ένας 

σημαντικός τουριστικός προορισμός και πόλος έλξης στην Ευρώπη από την 

αρχαιότητα, για τον πλούσιο πολιτισμό και την ιστορία της, η οποία αντανακλάται σε 

μεγάλο βαθμό από τα 18 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και 

για τη μεγάλη της ακτογραμμή, τα πολλά νησιά και τις παραλίες της. Σκοπός, λοιπόν, 

της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί κατά πόσο έμεινε ανεπηρέαστος από την 

πανδημία του COVID-19 και κατά πόσο συνέχισε να αποτελεί την κύρια «βιομηχανία» 

της χώρας. 

Προκειμένου να γίνει η μελέτη, επιλέγησαν τέσσερις εισηγμένες εταιρείες του 

κλάδου.Οι τρεις είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η τέταρτη είναι αεροπορική 

εταιρεία. Ειδικότερα, στη μελέτη θα συμμετάσχουν οι παρακάτω εταιρείες: 

1. ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

2. ΓΕΚΕ Α.Ε 

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

Έτσι, αντλώντας στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των 

παραπάνω εταιρειών για τα τα πρώτα εξάμηνα έκαστου έτους από το 2017 έως και το 

2020, δηλαδή για τα διαστήματα 01.01.2017 έως 30.06.2017 και τα αντίστοιχα 

διαστήματα για τα επόμενα έτη έως και το 2020, θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση 

έκαστης εταιρείας με τη χρήση αριθμοδεικτών, προκειμένου να εξαχθεί συμπέρασμα 

για την πορεία του κλάδου. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες 

ρευστότητας, δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και χρέους. 

Αναφορικά με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, αυτοί δείχνουν την 

ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

χρησιμοποιώντας στοιχεία του Ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά 

εντός της περιόδου λήξης των υποχρεώσεων (Δείκτης Γενικής και Άμεσης 

ρευστότητας). Τα αποτελέσματα για τις υπό εξέταση εταιρείες παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 



ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  1,75 0,97 0,86 1,43 

Άμεση Ρευστότητα  1,71 0,94 0,83 1,40 

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτες ρευστότητας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΚΕ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  2,27 2,61 1,83 6,82 

Άμεση Ρευστότητα  2,24 2,58 1,81 6,71 

Πίνακας 15: Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΓΕΚΕ Α.Ε 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  0,36 0,18 0,64 0,73 

Άμεση Ρευστότητα  0,32 0,17 0,59 0,69 

Πίνακας 16: Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Γενική Ρευστότητα  1,01 1,11 1,15 0,89 

Άμεση Ρευστότητα  0,99 1,08 1,13 0,86 

Πίνακας 17: Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή 

ρευστότητα. Μάλιστα σχεδόν όλες παρουσιάζουν δείκτη άμεσης ρευστότητας 

μικρότερο της μονάδας κατά τη διάρκεια των ετών, γεγονός που αποδεικνύει μη 

ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι 

ότι όλες οι εταιρίες παρουσίασαν αύξηση του δείκτη τους κατά τις περιόδους 

30.06.2019 και 30.06.2020, πλην της «ΓΕΚΕ Α.Ε». Η μείωση αυτή προκύπτει από τη 

αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και την ταυτόχρονη μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την περίοδο της πανδημίας. Αντίθετα, η εταιρεία 

«ΓΕΚΕ Α.Ε» κατάφερε να μειώσει περίπου κατά 81% τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της κατά την 30.06.2020, οδηγώντας την να αυξήσει το δείκτη άμεσης 

ρευστότητας από 1,81 την 30.06.2019 σε 6,71 την 30.06.2020. 

Οι δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης μετρούν το βαθμό 

αποτελεσματικής χρησιμοποιήσης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρισης. Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να μετατρέπουν την παραγωγή τους 

σε μετρητά ή πωλήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οδηγώντας τους σε υψηλότερες 

εισπράξεις και κέρδη. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας υπολογίστηκαν οι 

ημέρες παραμονής των αποθεμάτων, ημέρες είσπραξης απαιτήσεων, ημέρες πληρωμής 



υποχρεώσεων και ο λειτουργικός και ταμειακός κύκλος. Τα αποτελέσματα για τις υπό 

εξέταση εταιρείες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 112,04 131,68 164,01 117,00 

Κόστος πωλήσεων 101,81 115,81 146,15 118,89 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit -26,46 12,30 0,50 -59,42 

Περιθώριο κέρδους -0,24 0,09 0,00 -0,51 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 47,46 48,78 44,17 68,72 

Ημ.παραμονής αποθεμάτων 11,25 15,95 11,81 14,85 

Αποθέματα 3,14 5,06 4,73 4,84 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 148,80 175,58 171,96 247,02 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 45,68 63,35 77,27 79,18 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 82,98 185,05 83,64 119,10 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 23,15 58,72 33,49 38,79 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 160,05 191,53 183,78 261,86 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) 77,07 6,48 100,14 142,76 

Πίνακας 18: Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΚΕ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 4,77 5,07 5,47 1,45 

Κόστος πωλήσεων 2,62 2,75 3,05 1,74 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit 1,29 1,34 1,32 -0,67 

Περιθώριο κέρδους 0,27 0,26 0,24 -0,46 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 5,01 5,89 7,29 5,45 

Ημ.παραμονης αποθεμάτων 11,77 10,32 13,56 22,21 

Αποθέματα 0,08 0,08 0,11 0,11 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 33,72 40,20 21,98 142,40 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 0,44 0,56 0,33 0,56 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 133,36 0,00 137,09 152,19 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 0,96 0,00 1,14 0,73 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 45,49 50,52 35,54 164,62 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) -87,87 50,52 -101,55 12,43 

Πίνακας 19: Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 21,62 23,89 27,21 5,88 

Κόστος πωλήσεων 13,10 13,65 18,21 9,13 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit 2,40 2,45 1,50 -6,50 

Περιθώριο κέρδους 0,11 0,10 0,05 -1,11 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 4,93 9,72 9,33 9,73 

Ημ.παραμονης αποθεμάτων 27,80 34,79 30,63 48,03 

Αποθέματα 1,00 1,30 1,53 1,20 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 35,58 44,64 66,77 29,49 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2,11 2,92 4,98 0,48 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 73,63 82,69 92,40 101,54 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 2,64 3,09 4,61 2,54 



Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 63,38 79,44 97,40 77,52 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) -10,25 -3,25 5,00 -24,02 

Πίνακας 20: Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κύκλος Εργασιών 450,67 455,71 519,40 187,40 

Κόστος πωλήσεων 409,48 415,23 398,03 202,04 

Κέρδη μ.φ.Net Income / Profit -61,59 7,13 -1,39 -197,70 

Μετρητά και ισοδ. Μετρητών 319,85 382,01 580,40 367,59 

Ημ.παραμονης αποθεμάτων 13,59 14,55 16,50 41,76 

Αποθέματα 15,24 16,55 18,00 23,12 

Ημ. Είσπραξης απαιτήσεων 137,00 126,25 120,12 161,20 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 169,16 157,62 170,93 82,77 

Ημ. Πληρωμής υποχρεώσεων 88,81 87,07 95,21 127.89 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρ. 99,64 99,06 103,83 70.79 

Λειτουργικός Κύκλος (ημ.) 150,59 140,80 136,62 202,96 

Ταμειακός κύκλος (ημ.) 61,78 53,72 41,41 -52,34 

Πίνακας 21: Αριθμοδείκτες διαχείρισης κεφαλαίου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

Αναφορικά με το δείκτη «Ημέρες παραμονής των αποθεμάτων» που 

αντιπροσωπεύει τις μέρες που τα αποθέματα παραμένουν στην επιχειρήση, κατόπιν της 

ανάλυσης προέκυψε ότι όλες οι εταιρείες αύξησαν το ύψος του εν λόγω δείκτη κατά 

την περίοδο 30.06.2020 συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Γενικά, χαμηλές τιμές 

