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1.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Συγχωνεύσεις ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και η επίδραση του
κλάδου δραστηριότητας στην επιχειρηματική επίδοση
Η πραγματοποίηση Σ&Ε - Σ&Ε αποτελεί ως ενέργεια μία από τις σημαντικότερες
επιχειρηματικές κινήσεις, η οποία μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα όσο και
δραματικά την αξία μιας εταιρείας, ενώ έτυχε διαχρονικά, και ιδιαίτερα κατά τις
τελευταίες δεκαετίες, εκτενές αντικείμενο συζήτησης και αντιπαράθεσης. Σε
σχέση με τα ως άνω, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σύγχρονη
αποτύπωση της κατάστασης των δραστηριοτήτων σε συγχωνεύσεις κατά τα
τελευταία έτη στην Ελλάδα, δηλαδή, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
(για τα έτη 2009-2015). Η ανάλυση και αξιολόγηση των πράξεων των
συγχωνεύσεων των ελληνικών εταιρειών μπορεί να επιτευχθεί με τη μέτρηση της
επιχειρηματικής επίδοσης των διαφόρων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών (μετά
από πράξεις Σ&Ε), ενώ ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη
των εν λόγω εταιρειών ανά κλάδο δραστηριότητας. Η αξιολόγηση των
οικονομικών καταστάσεων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, η εξαγωγή και η
σύγκριση διαφόρων μεγεθών από αυτές κατά ένα έτος πριν και μετά την
υλοποίηση πράξεων Σ&Ε (για τα έτη 2009-2015) έγινε με τη χρήση διαφόρων
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αριθμοδεικτών. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις διαθέσιμες οικονομικές
καταστάσεις τους, οι οποίες είναι δημοσιευμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών (Χ.Α.Α.). Τα αποτελέσματα της παρούσας έδειξαν ότι δεν υπήρξε
στατιστικά σημαντική μεταβολή στους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες του
δείγματος των εισηγμένων εταιρειών ένα έτος πριν και ένα έτος μετά μιας πράξης
συγχώνευσης.

Λέξεις – Κλειδιά : συγχωνεύσεις, αριθμοδείκτες, Ελλάδα, κλάδος
δραστηριότητας
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2.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Ή ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ 16-36- 38.
Στην εποχή μας, με το άνοιγμα των αγορών καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για
ομοιογένεια των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων σε Εθνικό όσο και σε
Διεθνές επίπεδο. Η υφιστάμενη κρίση που διανύει αυτή τη περίοδο η χώρα,
καθώς επίσης και η έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις
χρηματοοικονομικές αγορές, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή ομοιόμορφων
λογιστικών προτύπων.
Η καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όταν αυτά ακολουθούνται πλήρως
από τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζει την απαιτούμενη διαφάνεια που χρειάζονται οι
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ανά τον κόσμο. Αλλά το πρόβλημα
βρίσκεται στο βαθμό που οι επιταγές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο της εκτεταμένης αυτής
ύφεσης.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής
Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας είναι: «Συμμόρφωση Των Ελληνικών
Επιχειρήσεων Με Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π.). Στόχος της παρούσας
μελέτης είναι να διερευνηθεί αν και κατά πόσο οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη
περίοδο της οικονομικής κρίσης ακολουθούν τα όσα ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Λ.Π. /
Δ.Π.Χ.Π.).
Επιλέγεται δείγμα πενήντα (50) ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το εν λόγω δείγμα θα εξαιρεθούν τα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και οι Κατασκευαστικές Εταιρίες και διερευνούνται
τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω εταιριών για επτά (7) έτη. Μελετώντας τα
στοιχεία των εταιριών εξετάζεται κατά πόσο οι τέσσερις (4) ανεξάρτητες
μεταβλητές επηρεάζουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στα Διεθνή Λογιστικά
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Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Λ.Π. /
Δ.Π.Χ.Π.).
Όλη η παραπάνω έρευνα εξετάζεται μέσω του οικονομετρικού πακέτου Eviews
αφού προηγουμένως παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται στα
πλαίσια της οικονομετρικής ανάλυσης, εφαρμόζοντας τους ανάλογους
στατιστικούς ελέγχους επί του δείγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης το συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι και οι
τέσσερις (4) ανεξάρτητες μεταβλητές εύλογα επιλέχθηκαν καθώς επηρεάζουν σε
σημαντικό στατιστικό βαθμό το επίπεδο της συμμόρφωσης των εταιριών σε
σχέση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Παρουσίασης (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π.).
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3.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Οι επιπτώσεις στις οικονομίες και
στους χρηματιστηριακούς δείκτες επιλεγμένων χωρών
Το φαινόμενο της τρομοκρατίας συναντάται από τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα,
η έξαρση των τρομοκρατικών χτυπημάτων προκαλεί προβληματισμούς και μια
ώθηση για περαιτέρω μελέτη, τόσο για τα αίτια όσο και για τις συνέπειες του
φαινομένου σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από την απώλεια των ανθρώπινων ζωών,
τους σωματικούς και ψυχικούς τραυματισμούς, που αποτελούν τις σοβαρότερες
και πιο άμεσες επιπτώσεις ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, υπάρχουν και οι
οικονομικές επιπτώσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το σύνολο της
ανθρώπινης κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να
διερευνηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη μία
χώρα που έχει δεχτεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς και αυτές που αφορούν
στη συμπεριφορά των χρηματιστηριακών δεικτών. Η μεθοδολογία συνίσταται στη
διερεύνηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, στη συγκέντρωση και
ανάλυση ποσοτικών δεδομένων που αφορούν στους ρυθμούς μεταβολής
οικονομικών μεγεθών των υπό εξέταση χωρών κατά την περίοδο μεγάλων
τρομοκρατικών χτυπημάτων, καθώς σύγκριση και ανάλυση ποσοτικών
δεδομένων που αφορούν στη μεταβολή των χρηματιστηριακών δεικτών. Η
έρευνα αφορά στην ανάλυση τριών μεγάλων τρομοκρατικών χτυπημάτων που
δέχτηκε η Ευρώπη τα δύο προηγούμενα χρόνια, στη Γαλλία στις 13/11/2015 και
στις 14/07/2016, και στο Βέλγιο στις 22/03/2016. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα
επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική
ανασκόπηση, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίπτωση της Γαλλίας,
στο τρίτο η περίπτωση του Βελγίου και στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η
συγκριτική ανάλυση των δύο περιπτώσεων και η συσχέτιση με τα βιβλιογραφικά
ευρήματα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που παρατίθενται, τα αποτελέσματα
της έρευνας δείχνουν τα οικονομικά κόστη των χτυπημάτων, διαφορετικής
έντασης και μεγέθους για τους διάφορους κλάδους της οικονομίας, καθώς και τις
επιπτώσεις στη συμπεριφορά των χρηματιστηριακών δεικτών. Τα σημαντικότερα
κόστη σημειώνονται στον κλάδο του τουρισμού και στους συναφείς με αυτόν
κλάδους, ενώ στους χρηματιστηριακούς δείκτες οι αρνητικές μεταβολές είναι
επίσης εντονότερες στις εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού,
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όπως οι ξενοδοχειακές και αεροπορικές εταιρείες. Οι χώρες επηρεάστηκαν
εξίσου αρνητικά στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και στο κλάδο του
εμπορίου, ενώ δεν υπήρξε αισθητή επιρροή στο ΑΕΠ της κάθε χώρας και στο
ποσοστό των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Τέλος, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα πως παρά την ένταση και το μέγεθός τους, οι οικονομικές
επιπτώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και συσχετίζονται άμεσα με την οικονομική
κατάσταση των χωρών αναφοράς. Δύο ισχυρές και διαφοροποιημένες
οικονομίες, όπως είναι αυτές της Γαλλίας και του Βελγίου, έδειξαν ότι μπορούν να
ανακάμψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να δημιουργηθούν
μακροοικονομικές αρνητικές επιρροές από τα τρομοκρατικά χτυπήματα με τα
οποία ήρθαν αντιμέτωπες.
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4.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Time – Driven Activity Based Costing
Μελέτη Περίπτωσης σε Τραπεζικό Ίδρυμα

