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Η λογιστική αντιμετώπιση της αποτίμησης των επιχειρήσεων βάσει 

των ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΓΠΛΑ) και των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)  

Μαρία Δημητρίου * 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν άρθρο ερευνά την επενδυτική βάση των προβλέψεων, των πρακτικών 

αποτίμησης και συστάσεων των αναλυτών. Διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία αποτίμησης 

πέντε βημάτων σε μορφή ερευνητικής έκθεσης που χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1) στην κατασκευή ιδιαίτερων 

μοντέλων αποτίμησης 2) στη ρεαλιστική διερεύνηση των θεμάτων της αποτίμησης των 

αναλυτών και 3) του λογιστικού πλαισίου των εταιρειών καθώς και ενισχύει την 

σπουδαιότητα αυτών στη λήψη κατάλληλης επενδυτικής σύστασης. Συνολικά, τα 

αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η χρήση ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης και 

μοντελοποίησης στην κατασκευή προσαρμοσμένου-κινδύνου μοντέλου αποτίμησης 

ταμειακών ροών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θεωρείται συνεχώς όλο και 

πιο απαραίτητη. Τα κυριότερα αποτελέσματα συμβάλουν τόσο στην επίτευξη αξιόλογων 

επενδυτικών αποφάσεων, και την υγιή οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην ποιοτική 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας των οικονομικών και διοικητικών 

επιστημών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.  
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Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών, Χρηματιστήρια/ Πιστοποιημένοι Χρηματοοικονομικοί 

Αναλυτές, Πληροφορική/ Πληροφορία / Εφαρμογές 
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The accounting treatment of corporate valuation based on 

Greek Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and 

International Financial Reporting Standards (IFRS)  

 

Maria Dimitriou* 

University of Macedonia, Greece 

 

ABSTRACT 

This paper explores the investment base of analysts' forecasts, valuation practices, and 

recommendations. We find that the process of valuing five steps in the format of a 

research report used by certified financial analysts can be used 1) to construct particular 

valuation models 2) to realistically explore the analysts’ valuation issues and the 

accounting framework of companies as well as 3) to enhance the importance so as to 

make an appropriate investment recommendation. Overall, these results suggest that the 

use of a valuation and modeling research report in the construction of a risk-adjusted 

valuation model of cash flow from financial statements is increasingly perceived as more 

and more necessary. The main results contribute to both making meaningful investment 

decisions along with sound economic growth and improving the quality of education and 

teaching of economic and administrative sciences using information and communication 

technologies. 

Keywords: Institutional and Regulatory Framework (Greek GAAP/ Greek Accounting 

Standards, IAS/ IFRS), Business /Security Valuation, Investments /Investment Decisions, 

Food & Beverage Industry, Stock Exchanges /Certified Financial Analysts, Information 

Technology /Information /Applications 

 

 

 

 

 

 

———————————————— 

* PhD Candidate in Field of Research: Financial Accounting with Information Systems,  
Department of Applied Informatics, School of Information Sciences, University of Macedonia, N. Egnatia Str. 156, 54006, Thessaloniki, Greece  

E-mail: mdimitriou@uom.gr, mdimitriou@uom.edu.gr, maria.d.dimitriou@gmail.com 

Website: https://www.linkedin.com/in/maria-dimitriou-1b238b63/, https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dimitriou3 

Identifiers: Web of Science Researcher ID Y-7232-2019, ORCID 0000-0002-6153-7122 

 

mailto:mdimitriou@uom.gr
https://www.linkedin.com/in/maria-dimitriou-1b238b63/
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dimitriou3


Σελ. 3 από 23 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων συνιστά αναμφίβολα κρίσιμη περιοχή ενδιαφέροντος 

των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής σε διεθνές 

επίπεδο. Το ζήτημα του εννοιολογικού της προσδιορισμού και της λογιστικής της αντιμετώπισης 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης για μια μακρά χρονική περίοδο. Η επίδραση 

της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών, εκτιμάται ότι συνέβαλε και μπορεί να συμβάλει στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και πρακτικής εφαρμογής αλλά και σε συνδυασμό με το 

περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων και τους υπό εφαρμογή λογιστικούς κανόνες, αρχές 

και πρότυπα που έχουν αλλάξει σημαντικά.  