του δείκτη είναι προτιμητέες καθώς υψηλές τιμές μειώνουν την κερδοφορία της 

επιχείρησης. Αυτό που οδήγησε τις εταιρείες να αυξήσουν το δείκτη τους την 

30.06.2020 είναι η αύξηση του ύψους των αποθεμάτων περίπου. Επίσης, ο δείκτης  

«Ημέρες είσπραξης απαιτήσεων» μετρά τις μέρες που η εταιρεία εισπράττει τις 

απαιτήσεις της, ενώ όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη ρευστότητα και 

κερδοφορία για την εταιρεία. Οι υπο εξέταση εταιρείες παρουσιάζουν συνεχή αύξηση 

των εν λόγω δείκτη, με μοναδική εξαίρεση την εταιρεία «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» που 

παρουσίασε αύξηση κατά τα έτη 2017 έως 2019 και αισθητή μείωση κατά  56% κατά 

την 30.06.2020 καταλήγοντας με 29 ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων της. Ένας 

επιπλέον σημαντικός δείκτης είναι οι «Ημέρες πληρωμής των υποχρεώσεων», μετρά 

σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο δείκτη τις μέρες που η εταιρεία αποπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της. Ο δείκτης βαίνει συνεχώς αξανόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια και 

κορυφώνεται την 30.06.2020. Μάλιστα, η εταιρεία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη 

αύξηση ήταν η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε». Το γεγονός προκύπτει από την μείωση  

του κονδυλίου των προμηθευτών,που σύμφωνα με την έκθεση της ίδιας της εταιρείας 

περιέχει κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν σε συντηρήσεις, καύσιμα και χρεώσεις 



αεροδρομίων. Η μείωση που παρατηρείται σε σχέση με το υπόλοιπο την 30.06.2019 

οφείλεται στην πανδημική κρίση του κορωνοϊού και στην κατ’ επέκταση μειωμένη 

πτητική δραστηριότητα της εταιρείας και του Ομίλου. Κατά το Α΄ εξάμηνο ο Όμιλος 

μετέφερε συνολικά 2,46 εκατ. επιβάτες καταγράφοντας μείωση 61,8% σε σχέση με την 

ίδια περίοδο του 2019. Στο δίκτυο εσωτερικού ο Όμιλος μετέφερε συνολικά 1,22 εκατ. 

επιβάτες, 55,7% λιγότερους ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ο Όμιλος μετέφερε 1,24 εκατ. 

επιβάτες, 66,4% λιγότερους συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο συντελεστής 

πληρότητας στο σύνολο του δικτύου μειώθηκε κατά 9,7 μονάδες και διαμορφώθηκε 

στο 72,5% από 82,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ο Όμιλος πραγματοποίησε 

24.439 πτήσεις, 52,1% λιγότερες συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2019.  

Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι και οι δείκτες «Λειτουργικός κύκλος» και 

«Ταμειακός κύκλος». Ο πρώτος μετρά το χρονικό διάστημα από την αγορά των α΄υλών 

έως την είσπραξη των απαιτήσεων, ενώ ο δεύτερος το χρονικό διάστημα από την 

πληρωμή των προμηθευτών μέχρι την είσπραξη των πωλήσεων, ουσιαστικά 

αποδεικνύει το διαάστημα για το οποίο η εταιρεία χρειάζεται εξωτερική 

χρηματοςδότηση ή χρηματοδότηση από τα Ίδια Κεφάλαια της. Όπως φαίνεται όλες οι 

εταιρείες έχουν αυξήσει και τους δυο δείκτες, εκτός από την «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» που 

παρουσίασε μέιωση και των δυο δεικτών. Μάλιστα την μεγαλύετρη αύξηση φαίνεται 

να έχει η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε». 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι δείκτες χρέους. Αυτοί δείχνουν την ικανότητα 

της εταιρείας να ικανοποιεί τους πιστωτές της, καθώς και τα αναμενόμενα κέρδη που 

προέρχονται από τη χρήση Ξένων Κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα για τις υπό εξέταση 

εταιρείες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κάλυψης Τόκων  0,56 1,16 2,34 0,28 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  1,83 2,19 2,11 2,45 

Πίνακας 22: Αριθμοδείκτες χρέους ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΚΕ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κάλυψης Τόκων  86,68 124,46 67,55 -18,68 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  1,41 1,39 1,43 1,27 

Πίνακας 23: Αριθμοδείκτες χρέους ΓΕΚΕ Α.Ε 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κάλυψης Τόκων  10,47 4,97 4,59 -1,46 



Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  1,56 2,15 2,66 2,90 

Πίνακας 24: Αριθμοδείκτες χρέους ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Κάλυψης Τόκων  - - - - 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων  5,04 3,82 6,25 10,55 

Πίνακας 25: Αριθμοδείκτες χρέους ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

Από την παραπάνω ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι όλες οι εταιρείες 

παρουσίασαν μείωση του δείκτη τόκων, γεγονός που οφείλεται σε αύξηση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων και την ταυτόχρονη μείωση του EBITDA. Συγκεκριμένα, 

οι εταιρείες «ΓΕΚΕ Α.Ε» και «ΛΑΜΨΑ Α.Ε »κατά την 30.06.2020 παρουσίασε 

αρνητικούς δείκτες λόγω αρνητικών τιμών του EBITDA, ο οποίος ανήλθε σε €-

277.094,00 και €-2.793.000,00 αντίστοιχα. 

Τέλος, εξετάστηκε και η πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών κατά την περίοδο από 01.01.2017 έως 30.06.2020 υπολογίζοντας το δείκτη 

beta, ο οποίος δείχνει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου και της 

αγοράς. Ο υπολογισμός του δείκτη για τις υπό εξέταση εταιρείες  παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Εταιρία Beta 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 0,47867836 

ΓΕΚΕ Α.Ε 0,22536879 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε 0,07660176 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 1,00412594 

Πίνακας 26: Συντελεστής beta 

Συντελεστής beta μικρότερος της μονάδας σημαίνει είτε ότι η απόδοση της 

επένδυσης είναι μικρής μεταβλητότητας (λιγότερο μεταβλητή από την απόδοση της 

αγοράς), είτε ότι οι αποδόσεις των δύο έχουν πολύ μικρή συσχέτιση (correlation) 

μεταξύ τους. Αυτό, έχει εφαρμογή στις εταιρίες που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς 

επηρεάζονται μεν ως ένα βαθμό από την αγορά αλλά όχι σημαντικά. Επίσης, όπως 

παρατηρούμε ναι μεν παρουσιάζουν θετικές τιμές αλλά πολύ κοντά στο μηδέν 

δείχνοντας ότι επηρεάζονται ελάχιστα από την αγορά. Στα παρακάτω διαγράμματα 

παρουσιάζεται η πορεία έκαστης εταιρείας συγκρινόμενη με την πορεία του Γενικού 

δείκτη κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2020.  



 

Διάγραμμα 5:Πορεία μετοχής εταιρείας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Διάγραμμα 6:Πορεία μετοχής εταιρείας ΓΕΚΕ Α.Ε 



 

Διάγραμμα 7:Πορεία μετοχής εταιρείας ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

 

 

Διάγραμμα 8:Πορεία μετοχής εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 

5.1 Μεθοδολογία 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικές 

εταιρείες, δημηιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων.  

5.2  Σκοπός του ερωτηματολογίου 

 

Οι βασικότεροι σκοποί του παρόντος ερωτηματολογίου είναι οι παρακάτω: 

i. Διαπίστωση σε τι βαθμό θεωρούν οι εργαζόμενοι του ελεγκτικού 

κλάδου την πανδημία εμπόδιο στην εργασία τους, 

ii. Κατά πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας τους, καθώς το επάγγελμα 

περιλαμβάνει και επιτόπιους ελέγχους σε πελάτες καθώς και ταξίδια, 

iii. Διαπίστωση αν οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν τα τεχνολογικά μέσα για 

την εκτέλεση των απομακρυσμένων ελέγχων, 

iv. Ποιος κλάδος είναι κατά την κρίση τους αυτός που είχε τα περισσότερα 

«εμπόδια» κατά τη διενέργεια των απομακρυσμένων ελέγχων, 

v. Διαπίστωση κατά πόσο η απομακρυσμένη εργασία έχει επίπτωση στην 

ποιότητα του ελέγχου και της προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους 

πελάτες τους και, 

vi. Κατά πόσο υπήρξαν χρονικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των 

ελέγχων τους και που οφείλονται. 