Η κοστολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών αποτελεί μια διαδικασία
μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν
την τιμολογιακή τους πολιτική, αλλά και να ελέγξουν το κόστος των παραχθέντων
προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο τμηματικά όσο και συνολικά. Οι
μέθοδοι κοστολόγησης ποικίλουν και προσδιορίζονται με διαφορετικά κριτήρια
για την εκάστοτε περίπτωση, έχοντας ως γνώμονα τον τρόπο λειτουργίας και τη
στρατηγική που ακολουθείται από κάθε επιχείρηση. Η παρούσα Διπλωματική
Εργασία έχει σκοπό τη μελέτη και εφαρμογή της νεότερης και πιο σύγχρονης
εκδοχής της Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα (Activity-Based Costing,
A.B.C.),

γνωστής

ως

Χρονικά

Καθοδηγούμενη

Κοστολόγηση

κατά

Δραστηριότητα(Time-Driven Activity-Based Costing, TDABC). Αυτή η μέθοδος
κοστολόγησης εφαρμόστηκε σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, πιο
συγκεκριμένα σε ένα Τραπεζικό Ίδρυμα, παρέχοντας εξαιρετικά χρήσιμα
συμπεράσματα στη διοίκηση του Τραπεζικού Ιδρύματος αναφορικά με τη
λειτουργία της, αποτελώντας ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση τόσο
των υφιστάμενων λειτουργιών της όσο και των μελλοντικών της σχεδίων.
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5.

ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Συγκριτική Ανάλυση των Προγραμμάτων Προσαρμογής στα πλαίσια των
μνημονίων των χωρών Ελλάδας, Ιρλανδίας, Κύπρου, Πορτογαλίας.
Η κατάρρευση της Lehman Brothers τέταρτης επενδυτικής τράπεζας των Η.Π.Α.
την 15η Σεπτεμβρίου ήταν η αφορμή για τη μεγαλύτερη μεταπολεμική παγκόσμια
οικονομική κρίση. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται εκτενής
διερεύνηση του φαινομένου της διεθνούς οικονομικής κρίσης και των
προγραμμάτων προσαρμογής που εφάρμοσαν στα πλαίσια των μνημονίων οι
εξής χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Μετά τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πώς ξεκίνησε η οικονομική κρίση,
τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα προσαρμογής όπου έχουν συμφωνηθεί,
έπειτα ακολουθεί αναφορά στην πολιτική την οποία ακολούθησαν, ώστε να
προσελκύσουν επενδύσεις και στο τέλος μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση για
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τήρηση των προγραμμάτων
προσαρμογής. Η διαδικασία αυτή αναλύεται σε τέσσερα διαφορετικά κεφάλαια
για την κάθε χώρα μεμονωμένα Η περίπτωση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης
έχει γίνει ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Τα αίτια που οδήγησαν τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας
σε πλήρη εκτροχιασμό είχαν ως συνέπεια τον αποκλεισμό της από τις διεθνείς
αγορές και την αναγκαστική προσφυγή σε δανεισμό από τον μηχανισμό
οικονομικής στήριξης. Κατασταλτικός παράγοντας στην επέκταση της
δημοσιονομικής κρίσης στην Κύπρο ήταν η τραπεζική κρίση και αναμφίβολα το
κούρεμα των ελληνικών ομολόγων του 2012 στο 70% της αξίας τους, που
επηρέασε άμεσα τα κυπριακά ομόλογα που ήταν εκτεθειμένα σε ελληνικές
τράπεζες με ζημία ύψους 4 δισ., με αποτέλεσμα το κυπριακό τραπεζικό σύστημα
να βρεθεί σε αδιέξοδο. Το 2010 η Πορτογαλία προσέφυγε σε μηχανισμό
οικονομικής στήριξης προκειμένου να ζητήσει χρηματοδοτική βοήθεια ύψους
78δισ. ευρώ, υπό την δέσμευση να εφαρμόσει τους όρους του οικονομικού
προγράμματος προσαρμογής με τους δανειστές, με σκοπό να αντιμετωπίσει την
δημοσιονομική κρίση που βιώνει και να μετατρέψει την πορτογαλική οικονομία σε
βιώσιμη και ανταγωνιστική. Η οικονομική κρίση οδήγησε στην κατάρρευση του
«κέλτικου τίγρη» που αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την τραπεζική κρίση και τη
δημοσιονομική προσαρμογή, λόγω υψηλού ελλείμματος, το 2010 η Ιρλανδία 2
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προσέφυγε στη στήριξη χρηματοδότησης από το ΔΝΤ. Η κάθε χώρα που
εντάχθηκε σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής αντιμετώπιζε διαφορετικό
πρόβλημα ως προς τα οικονομικά της ζητήματα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα όπως
και η Πορτογαλία αντιμετώπιζαν υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και κρίσιμα
διαρθρωτικά προβλήματα. Η Κύπρος και η Ιρλανδία αντίστοιχα, αντιμετώπιζαν
μια τραπεζική κρίση και οι μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν αφορούσαν στην
αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος. Στο ερευνητικό μέρος αναλύονται
ποσοτικά δεδομένα από τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, ESM (European
Stability Mechanism), European commission, European Central Bank και Unctad,
μέσω των οποίων ερευνώνται οι στόχοι που έχουν θέσει οι χώρες, οι οποίες
έχουν ενταχθεί σε μηχανισμό στήριξης και το κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί οι
στόχοι αυτοί. Ακόμη, γίνεται μελέτη των μακροοικονομικών μεγεθών της κάθε
οικονομίας ξεχωριστά, έτσι ώστε να γίνει στο τέλος της εργασίας συγκριτική
ανάλυση όλων των δεδομένων, ενώ έχει γίνει μεμονωμένη ανάλυση
προγενέστερα. Ως προς τα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών που
μελετήθηκαν, η Ελλάδα είχε την καλύτερη κατάταξη σχετικά με τα ποσά που
δαπανά για κοινωνική προστασία σε σύγκριση τις άλλες χώρες, στους
υπόλοιπους δείκτες εμφανίζει αρνητικές αποδόσεις ιδιαίτερα στην ανεργία όπου
αυξάνεται με έντονο ρυθμό. Η Ιρλανδία έχει την υψηλότερη θέση ως προς τις
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών με συνεχή αύξηση σε όλα τα έτη που
ερευνώνται και ακολουθεί σε ευνοϊκότερη θέση η Κύπρος. Καθοριστικός
παράγοντας σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη είναι η εισροή άμεσων ξένων
επενδύσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κύπρο όπου εμφανίζει την
μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Κύπρος μέσα σε 3 έτη κατάφερε να βγει από το μνημόνιο,
πετυχαίνοντας τους δημοσιονομικούς και διαθρωτικούς στόχους που είχαν
ζητηθεί. Αντίστοιχα και η Ιρλανδία, 3 έτη μετά από τήρηση αυστηρών μέτρων
δημοσιονομικής προσαρμογής, κατάφερε να βγει από το μνημόνιο και να εισέλθει
νωρίτερα από το προσδοκώμενο στις αγορές. Η Πορτογαλία κατάφερε να
ανατρέψει την ιδιόρρυθμη οικονομική κατάσταση που επικρατούσε, ανακτώντας
την αξιοπιστία της και πετυχαίνοντας την έξοδο από το μνημόνιο. Τα μέτρα
λιτότητας που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η Ελλάδα όχι μόνο δεν έφεραν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα βελτίωσης, αλλά όξυναν τα προβλήματα με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
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6.

ΚΑΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ανισόμετρη ανάπτυξη Βορρά - Νότου στην Ε.Ε. Συγκριτική ανάλυση
επιλεγμένων χωρών.
Πριν και εντονότερα κατά την οικονομική κρίση (2008) γίνεται έντονη συζήτηση
για τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χωρών του νότου της ΕΕ με αυτών
του Βορρά. Με τη ΔΕ αυτή επιδιώκουμε να μελετήσουμε το θέμα αυτό
διερευνώντας τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά μεγέθη
επιλεγμένων χωρών και να αναδείξουμε τους λόγους και τις αιτίες της
ανισόμετρης αυτής ανάπτυξης, καθώς και να διατυπώσουμε προτάσεις για την
αντιμετώπισή του. Εξετάζουμε πως φτάσαμε στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων,
στη διχοτομημένη Ευρώπη του Βορρά και του Νότου, με ανισόμετρη οικονομική
ανάπτυξη, καθώς οι ισχυρές βόρειες χώρες κερδίζουν, με κυρίαρχη την Γερμανία
και οι υπόλοιπες χώρες ιδίως του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων η
Ελλάδα και η Κύπρος, μετατρέπονται σε «υποζύγια» εξυπηρέτησης των
επεκτατικών οικονομικών τάσεων των ισχυρών χωρών.

Σελίδα 10 από 32

7.

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην οικονομία μιας
χώρας και ιδιαίτερα της Ελλάδος
Αυτός ο υπέροχος πλανήτης, η Γη, έδωσε στον άνθρωπο, από την αρχή της
πρώτης κατοικίας του σε αυτόν, ότι χρειαζόταν για να ζήσει. Το θέμα είναι ότι ο
άνθρωπος θα ανακάλυπτε σιγά σιγά το μεγαλείο του πλανήτη που ζει. Όμως τα
πάντα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς αυτή τη μεγάλη πηγή πλούτου γιατί
διαφορετικά οι συνέπειες είναι ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες.
Μετά λοιπόν την Βιομηχανική Επανάσταση και την ανακάλυψη του πετρελαίου
κανείς δεν είχε σκεφτεί αυτή η ξαφνική παραγωγή ενέργειας αν φέρει κινδύνους.
Όλοι είχαν μαγευτεί από την ξαφνική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που
λίγο τους ένοιαζε το περιβάλλον. Μόνο ένας μίλησε για τη διατάραξη του
ενεργειακού ισοζυγίου αλλά μάλλον ήταν πολύ νωρίς για να καταλάβουν τι
εννοούσε.
Με τον καιρό και ενώ ο άνθρωπος έφτασε πλέον στην τεχνολογική επανάσταση,
μηδενίζοντας τις αποστάσεις και πλησιάζοντας όλο και περισσότερο σε έναν
κόσμο παγκοσποιημένο, άρχισε να «μεταφράζει» τα μηνύματα της φύσης. Όταν
κατάλαβε δηλαδή την στενότατη σχέση και αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με
την οικονομική ευημερία αλλά και την εξάρτηση των μελλοντικών γενεών από
αυτό, άρχισε να προσθέτει στις οικονομικές του δραστηριότητες τον όρο
«αειφορία».
Έτσι φτάσαμε στο σημείο εκκίνησης μιας νέας επανάστασης, της πράσινης
οικονομίας. Ο παράγοντας «περιβάλλον» έχει αφομοιωθεί σε όλες τις
οικονομικές ενέργειες του ανθρώπου και μάλιστα έχει προσδιοριστεί, εν μέρει, ότι
η πρόβλεψη και πρόληψη στοιχίζει λιγότερο από το κόστος μιας μελλοντικής
περιβαλλοντικής καταστροφής. Κυριότερος στόχος, λοιπόν των σημερινών
γενεών, είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι
υπεύθυνα για την ύπαρξη του όζοντος στην ατμόσφαιρα και την αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη, κάτι που έχει συνέπειες καταστροφικές για την
οικονομία και την διαβίωση σε αυτόν.
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Η εργασία αυτή προσπαθεί, σε πρωταρχικό στάδιο, να προσεγγίσει και να
αποτυπώσει την βαθύτατη σύνδεση της οικονομίας με την κλιματική αλλαγή και
την άμεση ανάγκη στροφής προς μια αειφόρο ανάπτυξη και μια οικονομία πιο
φιλική προς το περιβάλλον. Μια δεύτερη προσέγγιση της διπλωματικής εργασίας
είναι η εκμετάλλευση φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας
(ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για την έξοδο των χωρών από την οικονομική
κρίση και την καταπολέμηση ταυτόχρονα κύριων προβλημάτων της
παγκοσμιοποίησης.

Λέξεις Κλειδιά:
Αειφορία
Αέρια του Θερμοκηπίου
Αιολική Ενέργεια
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Βιομάζα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ενεργειακή αυτονομία
Ενεργειακό πρόβλημα
Ηλιακή Ενέργεια
Υδραυλική Ενέργεια
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8.

ΛΙΩΡΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρονται οι αλλαγές που προέκυψαν
από την μετάβαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τέως μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου
στην Ελλάδα, στον ΕΦΚΑ, του υπερταμείου δηλαδή που δημιουργήθηκε μετά την
συγχώνευση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τέως οργανισμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τι ίσχυε μέχρι
την τελευταία ημέρα λειτουργίας του. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική
αναδρομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης γενικά και της Ελλάδας
ειδικότερα. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στα ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτόν και τι ισχύει στον
ενιαίο φορέα, ενώ στο 4ο κεφάλαιο αναφέρονται οι σημαντικότερες αλλαγές που
έγιναν σε κάθε τμήμα του τ. ΙΚΑ με την ένταξή του στον νέο φορέα ασφάλισης.
Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου από
την έρευνα που διενεργήθηκε και απευθύνθηκε σε υπαλλήλους - συναδέλφους
Υποκαταστημάτων ΕΦΚΑ Μισθωτών. Τέλος στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα
συμπεράσματα του ερωτηματολογίου και δίνονται προτάσεις και ιδέες σχετικά με
την λειτουργία του νέου ενιαίου φορέα, έτσι ώστε να έχουμε ταχύτερα τα
αποτελέσματα της ασφαλιστικής – συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που
εφαρμόστηκε με τον Ν.4387/2016, ήτοι οι ίσες κοινωνικές παροχές σε όλους τους
ασφαλισμένους και η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος κατά τρόπο
σύμφωνο προς τις συνταγματικές και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας μας.
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9.

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΗ-ΕΠΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένουν εύθραυστα. Το
τραπεζικό σύστημα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την εμπιστοσύνη καταθετών και
επενδυτών αναφορικά με την κεφαλαιακή του επάρκεια, την ρευστότητα και την
εν

γένει

βιωσιμότητα

του.

Οι

τέσσερις

συστημικές

τράπεζες

ανακεφαλαιοποιήθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2015, βελτιώνοντας με
αυτόν τον τρόπο την κάλυψη των προβληματικών δανείων με προβλέψεις και
ενισχύοντας την κεφαλαιοποίηση τους. Ωστόσο, παρά την βελτίωση των
θεμελιωδών μεγεθών τους, το πιστωτικό τους προφίλ παραμένει αδύναμο, με
σημαντικές κεφαλαιακές ανισορροπίες και εξάρτηση από την χρηματοδότηση του
ευρωσυστήματος. Η βαθιά και μακρόχρονη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας
προκάλεσαν την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε άνευ
προηγουμένου επίπεδου, μετατρέποντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους
σε ζήτημα «ζωής ή θανάτου» για τις τράπεζες.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς
παράγοντες των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και να αξιολογήσει το μέγεθος
τους και τις συνέπειες που έχουν για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνάται η επίδραση διαφόρων
μακροοικονομικών και τραπεζικών προσδιοριστικών μεταβλητών στα μηεξυπηρετούμενα δάνεια για το διάστημα 2001 έως 2015. Η εμπειρική ανάλυση
πραγματοποιείται σε επίπεδο ενοποιημένων στοιχείων του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τα
ευρήματα επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και φέρνουν στο
φως τους μηχανισμούς που καθορίζουν τα προβληματικά δάνεια. Επίσης, τα
αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης αναδεικνύουν ότι όλοι οι εξεταζόμενοι
μακροοικονομικοί και τραπεζικοί παράγοντες επηρεάζουν την πορεία των μηεξυπηρετούμενων δανείων και συνεπώς τον πιστωτικό κίνδυνο των Ελληνικών
τραπεζών.
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Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή προσπαθεί να αναδείξει τον βαθμό στον οποίο οι
Ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν πιθανή μελλοντική αστάθεια εξαιτίας των
«μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» και να αξιολογήσει τους μηχανισμούς μέσω
των οποίων οι αρχές και οι τράπεζες παρακολουθούν και ελέγχουν την εξέλιξη
των προβληματικών δανείων. Τέλος, παρατίθενται μία σειρά από προτάσεις με
σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και
την δραστική μείωση τους όγκου τους.

Λέξεις κλειδιά: Μη-εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, Ελληνικό τραπεζικό
σύστημα, Πιστωτικός κίνδυνος, Μακροοικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες, Τραπεζικοί
(μικροοικονομικοί) προσδιοριστικοί παράγοντες.
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10.

ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΛΠ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται η παρουσίαση με τρόπο πυκνό και
περιεκτικό των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), τη σχέση τους με τα
ΔΛΠ και τον τρόπο που επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων.
Προτού ξεκινήσει η διατύπωση και η ανάλυση του νόμου κύριο μέλημα γίνεται η
παρουσίαση των καταργούμενων άρθρων ή νόμων. Στις καταργήσεις αυτές
αξιοσημείωτη είναι αυτή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και το ΠΔ περί
εφαρμογής Κλαδικού

Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών. Όσον αφορά το νέο

λογιστικό σχέδιο δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του, αλλά ορίζονται οι
τροποποιήσεις και οι αλλαγές σε όποιον διατηρήσει το παλαιό σχέδιο
λογαριασμών.
Στις λογιστικές αρχές που καταργούνται συμπεριλαμβάνονται

οι κανόνες

αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποδείγματα σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων. Με την ισχύ των ΕΛΠ καταργούνται οι υποχρεώσεις για την
τήρηση

βιβλίου

αποθήκης,

την

αναλυτική

λογιστική,

την

διαδικασία

προσδιορισμού αποτελεσμάτων με την ομάδα 8 καθώς επίσης μερικώς ή ολικώς
ορισμένα νομοθετήματα.
Πλέον γίνεται μια προσομοίωση με τα Δ.Π.Χ.Α. και γίνεται ο διαχωρισμός των
επιχειρήσεων σε μεγάλου μεγέθους, μεσαίου μεγέθους, μικρού και πολύ μικρού
μεγέθους αντίστοιχα. Έχουμε καταργήσεις των λογαριασμών πολυετούς
απόσβεσης, καταργείται η ανα τετραετία αναπροσαρμογή των ακινήτων, καθώς,
πλέον

χρησιμοποιούνται

οι

εκτιμητές,

ο

νόμος

επίσης

καταργεί

την

υποχρεωτικότητα σχηματισμού των ιδίων μετοχών.
Εισάγεται στα ΕΛΠ ο ορισμός του Συμψηφισμού, έχουμε την καθιέρωση της
Απομείωσης και της Ανακτίσιμης αξίας, με το άρθρο 23 εισάγεται η έννοια της
αναβαλλόμενης φορολογίας, επίσης με το άρθρο 27 υιοθετούνται νέοι κανόνες
αποτίμησης στις Συναλλαγματικές διαφορές και ουσιαστικά εισάγεται το ΔΛΠ 21
και εισάγεται και το Δ.Π.Χ.Α. 17