Σε αυτό το άρθρο (ή αυτή τη διδακτορική διατριβή), επεδίωξα να διερευνήσω τις 

συνδέσεις μεταξύ της ερευνητικής έκθεσης, της εταιρικής αποτίμησης και μοντελοποίησης, μέσα 

από ένα «παράδειγμα» και πιο συγκεκριμένα ένα «παράδειγμα ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης 

και μοντελοποίησης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών» για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς προκειμένου να δώσει κάποιες λύσεις στην ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα καθώς και να αναδείξει τις πολλές δυνατότητες που προσφέρουν για περαιτέρω 

έρευνα, με έμφαση στον κλάδο ποτών-αναψυκτικών σε ελληνικό και διεθνές χώρο. 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ 

Όσον αφορά την μορφή της ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης, σκοπεύω να καλύψω τρία 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της, δηλαδή: 

1) την κατανόησή της ως μια διαδικασία με πέντε βήματα που χρησιμοποιούν οι 

πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές ώστε να προσδιοριστεί η αξία της υπό εξέταση 

εταιρείας και να εξεταστεί η επενδυτική βάση της σύστασης (το «μαύρο κουτί» της διαδικασίας), 

συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αναλυτές στις 

κεφαλαιαγορές, και τη χρήση αυτής της διαδικασίας αποτίμησης στη λήψη κατάλληλης 

επενδυτικής σύστασης, για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση του «παραδείγματος 

αποτίμησης και μοντελοποίησης στην περίπτωση της Coca-Cola 3Ε» σε μορφή ερευνητικής 

έκθεσης αλλά και ως μια περαιτέρω (θεωρητικής, μεθοδολογικής και πρακτικής) συνεισφοράς σε 

προηγούμενες μελέτες στο πεδίο έρευνας εξετάζοντας λεπτομερώς τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση αυτού του θέματος με την καθιέρωση ή την 

επιβεβαίωση γεγονότων και των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εργασιών, την επίλυση 

υφιστάμενων προβλημάτων, την υποστήριξη θεωρημάτων, την ανάπτυξη νέων θεωριών στο 

πλαίσιο του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της «λογιστικής αντιμετώπισης» που 

χρησιμοποιείται στις υπό εξέταση εταιρείες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνίας (για την συλλογή, χειρισμό και ανάλυση των δεδομένων, όπως το διαδίκτυο, οι 

διαδικτυακές πηγές και οι βάσεις δεδομένων ή οι πλατφόρμες μακροοικονομικών και άλλων 

δεδομένων και πληροφοριών) και χρηματοοικονομική μοντελοποίηση σε υπολογιστικά φύλλα 

του Excel.  

2) τον τρόπο με τον οποίο η μορφή της ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης αναπτύσσει 

περαιτέρω τις γνώσεις στην εταιρική αποτίμηση ή, για παράδειγμα, μια ερευνητική εργασία 

ομάδας φοιτητών. Αυτή η μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να προωθήσει την 

ερευνητική ικανότητα ενός φοιτητή/φοιτήτριας να προετοιμαστεί για μελλοντικές θέσεις 

εργασίας ή να προετοιμάσει ερευνητικές εκθέσεις, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη του, και 

3) την κατανόησή της ως προσέγγιση έρευνας η οποία εξαρτάται από την γνωσιολογία 

(με άλλα λόγια επιστημολογία ή γνωσιοθεωρία), δηλαδή τον κλάδο της φιλοσοφίας που μελετάει 

την ουσία, τις μορφές, τις πηγές, τις δυνατότητες, την αξία και τα όρια της αληθινής γνώσης του 
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εξωτερικού κόσμου και του εγώ, οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά τόσο εντός όσο και μεταξύ των 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

Όσον αφορά την εταιρική αποτίμηση και μοντελοποίηση, σκοπεύω να καλύψω τόσο τις 

συνδέσεις τους, καθώς και αυτό που τους διακρίνει, όπως το γεγονός ότι η «μοντελοποίηση» 

αφορά μάλλον την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της εταιρείας που θα αποτιμηθεί, ενώ η «εταιρική αποτίμηση» αναφέρεται 

περισσότερο στο αποτέλεσμα της διαδικασίας αποτίμησης που καθιστούν εφικτή και 

αποτελεσματική την μοντελοποίηση. 