 

5.3  Που απευθύνεται και τρόπος αποστολής 
 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη του ελεγκτικού κλάδου, και 

ειδικότερα σε ελεγκτές όλων των βαθμίδων (από ασκούμενους ελεγκτές έως και 

διευθυντικά στελέχη ελεγκτικών εταιρειών) καθώς και συμβούλους. Η αποστολή του 



έγινε μέσω του LinkedIn, ιστοχώρου επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, και 

συγκεκριμένα σε στελέχη των ελεγκτικών εταιρειών με γραφεία στην Ελλάδα, Delloite, 

Ernst & Young, Mazars, KPMG και PWC. 

 

5.4 Μορφή ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής Google Drive και 

είναι το παρακάτω: 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

5.5 Αποτελέσματα 

 

 Δημογραφικά  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 67 συμμετέχοντες. Στους πίνακες αμέσως 

παρακάτω, παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

αυτών. H ανάλυση έχει γίνει μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. Από τον 

παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι περίπου το 91% του δείγματος είναι ελεγκτές 

οποιασδήποτε βαθμίδας, ενώ μόλις το 9% του δείγματος είναι Διοικητικά στελέχη των 

ελεγκτικών εταιρειών. Άρα, συμπεραίνουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης προέρχονται από άτομα άμεσα απασχολούμενα με όλα τα στάδια του ελέγχου.  

 

 

Επίσης, από το σύνολο των συμμετεχόντων περίπου το 54% εργάζονται κατά 

μέσο όρο 3-5 έτη στον ελεγκτικό κλάδο, ενώ μόλις το περίπου το 16,5% έχει εμπειρία 

άνω των 6 ετών. 



 

 

Τέλος, από το σύνολο των ερωτηθέντων λιγότεροι από 1 στους 5 συμμετέχουν 

ενεργά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις ελεγκτικές εταιρείες όπου εργάζονται.   



Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ερωτήσεις που αφορούν κυρίως το τρόπο 

λειτουργίας των ελεγτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 

 

 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στατιστικώς τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

έρευνας της παρούσας εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται μια απλή περιγραφική 

ανάλυση που αφορά σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Έπειτα 

παρουσιάζεται μια επαγωγική στατιστική ανάλυση που αφορά τα συγκεκριμένα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.  Στους πίνακες παρακάτω παρουσιάζονται οι 

συχνότητες και τα ποσοστά σε κάθε ποιοτική μεταβλητή  

 

 

 



1. Η εταιρεία σας εφάρμοσε τη τηλεργασία στα πλαίσια περιορισμού της 

πανδημίας; 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου σχεδόν όλοι πλην ενός 

απάντησαν θετικά στο ερώτημα, αν υιοθετήθηκε η τηλεργασία στα πλαίσια του 

περιορισμού της πανδημίας του Covid-19. 

 

2. Αν ναι, η τηλεργασία ενθαρρύνθηκε μετά την άρση των μέτρων της ελληνικής 

κυβέρνησης; 

Τα αποτελέσματα της παρούσας ερώτησης είναι κατανεμημένα στις παρακάτω 

κατηγορίες χωρίς μεγάλες αποκλίσεις, όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα. 

Συγκεκριμένα, μόλις περίπου το 16% δεν εφάρμοσε μετά την άρση των μέτρων (περί 

τα τέλη Μαϊόυ) την τηλεργασία. Ωστόσο, πάνω από το 50% απάντησαν θετικά ότι 

εφαρμόστηκε η τηλεργασία είτε «Πολύ» είτε «Πάρα πολύ». 

 

  



3. Θεωρείτε ότι η εταιρεία σας πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην 

τεχνολογία για τη διευκόλυνση του προσωπικού της κατά την απομακρυσμένη 

εργασία; 

Αναφορικά με τον εάν η ελεγκτική εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει στην 

τεχνολογία δεδομένης της απομακρυσμένης εργασίας, σχεδόν το 85% των 

ερωτηθέντων είναι θετικοί σε αυτή την αλλαγή, ενώ λιγότεροι από 1 στους 5 θεωρούν 

ότι τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνθηκών. 

 

4. Κατά πόσο θεωρείτε την πανδημία του κοροναϊού εμπόδιο στον έλεγχο; 

Αναφορικά με την άποψη των ερωτηθέντων κατά πόσο η πανδημία αποτέλεσε 

εμπόδιο στην ομαλή εκτέλεση της εργασίας τους, μόλις 8 άτομα απάντησαν 

«Ελάχιστα», ενώ 3 είχαν ακριβώς την αντίθετη άποψη θεωρώντας την πανδημία 

απόλυτο εμπόδιο για την εργασία τους. Παρόλα αυτά, περίπου το 61% των 

ερωτηθέντων απάντησαν θετικά στις κλίμακες «Λίγο» και «Μέτρια». 

 

  



5. Πόσο εύκολη ήταν/είναι η πρόσβαση στα στοιχεία των ελεγχόμενων 

εταιρειών κατά την απομακρυσμένη εργασία; 

Καθώς στα πλαίσια του απομακρυσμένου ελέγχου, η πρόσβαση στα στοιχεία 

της ελεγχόμενης οντότητας είναι μείζονος σημασίας, τέθηκε στους εργαζόμενους του 

ελεγκτικού κλάδου το παραπάνω ερώτημα. Από τις απαντήσεις, γίνεται εύκολα 

κατανοητό ότι μόλις περίπου το 24% των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν δυσκολία στην 

πρόσβαση στα στοιχεία της ελεγχόμενης οντότητας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι 

η πλειοψηφία των ελληνικών εταιρείων ήταν αρκετά οργανωμένη σε τεχνολογικό 

επίπεδο, πράγμα που βοήθησε και την εργασία των εξωτερικών ελεγκτών κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. 

 

6. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η απομακρυσμένη εργασία επηρεάζει την ποιότητα 

του ελέγχου; 

Στη ξένη βιβλιογραφία, η επιστημονική κοινότητα των ορκωτών ελεγκτών 

επισημαίνει έντονα ότι κατά την περίοδο του e-auditing θα πρέπει το ελεγκτικό 

προσωπικό να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του ελέγχου. Από τους 67 

ερωτηθέντες μόλις το 9% και 5% θεωρούν ότι επηρεάζεται η ποιότητα του έργου τους 

από την πανδημία «Ελάχιστα» και «Πάρα πολύ» αντίστοιχα. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

και ειδικότερα οι 46 θεωρούν ότι επηρεάζεται «Λίγο» ή «Μέτρια». 

 

7. Αναπροσαρμόστηκε ο έλεγχος σας προκειμένου να αποκτήσετε επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια; 

Σχετικά με το εάν υπήρχε ανάγκη για αναπροσαρμογή του προγράμματος 

ελέγχου ώστε να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια -δηλαδή να 

εκπληρωθεί ο κύριος σκοπός ενός ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές- πάνω από τους 

μισούς απάντησαν πως αναγκαστικά αναπροσαρμόστηκε. 



 

8. Σύμφωνα με την ΕΛΤΕ, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

δυνατότητα της ελεγχόμενης οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητάς της. 

Κατά την κρίση σας, τι ποσοστό των πελατών σας θα αντιμετωπίσουν 

πρόβλημα Going Concern; 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές στη 

δυνατότητα της ελεγχόμενης οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητάς της (Going 

Concern). Σίγουρα, το θέμα αυτό απασχόλησαε και τους ερωτηθέντες καθώς σχεδόν οι 

μισοί απάντησαν πως περίπου το 10% των πελατών τους θα αντιμετωπίσουν την 

ελεγχόμενη χρήση πρόβλημα συνέχισης της δραστηριότητας τους. Επίσης, ιδιαίτερη 

εντύπωση προκαλεί πώς 13 ερωτηθέντες (περίπου το 20%) δεν θεωρούν ότι τίθεται 

τέτοιο ζήτημα για τους πελάτες τους. 