στην λογιστική αντιμετώπιση της

χρηματοοικονομικής μίσθωσης (leasing).
Αλλαγές έχουμε στους κανόνες επιμέτρησης των αποθεμάτων, στις μεθόδους
απόσβεσης και τη χρήση του αποσβέσιμου κόστους για την επιμέτρηση έντοκων
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χρηματοοικονομικών στοιχείων, εισάγεται η πώληση και επαναμίσθωση
περιουσιακών στοιχείων (sale and leaseback),

προβλέπεται διαφορετικός

λογιστικός χειρισμός των επιχορηγήσεων και με το άρθρο 24 καθιερώνεται ο
τρόπος επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη
αξία.
Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. αποτελεί εργαλείο για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά
τους να δικτυωθούν ή να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά. Οι οικονομικές
καταστάσεις αποσυνδέονται από την φορολογική νομοθεσία και απεικονίζουν
ακριβέστερα την πραγματική οικονομική θέση των επιχειρήσεων, εμπνέοντας με
αυτό

το

τρόπο

μεγαλύτερη

εμπιστοσύνη

και

επιτυγχάνοντας

καλύτερη

συγκρισιμότητα προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού.
Οι επιχειρήσεις πλέον εκσυγχρονίζονται, με τα ΕΛΠ να βρίσκονται στην τροχιά
των εξελίξεων. Έχουν ενσωματωμένα σε ένα νομοσχέδιο το μεγαλύτερο μέρος
που αφορά την λογιστική αλλά και την διοικητική τους λειτουργία. Οι οικονομικές
τους καταστάσεις βρίσκονται στην ευχαίρια κι έχουν την ευκολία να μελετηθούν
από οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο ανά πάση στιγμή. Θυγατρικές εταιρίες
απαλλάσσονται πλέον από την διπλή καταγραφή γεγονότων ενώ παράλληλα οι
οικονομικές καταστάσεις είναι ίδιες. Διευκολύνονται και είναι απαίτηση της
οδηγίας της ΕΕ οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες σε επιμέρους θέματα μέσα
σε αυτά και κόστη που δεν θα μπορούσαν να βαστάξουν. Η εισαγωγή των ΔΠΧΑ
και της μακρόχρονης εμπειρίας τους, στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματική αγορά και
η υιοθέτησή τους θα φέρει πλούσιους καρπούς και μέλει να διευκολύνει τις
εμπορικές σχέσεις εντός της.

Σελίδα 17 από 32

11.

ΜΑΥΡΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
σχετικά με την φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20
χρόνια. Για την εκπόνηση της παρούσας μελετήσαμε νόμους, ΠΟΛ, εγκυκλίους,
προεδρικά διατάγματα. Οι πηγές μας ήταν μέσα από οικονομικά περιοδικά,
βιβλία, εφημερίδες και το διαδίκτυο.
Καταγράψαμε και αναλύσαμε όλους τους φόρους που θεσπίστηκαν και
επιβλήθηκαν επί των ακινήτων από το 1997 μέχρι και σήμερα. Εντοπίσαμε και
αναφέραμε τους λόγους αποτυχίας της επιβολής των εν λόγω φόρων.
Επιγραμματικά οι φόροι αυτοί είναι:






1997‐2008
2008‐2009
2010 ‐2013
2011‐ 2012



2013
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων(Ε.Ε.Τ.Α.) Ν.4152/ 2013
2014‐2017 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/13



Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) Ν.2459/97
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) ΝΟΜΟΣ 3634/2008
Φόρος ακίνητης περιουσίας ( ΦΑΠ ) νόμος 3842/2010
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
Επιφανειών Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Ν.4021/2011.

Μέχρι και την θέσπιση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπήρχε αφορολόγητο όριο στο σύνολο της
ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων, το όριο αυτό μειώθηκε από το 2011
και αυξήθηκε λίγο το ποσοστό φορολογίας. Με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο και επιβλήθηκε φόρος στα αγροτεμάχια δύο
ευρώ το στρέμμα.
Απαλλαγή ή έκπτωση από την επιβολή των παραπάνω φόρων, σε γενικές
γραμμές, έχουν οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων




Ανάπηροι με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 80%
Πολύτεκνοι
Χαμηλόμισθοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι
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Πλήρης απαλλαγή με προϋποθέσεις δικαιούνται οι ανάπηροι που έχουν κινητική
αναπηρία, μεγαλύτερη ή ίση με 80% και οι πολύτεκνοι που έχουν τρία ή
περισσότερα τέκνα.
Στη συνέχεια από την έρευνα που διεξήγαμε στην τοπική πολεοδομική υπηρεσία
της περιφέρειας των Σερρών συμπεράναμε την κατακόρυφη πτώση της
οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία είχε την ανάλογη επίδραση και στους
υπόλοιπους κλάδους που είναι αλυσίδα με τις κατασκευές. Η οικονομική κρίση
και κυρίως η ανεργία, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση των ακινήτων
είχαν σαν συνέπεια την κατάρρευση της αγοράς των ακινήτων, κι αυτό με την
σειρά του επέφερε πτώση στις αντικειμενικές αξίες και μείωση της ζήτησης τους,
με συνέπεια να παραμείνουν πολλά ακίνητα στα αζήτητα λόγω της μεγάλης
ανοικοδόμησης των προηγούμενων ετών. Κατόπιν αναζητήσαμε και φορολογικά
στοιχεία από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία όπου διαπιστώσαμε ότι οι φόροι
των ακινήτων υπερδιπλασιάστηκαν από το έτος 2014 και μετά, έτος επιβολής του
ΕΝ.Φ.Ι.Α, δηλαδή φόρος σε όλα τα ακίνητα, αστικά και αγροτικά χωρίς
αφορολόγητο όριο. Η έρευνα μας έδειξε ότι οι εισπράξεις φόρων κατά τα έτη
2008-2011 ξεπερνούσαν το 80% του συνόλου των βεβαιωθέντων φόρων επί των
ακινήτων. Μετά το 2012 άρχισαν να μειώνονται οι πληρωμές των φόρων με
αντίστοιχη αύξηση των ανείσπρακτων φόρων, το 2017 οι εισπράξεις ίσα που
έφτασαν το 61% των βεβαιωμένων είχαμε διαγραφές περί του 1,6% και
ανείσπρακτους φόρους περίπου 37%.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα προτείναμε, αποφάσεις στρατηγικής
σημασίας, όπως είναι η επιβολή φόρων, να γίνονται κατόπιν προσεκτικής
μελέτης από ειδικούς και σε συνδυασμό με κύριους άξονες της γενικότερης
οικονομικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα για την επιβολή φόρων ακινήτων, είναι απαραίτητο να υπάρχει
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για την δίκαιη αποτίμηση της αξίας των
ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
περιοχής.
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12.

ΜΕΤΟΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως επιφέρει διαφορετικές
επιπτώσεις και συνέπειες ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες
περιοχές του πλανήτη. Έτσι είναι αναμενόμενο, σε όλο τον κόσμο να υπάρχουν
υποστηρικτές και αντίπαλοι του υφιστάμενου προτύπου παγκοσμιοποίησης, οι
οποίοι συμμετέχουν σε έντονες συζητήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά
επιχειρήματα.
Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης τονίζουν την αδιαμφισβήτητη τόνωση
της παγκόσμια οικονομίας, μέσω των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης, όποια
διάσταση κι αν λαμβάνει, καθώς εξασφαλίζει ευημερία για όλους. Στον αντίποδα
οι πολέμιοι δεν τη θεωρούν κάτι διαφορετικό από μια σύγχρονη αποικιοκρατία,
που ναι μεν αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη, τα οποία όμως δεν
μοιράζονται ίσα, εντείνοντας έτσι την ανισότητα που υπάρχει στον πλανήτη.
Η παρούσα εργασία αναλύει τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, καθώς και τις
διάφορες μορφές τις οποίες μπορεί να πάρει, και ιδιαίτερα μελετά τις επιπτώσεις
του φαινομένου στην ανισότητα και τη φτώχεια. Στην περίπτωση της Ελλάδας
πιο συγκεκριμένα, μελετάται το κατά πόσο επηρέασε η οικονομική κρίση τα
στρώματα του πληθυσμού, ενώ γίνεται σύγκριση και με άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι κυρίως βιβλιογραφική, με την προσθήκη
επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων, ώστε να απεικονιστεί η ανισότητα και η
φτώχεια, σε διαγράμματα και πίνακες.
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13.

ΜΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.
Οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν μία βασική δραστηριότητα, σε διεθνές
επίπεδο. Η σημασία τους οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω των έμμεσων
φορολογικών ελέγχων γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,
αλλά και συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Ακόμη, η αποτελεσματικότητά τους βοηθά στο να προσδιορίζεται με ακρίβεια το
καθαρό εισόδημα, να ενισχύονται οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης και να
κατανέμεται με δίκαιο τρόπο το φορολογικό βάρος, ούτως ώστε να απονέμεται
κοινωνική δικαιοσύνη προς τους φορολογουμένους.

Κατά τη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων γίνεται χρήση μέσων και
τεχνικών, που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε έτσι να
εξακριβώνεται το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου, οι πραγματικές του
φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και να εντοπίζονται και αποτρέπονται τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία. Το πραγματικό οικονομικό ιστορικό του φορολογουμένου δεν
αντανακλάται πλήρως και ακριβώς μόνο από την δήλωση και τα βιβλία και
στοιχεία του φορολογουμένου. Για το λόγο αυτό, γίνεται χρήση των έμμεσων
τεχνικών φορολογικού ελέγχου, μέσω των οποίων αναλύονται τα οικονομικά
δεδομένα του φορολογουμένου, με χρήση πληροφοριών και στοιχείων από ένα
ευρύ πλαίσιο πηγών. Έτσι, λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία, για τους έμμεσους
φορολογικούς ελέγχους και τις τεχνικές τους κάνει χρήση της μεθοδολογίας της
Αμερικάνικης Φορολογικής Υπηρεσίας. Τρείς τεχνικές αναλύονται στο πλαίσιο
της ελληνικής νομοθεσίας.

Α) Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου
Β) Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου
Γ) Η τεχνική του ύψος των τραπεζικών καταθέσεων
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Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και
ανάλυση μια μελέτης περίπτωσης, σχετικά με το ζήτημα των φορολογικών
ελέγχων, ενώ θα καταγραφούν και προτάσεις, ώστε να γίνει εστίαση στις
αποτελεσματικές ελεγκτικές μεθόδους ,οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις
σύγχρονες ανάγκες, ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή που αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια της φορολόγησης,
στα δύο είδη της (άμεση και έμμεση), στα χαρακτηριστικά των φόρων, στην
στήριξη και στην εναντίωση στη φορολόγηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο
πραγματοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στους
φορολογικούς ελέγχους και συγκεκριμένα στην έννοια αυτών, τους ελεγκτές, τα
είδη, το φορολογικό πιστοποιητικό, τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και
την αποδοτικότητα των φορολογικών ελέγχων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται
ανάλυση της μεθοδολογίας της διπλωματικής εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο
γίνεται μελέτη στις έμμεσες τεχνικές του φορολογικού ελέγχου, οπότε και γίνεται
μία γενική εισαγωγή περί του θέματος, καταγράφεται η σημασία των έμμεσων
τεχνικών, τα είδη τους, η επιλογή των μεθόδων του έμμεσου φορολογικού
ελέγχου, η ισχύουσα νομοθεσία, οι εφαρμοσμένες τεχνικές, η διαδικασία
εφαρμογής αυτών, το φορολογητέο εισόδημα, ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές
φορολογικού ελέγχου. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση μιας
μελέτης περίπτωσης και εφαρμόζονται και οι τρείς έμμεσες τεχνικές φορολογικού
ελέγχου. Τέλος το έβδομο είναι το κεφάλαιο των γενικών συμπερασμάτων του
θεωρητικού μέρους, οπότε και ακολουθεί η βιβλιογραφία και το παράρτημα με τα
παραίτητα έντυπα της ΠΟΛ 1171/2013, με τα οποία ξεκινά και στηρίζεται ο
φορολογικός έλεγχος με χρήση έμμεσων τεχνικών.

Σελίδα 22 από 32

14.

ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ, ΤΩΝ Ε.Λ.Π ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
Σήμερα, μια μερίδα από μεγάλες επιχειρήσεις τηρούν υποχρεωτικά τις
οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π).
Όπως φαίνεται όμως από την εξέλιξη των πραγμάτων θα αρχίσουν να
εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά και οι υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό
επιβάλλεται φυσικά και από τις ανάγκες της χρηματοδότησης και γενικά της
αγοράς.
Στην εργασία αυτή γίνεται ανάπτυξη της έννοιας των ΔΛΠ σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία καθώς και εφαρμογή των ΔΛΠ στη πράξη με ολοκληρωμένα
παραδείγματα και με τη σχετική κωδικοποίηση όπως αυτή κάθε φορά απαιτείται.
Επίσης τονίζονται οι κυριότερες διαφορές του ΕΓΛΣ με τα ΔΛΠ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην εργασία αυτή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη
παρουσίαση και στην όσο δυνατόν πιο αναλυτική εξήγηση των ΔΛΠ Νο 1 και
Νο 7.
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15.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΑΠΟ
ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που εφαρμόζονται με τον Ν. 4308/2014 και
έχουν έναρξη ισχύος την 01/01/2015. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που
αντικατέστησε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και αποσκοπεί στον
εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας. Ουσιαστικά στοχεύει στη
σύγκριση του παλαιού με το νέο λογιστικό καθεστώς και στο κατά πόσο έχουν
συμμορφωθεί οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έτσι, λοιπόν, στην αρχή γίνεται μια γενική παρουσίαση του νόμου, τονίζοντας τις
βασικές μεταρρυθμίσεις, το πεδίο εφαρμογής και την κατηγοριοποίηση των
οντοτήτων. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα
στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Ακόμα, γίνεται εκτενής ανάλυση των νέων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
που τίθενται σε εφαρμογή, ενώ το θεωρητικό μέρος της εργασίας τελειώνει με την
παράθεση ορισμένων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του νέου νόμου.