Κατά την προσέγγιση της εταιρικής αποτίμησης και μοντελοποίησης τονίζω πρωτίστως 

τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτίμησης (1. Κατανόηση της επιχείρησης, 2. Πρόβλεψη της 

απόδοσης της εταιρείας, 3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης, 4. Μετατροπή 

προβλέψεων στην αποτίμηση, 5. Λήψη επενδυτικής απόφασης/σύστασης), ωστόσο, όποτε 

χρειάζεται, συζητάω και άλλες μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία που υποβοηθούν τη λήψη 

αποφάσεων και μειώνουν τους πιθανούς κινδύνους της επένδυσης, όπως το επιχειρηματικό 

μοντέλο της αλυσίδας αξίας της εταιρείας και των ανταγωνιστικών δυνάμεων, την ανάλυση 

PEST, την ανάλυση SWOT της εταιρείας και των ανταγωνιστών της, την ανάλυση στρατηγικής 

αυτής και των ανταγωνιστών της, την ανταγωνιστική θέση της και το στάδιο ωριμότητας αυτών 

στη βιομηχανία, τη μήτρα BCG, το μοντέλο των πέντε ανταγωνιστικών δυνάμεων του Porter, και 

την ανάλυση των στρατηγικών για την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Γίνεται η 

επισκόπηση του μοντέλου αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών, το οποίο επιλέχθηκε ως το πιο 

κατάλληλο να αναλυθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που θα 

αναλυθεί.  

Μέσω του «παραδείγματος» (και ειδικότερα του «παραδείγματος ερευνητικής έκθεσης» ή 

του «παραδείγματος ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης και μοντελοποίησης»), που συνοψίζει το 

περιεχόμενο των πληροφοριών και τα ευρήματα της διαδικασίας αποτίμησης, και υπογραμμίζει 

την επιλογή προσαρμοσμένου- κινδύνου μοντέλου αποτίμησης προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών, διαφόρων παραλλαγών και σταδίων ανάπτυξης, παίρνοντας δεδομένα πραγματικού χρόνου 

από την αγορά με έμφαση στον κλάδο ποτών-αναψυκτικών σε ελληνικό και διεθνές χώρο, 

δίνοντας την κατάλληλη επενδυτική σύσταση της μετοχής στην περίπτωση της Coca-Cola 3Ε, 

για την καλύτερη κατανόηση των όσων ειπώθηκαν, οραματίζομαι να γίνουν κατανοητά τα εξής:  

1) Οι υποθέσεις σχετικά με θέματα, όπως τα επενδυτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας 

που πρόκειται να αναλυθεί, και οι δυνατότητές της στο μέλλον, αναλύοντας την εταιρεία, τον 

βιομηχανικό κλάδο που ανήκει και την ανταγωνιστική θέση που έχει σε αυτόν, την 

χρηματοοικονομική ανάλυση (χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) της 

εταιρείας και την πρόβλεψη των επιδόσεων της, την ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης της 

και την ανάλυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της καθώς και τους πυλώνες της: αγορά, 

περιβάλλον, χώρο εργασίας και κοινωνία, που συμβάλουν στην βιωσιμότητα της, στο ευρύτερο 

γνωστικό πεδίο της διαδικασίας αποτίμησης 

2) Η λήψη της «κατάλληλης» επενδυτικής σύστασης, η οποία συνεπάγεται τον τελικό 

προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της εταιρείας ανά μετοχή βάσει της αποτίμησης με 

προεξόφληση ταμειακών ροών, αλλά και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ώστε να 

αποκλειστούν οι αδυναμίες της μεθόδου (ανάλυση αθροίσματος των μερών, ανάλυση 

ευαισθησίας, αποτίμηση βάσει συγκρίσεων, ανάλυση και σύγκριση πολλαπλασιαστών) με βάση 

τόσο τη βιβλιογραφία όσο και την εικόνα από τα δεδομένα 

3) Οι περιπτώσεις των λογιστικών πλαισίων, κανόνων, αρχών και προτύπων 

ερευνητικού χαρακτήρα αναλύοντας την παγκόσμια υιοθέτηση των ΔΠΧΠ (οφέλη και 

προοπτικές) και τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών (ιδιωτικό ή ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα 
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Λογισμικού για την Λογιστική, ιδιωτικά ή ελεύθερου λογισμικού κώδικα Πακέτα 

Χρηματοοικονομικής), για την εταιρική αποτίμηση και μοντελοποίηση. 

Με τον τρόπο αυτό, αυτό το άρθρο (ή αυτή η διδακτορική διατριβή) επιδιώκει να 

καθιερώσει ένα πλαίσιο για την εποικοδομητική ερευνητική έκθεση αποτίμησης που κινείται 

πέρα από τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα αποτίμησης στο πλαίσιο της λογιστικής αντιμετώπισης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και της ερμηνείας των προσεγγίσεων 

και των μοντέλων αποτίμησης με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών ως ανοιχτή πρόκληση. Η οικοδόμηση ενός μοντέλου αποτίμησης ταμειακών ροών 

ακριβείας με χρήση του Excel, εκφράζει την κεντρική ιδέα του ερευνητικού έργου, στα πλαίσια 

της διαδικασίας αποτίμησης και σε μορφή ερευνητικής έκθεσης στη λήψη κατάλληλης 

επενδυτικής σύστασης.  