 

9. Το γεγονός της πανδημίας, επηρέασε την ολοκλήρωση των τρεχουσών 

ελέγχων και τη τήρηση των deadlines προς τους πελάτες; 

Αναφορικά με τον εάν η πανδημία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την 

μετάθεση της ολοκλήρωσης των ελέγχων, που ήταν σε εξέλιξη κατά την εκδήλωσή της, 

μόλις 6 απάντησαν ότι δεν επηρεάστηκε «Καθόλου» και 3 απάντησαν το ακριβώς 

αντίθετο. Σχεδόν, το 60% απάντησε ότι επηρεάστηκε είτε «Μέτρια» είτε «Πολύ».  



 

10. Σε περίπτωση που μετατέθηκε η παράδοση της έκθεσης ελέγχου, ποιος ήταν 

ο λόγος; 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με τους λόγους που 

οδήγησαν σε μετάθεση της ολοκλήρωσης των ελέγχων τους. Περίπου το 36% των 

ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν μπρούσαν να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία από τις 

ελεγχόμενες οντότητες για την ολοκλήρωση των ελέγχων τους. Επίσης, πάνω από το 

30% θεώρησαν ότι δεν είχαν τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την ολοκλήρωση 

της εργασίας τους γεγονός που οδήγησε πολλούς σε εκτέλεση εναλλακτικών 

διαδικασίων. 

 

 

 Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση 

Προκειμένου να διεξαχθούν στατιστικά συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο, η 

διαφοροποίηση ορισμέων από των παραμέτρων των ερωτήσεων, που τέθηκαν στο 

δείγμα, εξετάζεονται με το Χ2 κριτήριο στατιστικής ανεξαρτησίας.  



▪ Ποιότητα και αναπροσαρμογή ελέγχου 

Ειδικότερα, εξετάστηκε η ανεξαρτησία μεταξύ των στοιχείων των ερωτήσεων 

αναφορικά με την ποιότητα του ελέγχου και την αναπροσαρμογή του κατά την 

διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η μηδενική υπόθεση αφροά την ανεξαρτησία 

μεταξύ της αναπροσαρμογής του ελέγχου και της επίπτωσης στην ποιότητα του 

ελέγχου, ενώ η εναλλακτική ακριβώς την αντίθετη περίπτωση. Εάν προκύπτει p-value 

μικρότερο από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τότε απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95%, οι δυο μεταβλητές είναι 

στατιστικά ανεξάρτητες, καθώς η πιθανότητα p=0,001<0,05. 

 



 

▪ Εμπόδιο στον έλεγχο και μετάθεση ολοκλήρωσης ελέγχου 

Τέλος, εξετάστηκε η ανεξαρτησία μεταξύ των στοιχείων των ερωτήσεων 

αναφορικά με την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το κατά πόσο αποτέλεσε η 

πανδημία εμπόδιο στην εργασία τους και την μετάθεση της ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, η μηδενική υπόθεση αφροά την ανεξαρτησία μεταξύ της της άποψης 

ότι η πανδημία είναι εμπόδιο στον έλεγχο και της μετάθεσης της ολοκλήρωσης του 

ελέγχου, ενώ η εναλλακτική ακριβώς την αντίθετη περίπτωση. Εάν προκύπτει p-value 

μικρότερο από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τότε απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  95%, οι 

δυο μεταβλητές είναι στατιστικά ανεξάρτητες, καθώς η πιθανότητα p=0,000<0,05. 



 



 

  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
  

6.1 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τη μελέτη αναφορικά με την χρηματοοικονομική ανάλυση των δυο υπό 

εξέταση κλάδων, τροφίμων και τουρισμού, έχουν προκύψει τα παρακάτω 

συμπεράσματα.  

 Αναφορικά με την εικόνα του κλάδου των τροφίμων, οι εταιρείες που 

συμμετείχαν στην ανάλυση παράγουν και πωλούν είδη πρώτης ανάγκης, όπως αλεύρι, 

ψωμί και αρτοσκευάσματα καθώς και γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Από την 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων παρατηρήθηκε μια θετική πορεία 

ακόμη και κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού. Η ρευστότητα 

των εν λόγω εταιρειών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα απρόσμενο γεγονός. Επίσης, η διαχείριση των 

κεφαλαίων τους παρουσιάζει μια αρκετά θετική εικόνα, δείχνοντας ότι μπορούν να 

παρουσιάζουν και κερδοφορία σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για το σύνολο της 

αγοράς. Άλλωστε όπως επισημαίνει και η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε» κατά την 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020 αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου 

αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες 

«Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής», 

γεγονός που έχει προκύψει από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που οδήγησαν 

τους πολίτες να ετοιμάζουν μόνοι τους ακόμη και το βασικότερο αγαθό, το ψωμί, που 

σε διαφορετική περίπτωση δεν το κάνανε. Τέλος, η θετική αυτή εξέλιξη της πορείας 

του κλάδου αποτυπώνεται και στην πορεία των μετοχών τους, με το συντελεστή beta 

να αποδεικνύει πώς ο κλάδος έχει παραμείνει σε υψηλό βαθμό ανεπηρέαστος. 

 Αντίθετη, είναι η πορεία του κλάδου του τουρισμού. Οι εταιρείες, των οποίων 

αναλύθηκαν τα στοιχεία είναι ξενοδοχείακές και μια αεροπορική εταιρεία. Από την 

χρηματοοικονομική ανάλυση προέκυψε ότι η ρευστότητα των εν λόγω εταιρείων δεν 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στο 

μέλλον. Ο δείκτης αποτελέσματος προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 



αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για τις 3 από τις 4 εταιρείες 

της μελέτης ήταν αρνητικός. Όλα αυτά προήλθαν από τα περιοριστικά μέτρα που 

λαμβάνει η πολιτεία για τον περιρισμό της εξάπλωση του ιού. Έτσι, τα ξενοδοχεία του 

Ομίλου «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατόπιν κυβερνητικής εντολής 

στις 22 Μαρτίου 2020, ενώ η επαναλειτουργία τους έγινε σταδιακά από τα μέσα του 

Ιουλίου του ίδιου έτους. Από την άλλη μερία, οι περιορισμοί στα ταξίδια, είτε 

επαγγελματικά είτε αναψυχής οδήγησαν σε μειωμένη πτητική δραστηριότητα της 

εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε». Κατά το Α΄ εξάμηνο ο Όμιλος μετέφερε 

συνολικά 2,46 εκατ. επιβάτες καταγράφοντας μείωση 61,8% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2019. Στο δίκτυο εσωτερικού ο Όμιλος μετέφερε συνολικά 1,22 εκατ. 

επιβάτες, 55,7% λιγότερους ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ο Όμιλος μετέφερε 1,24 εκατ. 

επιβάτες, 66,4% λιγότερους συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο συντελεστής 

πληρότητας στο σύνολο του δικτύου μειώθηκε κατά 9,7 μονάδες και διαμορφώθηκε 

στο 72,5% από 82,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ο Όμιλος πραγματοποίησε 

24.439 πτήσεις, 52,1% λιγότερες συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2019.  

 Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσμτα του ερωτηματολογίου σκοπός του οποίου 

ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του κορονοϊού στο ελεκτικό επάγγελμα τα 

αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 67 

συμμετέχοντες. Από αυτούς περίπου το 81% είναι ελεγκτές οποιασδήποτε βαθμίδας, 

ενώ μόλις το 9% του δείγματος είναι Διοικητικά στελέχη των ελεγκτικών εταιρειών. 