Στο πρακτικό μέρος, παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε
με

συλλογή

πρωτογενών

δεδομένων

και

συγκεκριμένα

με

τη

χρήση

ερωτηματολογίων, καθώς και τα αποτελέσματα της. Τα συμπεράσματα
αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική αντιμετώπιση των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά τις, μέχρι και σήμερα,
δυσκολίες που εμφανίζονται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι
οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή ενημέρωση εξαλείφονται.
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16.

ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τις νέες τεχνικές φορολογικού
ελέγχου που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή που έχει πάρει
τρομακτικές διαστάσεις στην Ελλάδα.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις έννοιες και την σημασία του
φορολογικού συστήματος καθώς και ο ρόλος του κράτους στην σύγχρονη
οικονομία. Ακόμη, γίνεται λόγος για την θέση της φορολογίας στα κρατικά έσοδα
και η στάση των ατόμων απέναντι στην επιβολή του φόρου. Επίσης
αναφερόμαστε και στον τρόπο αναμόρφωσης του λογιστικού ελέγχου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την έννοια των δαπανών των
επιχειρήσεων. Αναλύεται ο όρος των εκπιπτόμενων δαπανών και ο ρόλος τους
στην λειτουργία της επιχείρησης καθώς επίσης και ο όρος των μη εκπιπτόμενων
δαπανών και η σημασία τους στην διαμόρφωση των φορολογητέων κερδών.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο τρόπος του τακτικού ελέγχου και τα
κριτήρια επιλογής των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
Στην

συνέχεια

περιγράφεται

η

διαδικασία

φορολογικού

ελέγχου

των

επιχειρήσεων και το νομικό πλαίσιο που ισχύει σύμφωνα με το οποίο
πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου των
επιχειρήσεων.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται η πράξη προσδιορισμού του φόρου και οι
φορολογικές κυρώσεις και διαδικασίες για φορολογικά ποινικά αδικήματα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έλεγχοι που αφορούν την προσαύξηση
και τον έλεγχο της περιουσίας, τα τραπεζικά εμβάσματα, και οι έλεγχοι που
στόχο έχουν να εντοπίσουν αυτούς που αδυνατούν να δικαιολογήσουν
συγκεκριμένες επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς συνήθως προσπαθούν να
παραποιήσουν λογιστικές εγγραφές προς το συμφέρον τους.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το φορολογικό πιστοποιητικό των
επιχειρήσεων που εκδίδεται από τα ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία, για τον ρόλο που
επιτελούν τα γραφεία αυτά σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρήσεων.
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Ακόμη, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του φορολογικού
πιστοποιητικού.
Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα φορολογικών ελέγχων
που ασχολείται και ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.
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17.
Ο

ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ

Η

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
Ο τουριστικός κλάδος είναι πλέον μία οικονομική δραστηριότητα η οποία έχει
γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στο πέρασμα των χρόνων. Η παρούσα
διπλωματική εργασία στοχεύει στο να προσδιορίσει τις επιπτώσεις των
τεχνολογικών (εμφάνιση σιδηρόδρομου, αυτοκινήτου, αεροπλάνου, βελτίωση
οδικών δικτύων, οργανωμένα πακέτα εκδρομών και touroperators) καθώς και
των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων (χρηματοπιστωτική κρίση, brexit,
capitalcontrols,

αύξηση

συντελεστών

ΦΠΑ

στους

τουριστικούς

τομείς,

προσφυγική κρίση), στον τουριστικό κλάδο διεθνώς και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό,
καθώς

στο

δεύτερο

επικεντρώνεται

στην

υφιστάμενη

κατάσταση

της

προσφυγικής κρίσης στο νησί της Λέσβου. Πραγματοποιώντας μία εκτεταμένη
βιβλιογραφική έρευνα σε συνδυασμό με τη χρήση έγκυρων στατιστικών
στοιχείων από την Τράπεζα Ελλάδος και τον διεθνή οργανισμό τουρισμού (WTO)
σχετικά με τα βασικά μεγέθη μέτρησης του τουρισμού, η εργασία προσδιορίζει
ποιές εξελίξεις επιδρούν θετικά και ποιές αρνητικά στον τουριστικό κλάδο
διεθνώς, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο. Στο δεύτερο και ερευνητικό
μέρος πραγματοποιείται πρωτογενής έρευνα καθώς τα στοιχεία που είναι
διαθέσιμα για τη Λέσβο δεν επαρκούν. Εφαρμόζοντας αυτή την ποσοτική έρευνα
με

τη

χρήση

δύο

ερωτηματολογίων

απευθυνόμενα

στις

ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Λέσβου, η εργασία σκοπό έχει
να διαπιστώσει πώς επηρεάζει η εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης την οικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών. Ταυτόχρονα, με τη χρήση ποιοτικών
ερωτήσεων (ανοικτού τύπου) επιδιώκει να διαπιστώσει αν η πολιτισμική
ταυτότητα του τόπου και των ανθρώπων αλλοιώνεται από την παραμονή των
προσφύγων στο νησί. Από την ανάλυση και την αξιολόγηση των ποσοτικών και
ποιοτικών ερωτημάτων γίνεται φανερό ότι και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά
και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία επηρεάζονται και θετικά και αρνητικά από το
προσφυγικό ζήτημα. Παράλληλα διαπιστώνει ότι η πολιτισμική ταυτότητα δεν
αλλοιώνεται από την παραμονή των προσφύγων στο νησί. Τέλος, η εργασία
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διατυπώνει το συμπέρασμα ότι η εικόνα της Λέσβου ως τουριστικός προορισμός
έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την προβολή της υφιστάμενης προσφυγικής
κρίσης στα ΜΜΕ, παρά τα παράπλευρα οφέλη που έχει επιφέρει.

Σελίδα 28 από 32

18.

ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΟ “CLOUD COMPUTING” ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της χρήσης υπηρεσιών cloud
από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών αυτών, τα προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών cloud, αλλά και ποιες
εταιρίες το χρησιμοποιούν. Με βάση λοιπόν παραπάνω, διεξήχθη έρευνα στην
οποία συμμετείχαν 5 εργαζόμενοι σε εταιρίες παροχής cloud του Νομού
Θεσσαλονίκης. Αυτοί υποβλήθηκαν σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις όπου ο
καθένας κατέθετε τις προσωπικές του εμπειρίες και απόψεις. Αναλύοντας τα
δεδομένα που προέκυψαν καταλήξαμε ότι, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
τέτοιες υπηρεσίες είναι μεγάλες και μεσαίες και ανήκουν σε διάφορους κλάδους.
Παράλληλα, η έρευνα έδειξε πως η χρήστες των υπηρεσιών αυτών παρ’ όλους
τους φόβους που έχουν για τα δεδομένα τους, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
cloud λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που τους προσφέρει. Μέσα από την
έρευνα, επίσης, αναδείχθηκαν τόσο τα μοντέλα υπηρεσιών όσο και τα μοντέλα
ανάπτυξης που έχουν περισσότερη ζήτηση από τους χρήστες καθώς και τους
λόγους για τους οποίους επιλέγονται. Στο τέλος παρατίθενται και κάποιες
προτάσεις που κρίνεται πως ίσως είναι βοηθητικές και θα μπορέσουν να δώσουν
το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.
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19.

ΣΚΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.
Η Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση ενστερνιζόμενη τις Ευρωπαϊκές και
Διεθνείς τάσεις, στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης Τελωνειακής Διοίκησης,
αναπτύσσει τη δράση της, αποσκοπώντας, αφενός, στη διευκόλυνση του
νομίμως διακινούμενου εμπορίου και αφετέρου, στην ασφάλεια και προστασία
της κοινωνίας, της δίκαιης και αποτελεσματικής είσπραξης των δημοσίων
εσόδων, καθώς και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και εκούσιας
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έθεσε ως στόχους α) τη

θεωρητική

προσέγγιση του ρόλου της Τελωνειακής Υπηρεσίας και του τελωνειακού ελέγχου
όπως

αυτή

αποτυπώνεται

στην

Ελληνική

οικονομική

και

κοινωνική

πραγματικότητα και β) τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αυτών στην
πάταξη του λαθρεμπορίου και την πρόληψη της φοροδιαφυγής, βάσει του
επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βάσει
εμπειρικής έρευνας.
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της συγκεκριμένης διπλωματικής
εργασίας

και

να

ολοκληρωθεί

η

παρούσα

έρευνα

α)

δημιουργήθηκε

ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε τελωνειακούς
υπαλλήλους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και β) εφαρμόστηκε μελέτη
περίπτωσης τελωνειακού ελέγχου σε λαθρεμπορία αλκοολούχων ειδών.
Πιο αναλυτικά, η εργασία χωρίστηκε σε πέντε μέρη τα οποία περιγράφονται ως
ακολούθως. Το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας αφιερώθηκε σε μία σύντομη
ιστορική αναδρομή της Ελληνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, του ρόλου που
διαδραματίζει στην Ελλάδα

και της αποστολής της στην πάταξη του

λαθρεμπορίου και την πρόληψη της φοροδιαφυγής, υπό το πρίσμα των
τελωνειακών ελέγχων, όπως αυτοί νομικά και λειτουργικά πλαισιώνονται και της
φύσης αυτών βάσει τελωνειακών καθεστώτων.
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Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε επισκόπηση στο επιχειρησιακό σχέδιο της
Γενικής

Γραμματείας

Δημοσίων

Εσόδων

και

στην

αποτίμηση

της

αποτελεσματικότητας των Τελωνειακών ελέγχων, βάσει προηγούμενων ερευνών
και βάσει αναφορών της Γ.Γ.Δ.Ε, ως προς την επιτυχία της ελληνικής
Τελωνειακής Υπηρεσίας, αναφορικά με τα τελωνειακά έσοδα και την μείωση του
λαθρεμπορίου.
Το τρίτο μέρος της παρούσης διπλωματικής εργασίας συμπεριέλαβε τη
μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας η οποία χωρίστηκε σε δύο στάδια: α) αυτό
της μελέτης περίπτωσης μείωσης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
κατόπιν τελωνειακού ελέγχου και β) αυτό της χρησιμοποίησης ερωτηματολογίου,
βασισμένου

σε

κατάλληλο

τελωνειακό

δείγμα,

σχετικού

με

την

αποτελεσματικότητα των τελωνειακού ελέγχου ως προς την αύξηση των εσόδων
του κράτους και την πρόληψη των λαθρεμποριών και της φοροδιαφυγής.
Στο τέταρτο μέρος, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την
εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενης μελέτης περίπτωσης και τα συμπεράσματα
τα οποία εξήχθησαν από το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στο τελωνειακό
δείγμα. Η έρευνα αυτή υπήρξε πολύ σημαντική για την διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας και της ποιότητας των
ελέγχων τους οποίους εφαρμόζει.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας, έτσι όπως καταγράφηκαν στο πέμπτο μέρος της εργασίας,
επιβεβαίωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαραίτητη καθιέρωση και εφαρμογή
στοχευμένων και αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων για τη διασφάλιση ενός
ισοδύναμου

αποτελέσματος

ελέγχου

στην

προστασία

της

οικονομικής,

κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ασφάλειας της Χώρας.
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20.

ΤΖΙΝΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΔΛΠ 38.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το βαθμό συμμόρφωσης 50
ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την
περίοδο 2009-2016 σύμφωνα με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 38
«Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία». Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την
αξιολόγηση

των

καθοριστικών

παραγόντων

της

συμμόρφωσης

με

τις

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις βασίζεται στο μοντέλο παλινδρόμησης OLS, με
εξαρτημένη μεταβλητή το βαθμό συμμόρφωσης και ανεξάρτητες: το μέγεθος
(κεφαλαιοποίηση) της εταιρείας, την απόδοση ενεργητικού και πωλήσεων, το
χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς και τον τύπο της ελεγκτικής εταιρείας. Όμως,
έπειτα από τους πρώτους ελέγχους του υποδείγματος, κρίθηκε αναγκαίο η
περαιτέρω εξειδίκευσή του σε δύο νέα υποδείγματα. Τα αποτελέσματα της
έρευνας επιβεβαιώνουν κατά κύριο λόγο τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς οι
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις συσχετίζονται

θετικά με το μέγεθος της

επιχείρησης, και στις εταιρείες, όπου το κόστος χρηματοδότησης και ο δανεισμός
είναι σε υψηλά επίπεδα, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις είναι υψηλότερος. Επιπλέον, το επίπεδο συμμόρφωσης
επηρεάζεται θετικά τόσο από το βαθμό απόδοσης του ενεργητικού, όσο και από
τον τύπο της ελεγκτικής εταιρείας. Όμως, παρόλο που η απόδοση των
πωλήσεων συσχετίζεται θετικά με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, δεν είναι
στατιστικά σημαντική, με αποτέλεσμα να έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή
βιβλιογραφία.
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