Άρα, συμπεραίνουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέρχονται από 

άτομα άμεσα απασχολούμενα με όλα τα στάδια του ελέγχου. Αυτό που παρατηρήθκε 

είναι ότι σχεδόν όλοι απάντησαν πως εφάρμοσαν την τηλεργασία κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας καθώς και μετα την άρση των μέτρων. Επίσης, από τις απαντήσεις, γίνεται 

εύκολα κατανοητό ότι μόλις περίπου το 24% των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν 

δυσκολία στην πρόσβαση στα στοιχεία της ελεγχόμενης οντότητας. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ελληνικών εταιρείων ήταν αρκετά οργανωμένη σε 

τεχνολογικό επίπεδο, πράγμα που βοήθησε και την εργασία των εξωτερικών ελεγκτών 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας.Ακόμη, πάνω από τους μισούς θεώρησαν ότι δεν 

επηρεάστηκε η ποιότητα του ελέγχου τους, ενώ οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν 

επηρεάστηκαν σημαντικά οι προθεσμίες παράδοσης των έργων τους. Όλα λοιπόν αυτά 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κλάδος της ελεγκτικής αναμφισβήτητα επηράστηκε από 

την πανδημία, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό καθώς συνέχισαν τα project που ήταν σε 



εξέλιξη κατά την εμφάνιση του κορονοϊού. Σίγουρα σε αυτό βοήθησε και η 

τεχνολογική κατάρτιση του κλάδου και το γεγονός ότι οι ελέγκτές εργάζομαι με laptop, 

επομένως μπορούν αναπάσα στιγμή να εργαστούν εφόσον βέβαια έχουν τα στοιχεία 

των ελεγχόμενων εταιρειών. 

 

6.2 Περιορισμοί 

 

Οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας ήταν αναφορικά με την ανάλυση της επίδρασης 

του κορονοϊού στην οικονομία. Ειδικότερα, η δυσκολία ήταν να συγκεντρωθούν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία για την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή για το πρώτο εξάμηνο 

του 2020. Οι μόνες εταιρείες που δημοσιεύουν στοιχεία σε εξαμηνιαία βάση είναι μόνο 

οι εισηγμένες. Ως εκ τούτου, η μελέτη έγινε μόνο σε ελληνικές εισηγμένες εταιρείες 

και περιορίστηκε σε τέσσερις εταιρίες ανά κλάδο. 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση 

 

Ο κύριος περιορισμός της εργασίας, η έλλειψη οικονομικών δεδομένων για την 

ανάλυση της επίδρασης του κορωνοϊού στην οικονομία, μπορεί να εκμηδενιστεί αν η 

ανάλυση αυτή διαδραματιστεί στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Σε αυτή την 

περίπτωση θα υπάρχει πληθώρα δεδομένων για όλη την χρονιά του 2020 και αυτό θα 

βοηθήσει στην εκ βάθος ανάλυση των κλάδων και την εξαγωγή εγκυρότερων 

συμπερασμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Κλάδος τροφίμων 

 

• ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 95.987.179 94.659.009 92.568.253 90.935.814

Επενδυτικά Ακίνητα 289.752 285.407 341.116 341.116

Περιουσιακά στοιχεία με διακίωμα χρήσης 0 0 1.736.029 1.372.753

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 114.958 167.751 205.633 976.053

Επενδύσεις σε θυγατρικές 1.803.124 1.677.050 1.784.778 6.659.123

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 22.565 20.556 1.829.543 15.317

98.217.578 96.809.773 98.465.352 100.300.176

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 16.152.014 15.698.207 16.648.162 16.640.269

Εμπορικές Απαιτήσεις 30.003.339 28.902.146 32.939.507 30.841.919

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 63.510 88.560 20.250 16.470

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 5.383.498 2.448.008 10.285.398 4.532.541

Άλλα στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 4.699.967 7.735.184 3.491.453 5.122.884

56.302.328 54.872.105 63.384.770 57.154.083

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 154.519.906 151.681.878 161.850.122 157.454.259



 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

• ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.097.558 16.093.063,00 16.093.063 16.093.063

Διαφορά υπέρ το άρτιο 33.661.504 32.629.575,00 32.629.575 31.602.358

Εξαγορασθείσες Ίδιες μετοχές -9.207 0 0 0

Άλλα αποθεματικά 36.775.004 37.037.109,00 40.322.271 43.842.377

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων εταιρείας 86.524.859 85.759.747 89.044.909 91.537.798

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31.339.700 30.044.985 33.169.848 25.400.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.676.413 13.545.576 11.835.672 11.219.513

Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία736.017 759.598 751.594 808.572

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.653.644 3.448.729 3.243.694 3.071.422

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 0 0 0 267.307

49.405.774 47.798.888 49.000.808 40.766.814

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 4.904.601 4.799.509 8.630.655 12.273.383

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.167.978 8.079.624 6.265.945 9.210.650

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 36.630 36.060 20.430 6.780

Υποχρεώσεις από Φόρους 3.919.844 771.071 2.040.504 1.727.478

Δεδουλευμένες  & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις3.560.220 4.436.979 6.846.871 1.658.412

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 0 0 0 272.944

18.589.273 18.123.243 23.804.405 25.149.647

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
154.519.906 151.681.878 161.850.122 157.454.259

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 42.569.657 43.534.241 46.591.470 48.011.513

Κόστος πωληθέντων -33.538.972 -34.810.575 -37.842.368 -38.256.068

Μικτό κέρδος 9.030.685 8.723.666 8.749.102 9.755.445

Άλλα έσοδα 1.718.185 1.460.221 1.549.204 1.216.925

Έξοδα διάθεσης -6.484.785 -6.467.231 -6.016.239 -5.893.274

Έξοδα διοίκησης -1.471.080 -1.555.275 -1.789.595 -2.456.290

Άλλα έξοδα -157.545 -176.371 -311.437 -168.561

Αποτίμηση συμμετοχών σε δίκαιη αξίας -23.880 46.050 -66.480 96.030

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.021 7.011 39.876 53.689

Χρηματοοικονομικά έξοδα -932.117 -933.140 -926.325 -1.146.446

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 1.688.484 1.104.931 1.228.106 1.457.518

Φόρος εισοδήματος -546.481 -394.224 -170.856 -338.006

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.142.003 710.707 1.057.250 1.119.512

Κέρδη ανα μετοχή 0,0667 0,0415 0,0618 0,0654



 

 

 

 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 715.603,54 495.603,55 706.385,32 0,00

Δικαιώματα χρήσης παγίων 0,00 0,00 1.590.658,87 1.297.708,14

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 49.708.684,09 52.608.599,84 54.178.288,01 53.707.849,97

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 1.078.558,88

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 12.027.325,99 12.987.325,99 12.987.325,99 10.827.325,99

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 76.366,87 76.673,22 77.069,22 78.204,98

62.527.980,49 66.168.202,60 69.539.727,41 66.989.647,96

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 1.592.276,06 1.994.543,51 2.576.714,78 2.417.193,53

Εμπορικές Απαιτήσεις 34.868.118,40 23.588.435,31 22.408.462,92 23.557.585,46

Χρηματοοικονομικά μέσα σε Εύλογη Αξία μέσω των αποτελεσμάτων 5.145,00 2.005.703,90 3.895.730,18 6.628,01

Έξοδα επόμενων χρήσεων 67.420,09 486.515,04 838.826,06 208.263,29

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18.246.678,57 14.818.909,69 10.618.053,60 10.557.842,62

54.779.638,12 42.894.107,45 40.337.787,54 36.747.512,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.307.618,61 109.062.310,05 109.877.514,95 103.737.160,87

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.897.168,00 3.897.168,00 3.897.168,00 3.897.168,00

Αποθεματικά 15.572.616,79 15.572.616,79 15.736.459,46 15.736.459,46

Ίδιες μετοχές -105.124,27 -494.908,06 -494.908,06 -494.908,06

Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 13.412.164,40 13.412.164,40 13.412.164,40 13.412.164,40

32.776.824,92 32.387.041,13 32.550.883,80 32.550.883,80

Αποτελέσματα περιόδου -825.344,19 -425.961,98 437.467,54 0,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.741.958,09 1.266.586,29 -1.301.410,85 -1.477.689,99

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.693.438,82 33.227.665,44 31.686.940,49 31.073.193,81

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 16.712.966,66 45.750.000,00 42.264.395,57 37.926.961,18

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.760.524,62 2.269.101,89 1.815.911,91 1.369.724,40

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 0,00 1.015.881,77 0,00

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0,00 0,00 0,00 578.130,07

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.553.612,54 1.106.852,54 436.712,54 0,00

Λοιπές προβλέψεις 936.436,47 966.346,00 976.878,00 1.004.482,00

21.963.540,29 50.092.300,43 46.509.779,79 40.879.297,65

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 22.437.185,17 16.826.799,58 21.156.210,59 17.750.444,95

Δάνεια 27.021.135,51 3.141.025,21 2.081.072,32 3.451.279,11

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.935.559,65 0,00 591.104,94 3.941.780,19

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.542.968,56 1.862.461,36 804.471,04 1.434.804,76

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.598.177,02 2.200.000,00 4.153.364,12 4.354.425,17

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.115.613,59 1.712.058,03 2.894.571,66 570.371,54

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 281.563,69

60.650.639,50 25.742.344,18 31.680.794,67 31.784.669,41

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΓΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ117.307.618,61 109.062.310,05 109.877.514,95 103.737.160,87



Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

• ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 27.278.698,87 28.422.722,43 32.551.042,85 38.653.402,87

Κόστος πωληθέντων -16.244.411,72 -17.718.186,62 -19.329.116,47 -22.258.953,41

Μικτό κέρδος 11.034.287,15 10.704.535,81 13.221.926,38 16.394.449,46

Άλλα έσοδα 330.766,31 399.384,17 483.448,88 966.812,87

Έξοδα διοίκησης -2.205.128,39 -2.187.009,89 -2.484.267,56 -2.227.257,73

Έξοδα ερευνών -29.714,38 0,00 0,00 -207.615,40

Έξοδα διάθεσης -3.590.955,86 -8.279.468,55 -9.154.264,41 -12.565.635,04

Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων -5.273.000,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/εσόδων -10.768.032,32 -10.067.094,27 -11.155.083,09 -14.033.695,30

Λειτουργικά κέρδη 266.254,83 637.441,54 2.066.843,29 2.360.754,16

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.428.711,43 -1.303.665,63 -1.371.462,23 -1.254.182,17

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων -1.162.456,60 -666.224,09 695.381,06 1.106.571,99

Φόρος εισοδήματος 337.112,41 240.262,11 -257.913,52 -540.020,89

Αναβαλλόμενος φόρος 0,00 0,00 0,00 189.680,75

Καθαρά κέρδη περιόδου -825.344,19 -425.961,98 437.467,54 756.231,85

Κέρδη ανα μετοχή -0,0853 -0,0447 0,0459 0,0794

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 38.548.765 44.716.733 47.183.113 61.351.375

Δικαιώματα χρήσης παγίων 0 0 674.773 526.806

Επενδυτικά Ακίνητα 122.100 119.412 10.082 10.082

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 624.107 598.626 514.947 437.375

Επενδύσεις σε συγγενείς 0 0 0 0

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 1.629.554 195.127 350.246 83.579

40.924.526 45.629.898 48.733.161 62.409.217

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 10.220.102 10.917.380 12.050.504 14.566.991

Εμπορικές Απαιτήσεις 28.159.659 32.596.436 37.792.986 35.041.067

Χρηματοοικονομικά μέσα 0 0 0 289.737

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 11.699.248 10.987.188 13.371.977 7.342.307

50.079.009 54.501.004 63.215.467 57.240.102

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 91.003.535 100.130.902 111.948.628 119.649.319



 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες 

της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.564.752 12.564.752,00 12.564.752 12.564.752

Αποθεματικά 19.540.115 19.485.636,00 19.840.072 20.575.835

Κέρδη εις νέον 15.014.557 24.807.063,00 31.052.343 42.052.578

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων εταιρείας 47.119.424 56.857.451 63.457.167 75.193.165

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 9.800.000 3.600.000 10.630.000 4.930.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.895.440 2.195.407 2.585.245 2.848.130

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 435.410 281.284

Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 681.710 811.069 825.427 630.793

Επιχορηγήσεις 8.091.590 7.531.881 7.021.132 6.552.199

20.468.740 14.138.357 21.497.214 15.242.406

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 19.629.757 20.659.224 19.192.960 26.191.876

Δάνεια 1.309.857 6.200.036 2.189.630 999.829

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 247.056 261.097

Υποχρεώσεις από Φόρου Εισοδήματος 2.475.757 2.275.834 5.336.159 1.760.946

Υποχρεώσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 0 0 28.442 0

23.415.371 29.135.094 26.994.247 29.213.748

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 91.003.535 100.130.902 111.948.628 119.649.319

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 41.184.598 50.999.465 57.401.669 65.923.269

Κόστος πωληθέντων -24.923.021 -29.567.602 -34.998.150 -43.160.293

Μικτό κέρδος 16.261.577 21.431.863 22.403.519 22.762.976

Άλλα έσοδα 372.887 347.720 395.845 415.939

Έξοδα διάθεσης -8.271.203 -10.208.340 -10.899.111 -9.649.097

Έξοδα διοίκησης -1.412.779 -1.202.404 -1.162.755 -1.427.719

Λοιπά κέρση/ζημίες καθαρά 62.485 32.856 3.109 84.555

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης -70.389 -108.198 -120.485 -119.565

Χρηματοοικονομικά έσοδα 69.167 72.226 97.207 49.904

Χρηματοοικονομικά έξοδα -200.846 -194.771 -196.021 -160.637

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων 0 0 -17.823 -14.097

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 6.810.899 10.170.952 10.503.485 11.942.259

Φόρος εισοδήματος -1.907.099 -2.811.307 -2.865.580 -2.855.514

Καθαρά κέρδη περιόδου 4.903.800 7.359.645 7.637.905 9.086.745

Κέρδη ανα μετοχή 0,1483 0,2226 0,2310 0,2748



• ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 18.415.000 18.123.000 17.419.000 16.818.000

Δικαιώματα χρήσης παγίων 0 0 62.000 36.000

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 255.000 221.000 202.000 148.000

Επενδυτικά Ακίνητα 650.000 650.000 650.000 650.000

Συμμετοχές σε θυγατρικές 2.953.000 0 2.953.000 2.946.000

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 0 2.953.000 0 0

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21.000 22.000 22.000 23.000

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0 0 7.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 196.000 0 0 0

22.490.000 21.969.000 21.308.000 20.628.000

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 3.649.000 4.470.000 3.809.000 4.563.000

Εμπορικές Απαιτήσεις 11.316.000 11.216.000 11.712.000 7.586.000

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 350.000 686.000 124.000 473.000

15.315.000 16.372.000 15.645.000 12.622.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.805.000 38.341.000 36.953.000 33.250.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.032.000 12.032.000,00 12.032.000 12.032.000

Αποθεματικά 1.050.000 1.079.000,00 1.091.000 1.091.000

Κέρδη εις νέον -5.617.000 -5.498.000,00 -5.551.000 -5.983.000

Υπέρ το άρτιο 935.000 935.000,00 935.000 935.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων εταιρείας 8.400.000 8.548.000 8.507.000 8.075.000

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 8.282.000 147.000 8.521.000 13.862.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 165.000 423.000 310.000

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 36.000 9.000

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 41.000 78.000 116.000 67.000

Επιχορηγήσεις 4.027.000 3.848.000 3.699.000 3.423.000

Λοιπές προβλέψεις 187.000 112.000 112.000 0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 58.000 17.000 0 0

12.595.000 4.367.000 12.907.000 17.671.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 7.967.000 9.427.000 8.491.000 5.486.000

Δάνεια 8.843.000 15.999.000 7.018.000 1.988.000

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 27.000 30.000

Υποχρεώσεις από Φόρου Εισοδήματος 0 0 3.000 0

16.810.000 25.426.000 15.539.000 7.504.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37.805.000 38.341.000 36.953.000 33.250.000



Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

  

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 14.151.000 14.413.000 15.075.000 13.237.000

Κόστος πωληθέντων -11.777.000 -11.718.000 -11.944.000 -10.683.000

Μικτό κέρδος 2.374.000 2.695.000 3.131.000 2.554.000

Άλλα έσοδα 95.000 87.000 81.000 138.000

Έξοδα διάθεσης -1.421.000 -1.621.000 -1.678.000 -1.601.000

Έξοδα διοίκησης -508.000 -477.000 -535.000 -621.000

Χρηματοοικονομικά έξοδα -398.000 -395.000 -229.000 -445.000

Έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα 0 0 -750.000 0

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 142.000 289.000 20.000 25.000

Φόρος εισοδήματος -70.000 -89.000 -187.000 -1.000

Καθαρά κέρδη περιόδου 72.000 200.000 -167.000 24.000

Κέρδη ανα μετοχή 0,0053 0,0146 -0,0122 0,0018



Τουρισμός 

 

•  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 46.138.140 44.212.460 42.387.730 42.777.540

Υπεραξία 39.756.300 39.756.300 39.756.300 39.756.300

Ενσώματα πάγια στοιχεία 93.852.980 94.510.240 31.185.050 168.710.690

Προκαταβολές για ενσώματα πάγια 476.000 33.889.230 60.299.000 15.289.840

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 0 0 402.226.040 395.752.530

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.191.410 0 0 43.474.750

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26.696.350 26.882.920 35.603.120 31.006.420

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση206.050 6.081.470 2.780.890 8.700.890

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.025.000 525.000 525.000 17.879.630

221.342.230 245.857.620 614.763.130 763.348.590

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 15.244.630 16.550.340 17.997.360 23.115.270

Εμπορικές Απαιτήσεις 169.160.550 157.623.380 170.926.600 82.765.330

Προκαταβολές 31.462.720 38.671.500 35.658.980 20.315.280

Χρεωστικοί τίτλοι που αποτιμώνται στην Εύλογη Αξία 15.565.310 28.708.330

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 3.844.370 12.705.390 11.940.090

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση1.604.170 26.154.110 9.148.640 5.266.140

Προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων 

Δεσμευμένες καταθέσεις 13.747.250 1.115.110 6.363.080 68.989.210

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 319.853.030 382.009.310 580.398.560 367.588.090

554.916.720 634.829.140 836.058.530 608.687.740

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 776.258.950 880.686.760 1.450.821.660 1.372.036.330

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 46.421.110 46.421.110 46.421.110 46.421.110

Διαφορά υπέρ το άρτιο 72.775.980 72.775.980 72.775.980 72.775.980

Άλλα αποθεματικά -9.449.390 26.963.460 8.139.050 -24.514.430

Κέρδη εις νέον 44.370.370 84.232.040 104.806.740 36.045.260

Συναλλαγματικ΄ς διαφορές ενοποίησης 0 0 0 -707.190

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 154.118.070 230.392.590 232.142.880 130.020.730

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανειακές υποχρεώσεις 0 0 196.322.900 196.810.630

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 28.043.330 17.261.410 0 265.471.370

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση10.813.190 3.574.060 9.398.690 40.391.420

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία10.771.510 12.046.420 13.078.530 13.932.860

Προβλέψεις 9.300.420 9.076.390 23.166.740 9.844.370

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16.097.020 22.453.940 217.309.530 34.136.880

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 11.704.810 6.745.110 0

Συμβατικές υποχρεώσεις 0 0 28.669.840 0

75.025.470 76.117.030 494.721.320 560.587.530



 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 99.636.980 99.057.500 103.829.040 70.790.630

Δανειακές υποχρεώσεις 0 0 2.184.080 42.169.300

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση 10.216.970 10.335.970 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 142.844.640 142.243.140 130.832.600 182.307.040

Υποχρεώσεις από προεισπραχθέντα εισητήρια238.349.510 256.482.160 0 0

Συμβατικές υποχρεώσεις 0 0 287.401.780 0

Δεδουλευμένα έξοδα 36.587.600 43.716.950 43.058.640 25.830.250

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση18.840.260 7.584.390 11.280.060 52.021.590

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0 14.314.170 4.766.570 1.087.820

Προβλέψεις 639.450 442.860 384.580 608.480

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 0 0 140.220.110 141.319.200

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες 165.293.760

547.115.410 574.177.140 723.957.460 681.428.070

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
776.258.950 880.686.760 1.450.821.660 1.372.036.330

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 450.674.500 455.713.710 519.398.260 187.398.440

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 4.926.800 7.643.890 8.805.140 7.530.940

Παροχές σε εργαζομένους -56.574.000 -62.865.980 -67.393.280 -42.446.600

Αποσβέσεις -8.967.520 -9.206.490 -72.171.100 -73.082.550

Αναλώσεις υλικών και υπηρεσιών -409.480.980 -415.233.750 -398.027.750 -202.044.720

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14.804.240 16.272.410 11.472.580 16.079.970

Χρηματοοικονομικά έξοδα -22.074.120 -10.581.010 -19.245.150 -94.267.900

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων -26.691.080 -18.257.220 -17.161.300 -200.832.420

Φόρος εισοδήματος 6.653.540 4.503.110 4.140.640 42.054.410

Καθαρά κέρδη περιόδου -20.037.540 -13.754.110 -13.020.660 -158.778.010

Λοιπά συνολικά έσοδα μετα από φόρους -41.548.620 20.879.910 11.635.560 -38.919.180

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους -61.586.160 7.125.800 -1.385.100 -197.697.190

Κέρδη ανα μετοχή -0,2806 -0,1926 -0,1823 -2,2232



• ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 535.847.000 664.701.000 682.147.000 687.752.000

Υπεραξία επιχείρησης 0 26.325.000 10.778.000 10.778.000

Επενδύσεις σε συγγενείς 0 4.519.000 0 0

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 128.000 0 3.933.000 5.190.000

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού8.183.000 2.687.000 2.474.000 2.360.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0 296.000 138.000 194.000

Σύνολο 545.985.000 700.339.000 709.599.000 716.922.000

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 3.139.000 5.061.000 4.729.000 4.836.000

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 45.675.000 63.345.000 77.273.000 79.177.000

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 43.378.000 61.607.000 29.086.000 42.261.000

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
542.000 10.100.000 1.244.000 841.000

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 47.464.000 48.777.000 44.167.000 68.721.000

140.198.000 188.890.000 156.499.000 195.836.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 686.183.000 889.229.000 866.098.000 912.758.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 57.498.000 57.498.000 64.742.000 64.742.000

Υπερ το άρτιο 290.256.000 290.256.000 316.743.000 316.743.000

Λοιπά αποθεματικά 119.347.000 154.354.000 120.550.000 117.729.000

Αποτελέσματα εις νέον -91.825 -104.616.000 -93.201.000 -110.874.000

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 897.000 1.429.000 0

375.125.000 406.430.000 411.082.000 372.569.000

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 44.000 0 1.435.000 1.378.000

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία2.221.000 3.453.000 3.102.000 3.486.000

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 227.504.000 283.154.000 266.761.000 395.544.000

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 0 0 0

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 1.218.000 1.335.000 1.562.000 3.139.000

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0

230.987.000 287.942.000 272.860.000 403.547.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23.147.000 58.716.000 33.490.000 38.793.000

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 539.000 843.000 326.000 380.000

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 29.218.000 73.444.000 81.436.000 12.179.000

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 263.000 0 65.000 18.628.000

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26.904.000 61.854.000 66.839.000 66.662.000

80.071.000 194.857.000 182.156.000 136.642.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ686.183.000 889.229.000 866.098.000 912.758.000



Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 112.038.000 131.680.000 164.014.000 116.995.000

Κόστος πωληθέντων -101.813.000 -115.814.000 -146.151.000 -118.886.000

Μικτό κέρδος 10.225.000 15.866.000 17.863.000 -1.891.000

Άλλα έσοδα 2.245.000 0 0 0

Έξοδα διοίκησης -10.617.000 -11.657.000 -13.662.000 -12.811.000

Έξοδα ερευνών 0 0 0 0

Έξοδα διάθεσης -7.137.000 -8.646.000 -9.592.000 -6.537.000

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0 241.000 545.000 36.000

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0 -34.000 0 0

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/εσόδων -15.509.000 -20.096.000 -22.709.000 -19.312.000

Λειτουργικά κέρδη -5.284.000 -4.230.000 -4.846.000 -21.203.000

Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 -535.000

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.039.000 3.158.000 1.277.000 -12.497.000

Χρηματοοικονομικά έσοδα 63.000 78.000 6.000 97.000

Χρηματοοικονομικά έξοδα -12.583.000 -7.608.000 -6.652.000 -7.070.000

Κέρδη από επιχειρήσεις ενοποιούμενες -3.358.000 263.000 -750.000 326.000

Κέρδη από πωλήσεις πάγιων 

στοιχείων 
0 16.955.000 0 0

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων -22.201.000 8.616.000 -10.965.000 -40.882.000

Φόρος εισοδήματος -58.000 -98.000 -85.000 -75.000

Καθαρά κέρδη περιόδου -22.259.000 8.518.000 -11.050.000 -40.957.000

Λοιπά συνολικά έσοδα -4.205.000 3.783.000 11.551.000 -18.458.000

Καθαρά κέρδη περιόδου -26.464.000 12.301.000 501.000 -59.415.000

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 74.277.000 118.464.000 149.783.000 146.127.000

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 51.000 63.000 113.000 145.000

Επενδύσεις σε θυγατρικές 23.204.000 23.204.000 22.172.000 29.905.000

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 105.000 136.000 87.000 87.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.232.000 8.130.000 8.045.000 7.010.000

105.869.000 149.997.000 180.200.000 183.274.000

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 998.000 1.301.000 1.528.000 1.201.000

Εμπορικές Απαιτήσεις 2.107.000 2.922.000 4.978.000 475.000

Λοιπές Απαιτήσεις 691.000 811.000 3.120.000 9.820.000

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 443.000 336.000 0 0

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 4.933.000 9.718.000 9.330.000 9.734.000

9.172.000 15.088.000 18.956.000 21.230.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115.041.000 165.085.000 199.156.000 204.504.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928.000 23.928.000 23.928.000 23.928.000

Διαφορά υπερ το άρτιο 38.641.000 38.641.000 38.641.000 38.641.000

Τακτικό Αποθεματικό 1.019.000 1.629.000 1.629.000 1.793.000

Άλλα αποθεματικά 270.000 306.000 -11.534.000 -7.954.000

Κέρδη εις νέον 9.703.000 12.436.000 22.187.000 14.084.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 73.561.000 76.940.000 74.851.000 70.492.000



 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

• ΓΕΚΕ Α.Ε 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 2.714.000 2.810.000 3.302.000 3.810.000

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 12.779.000 2.254.000 88.351.000 96.721.000

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 74.000 21.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 0 0

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 180.000 124.000 2.184.000 1.339.000

Λοιπές Προβλέψεις 88.000 71.000 831.000 71.000

Μακροπρόθεσμες Συμβατικές Υποχρεώσεις 0 0 0 2.925.000

15.761.000 5.259.000 94.742.000 104.887.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2.643.000 3.092.000 4.609.000 2.539.000

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 1.651.000 3.402.000 1.852.000 0

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 0 43.000.000 5.700.000 10.900.000

Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών και τραπεζικών δανείων14.327.000 20.640.000 3.732.000 4.327.000

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 0 0 62.000 47.000

Λοιπές υποχρεώσεις 7.098.000 10.463.000 9.876.000 8.961.000

Βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις 0 2.289.000 3.732.000 2.351.000

25.719.000 82.886.000 29.563.000 29.125.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 115.041.000 165.085.000 199.156.000 204.504.000

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 21.615.000 23.890.000 27.212.000 5.880.000

Κόστος πωληθέντων -13.102.000 -13.648.000 -18.206.000 -9.127.000

Μικτό κέρδος 8.513.000 10.242.000 9.006.000 -3.247.000

Άλλα έσοδα 356.000 344.000 382.000 1.082.000

Έξοδα διάθεσης -1.872.000 -2.454.000 -1.865.000 -835.000

Έξοδα διοίκησης -3.743.000 -3.095.000 -3.561.000 -3.065.000

Άλλα έξοδα -28.000 -15.000 -98.000 -21.000

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 2.000 0

Χρηματοοικονομικά έξοδα -446.000 -1.446.000 -1.531.000 -1.851.000

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 534.000 -108.000 -34.000 21.000

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 3.314.000 3.468.000 2.301.000 -7.916.000

Φόρος εισοδήματος -917.000 -1.022.000 -805.000 1.415.000

Καθαρά κέρδη περιόδου 2.397.000 2.446.000 1.496.000 -6.501.000

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 59.536.714,00 59.369.461,00 55.067.868,00 55.170.148,00

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 24.159,00 24.341,00 19.684,00 17.651,00

Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 5.576,00 5.576,00 5.576,00 5.576,00

59.566.449,00 59.399.378,00 55.093.128,00 55.193.375,00

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

Αποθέματα 84.601,00 77.799,00 113.204,00 106.122,00

Εμπορικές Απαιτήσεις 441.154,00 557.903,00 329.663,00 564.316,00

Λοιπές Απαιτήσεις 1.278.940,00 0 1.665.306,00 468.021,00

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 0,00 236.236,00 0,00 0,00

Ταμαειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 5.013.052,00 5.889.412,00 7.291.468,00 5.450.106,00

6.817.747,00 6.761.350,00 9.399.641,00 6.588.565,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 66.384.195,00 66.160.728,00 64.492.769,00 61.781.940,00



 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.525.625,00 2.525.625,00 2.525.625,00 2.525.625,00

Διαφορά υπερ το άρτιο 61.581,00 0,00 61.581,00 61.581,00

Διαφορές αναπροσαρμογής 38.042.448,00 0,00 35.353.899,00 37.357.325,00

Άλλα αποθεματικά 4.782.513,00 44.904.667,00 4.782.513,00 4.782.513,00

Κέρδη εις νέον 1.814.326,00 0,00 2.348.522,00 3.786.997,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων εταιρείας 47.226.493,00 47.430.292,00 45.072.140,00 48.514.041,00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία171.775,00 0,00 172.937,00 175.648,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.591.844,00 0,00 13.717.530,00 11.721.171,00

Προβλέψεις 387.139,00 16.137.620,00 387.139,00 387.139,00

Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 18.308,00

16.150.758,00 16.137.620,00 14.277.606,00 12.302.266,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 958.416,00 0,00 1.144.425,00 727.010,00

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 1.559.350,00 0,00 2.724.919,00 34.322,00

Λοιπές υποχρεώσεις 489.179,00 2.592.816,00 1.273.678,00 204.302,00

3.006.945,00 2.592.816,00 5.143.023,00 965.633,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 66.384.195 66.160.728 64.492.769 61.781.940

30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020

Πωλήσεις 4.774.914,00 5.065.020,00 5.474.534,00 1.446.452,00

Κόστος πωληθέντων -2.623.102,00 -2.751.620,00 -3.046.978,00 -1.743.651,00

Μικτό κέρδος 2.151.812,00 2.313.400,00 2.427.556,00 -297.199,00

Άλλα έσοδα 38.577,00 52.961,00 55.368,00 79.770,00

Έξοδα διάθεσης -68.731,00 -98.343,00 -144.253,00 -65.560,00

Έξοδα διοίκησης -269.781,00 -394.626,00 -466.982,00 -412.232,00

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.234,00 10.872,00 19.104,00 8.582,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα -26.063,00 -18.464,00 -33.602,00 -14.834,00

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 1.831.048,00 1.865.800,00 1.857.191,00 -701.473,00

Φόρος εισοδήματος -539.462,00 -523.993,00 -532.695,00 31.608,00

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.291.586,00 1.341.807,00 1.324.496,00 -669.865,00

Κέρδη ανα μετοχή 0,1534 0,1594 0,1573 -0,0796