Απώτερος σκοπός του άρθρου (ή της διατριβής αυτής) είναι να συμβάλει στην περαιτέρω 

διερεύνηση και προβληματισμό σχετικά με το θέμα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα στις 

εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες, στην προώθηση και υποβοήθηση της επιστημονικής 

έρευνας, και στα οφέλη που μπορεί να προσδώσει ως μέσο γνώσης για τους φοιτητές και ως 

σημαντικό βοήθημα για τους ερευνητές. Ακολουθώντας την προσέγγιση και τη δομή που έχει 

εξηγηθεί παραπάνω, το άρθρο (ή η διατριβή) θα επιτύχει να συμβάλει σε 

θεωρία-πρακτική-μεθοδολογία. 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Στην έρευνα αυτή, εξέτασα τα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Πώς καθίσταται δυνατή η εταιρική αποτίμηση και μοντελοποίηση στην λήψη 

κατάλληλης επενδυτικής σύστασης; 

• Ποια είναι η επενδυτική βάση (το «μαύρο κουτί») που διαμορφώνει προβλέψεις, 

πρακτικές αποτίμησης και σύσταση μετοχών; 

• Οι προβλέψεις αποτίμησης και οι συστάσεις μετοχών με τεκμηριωμένη επενδυτική 

βάση είναι πιο επιτυχείς από άλλες; 

• Πώς μπορεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δράσης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

μιας αποτελεσματικής εταιρικής αποτίμησης; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία τέτοιων 

προσεγγίσεων; 

• Τι άλλαξε αλλά και τι πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον όσον αφορά το πλαίσιο της 

«λογιστικής αντιμετώπισης» της αποτίμησης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών; 

• Ποιο είναι το είδος των μοντέλων αποτίμησης και λογιστικών πλαισίων που 

εφαρμόζονται στο παράδειγμα της εταιρικής αποτίμησης και μοντελοποίησης; 

• Πώς τα στοιχεία από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αντιμετωπίζονται ώστε να 

εισαχθούν στο μοντέλο αποτίμησης; Ποιος είναι ο ρόλος τους στην διαμόρφωση προβλέψεων, 

στην πρακτική των επιλεγμένων μοντέλων αποτίμησης και, κατά επέκταση, στη λήψη 

κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων; 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

Για τα τελευταία 20 χρόνια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα της αποτίμησης 

αντιμετωπίζεται, μεταξύ άλλων, στη ξένη βιβλιογραφία του επενδυτικού επαγγέλματος και στις 

επενδυτικές στρατηγικές, ενώ υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από ερευνητές λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής στην καλύτερη κατανόηση της αποτίμησης των χρηματοοικονομικών 
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αναλυτών και της επενδυτικής βάσης (ως «μαύρο κουτί») των προβλέψεων, των πρακτικών 

αποτίμησης και της λήψη αποφάσεων τους.  

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη SSRN δείχνει 2.685 

άρθρα για τους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, 206 άρθρα ειδικά για τους 

αναλυτές (sell-side), 1.078 για τη διαδικασία αποτίμησης και 559 για το «μαύρο κουτί». 

Επιπλέον, στις ιστοσελίδες των διεθνών πανεπιστημιακών διαγωνισμών μεταξύ ομάδων 

σπουδαστών, όπως η ερευνητική πρόκληση CFA που διοργάνωσε ο σύλλογος CFA και 

πρόσφατα ο διαγωνισμός MBA Stock Picking που διοργανώθηκε από το Ben Graham Centre, τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης δείχνουν ερευνητικές εκθέσεις.  

Στο παρόν άρθρο (ή Στη διατριβή αυτή) προσπαθώ να συνεισφέρω σε μια πιο συνεκτική 

και ολοκληρωμένη λύση στην μελέτη της αποτίμησης των αναλυτών και της επενδυτικής βάσης 

των προβλέψεων, των πρακτικών αποτίμησης και της λήψη αποφάσεων τους.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα 

καθώς και για την επέκταση και τον επαναπροσδιορισμό της υπάρχουσας γνώσης και της 

επαγγελματικής πρακτικής, περιλαμβάνουν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μεταξύ της εταιρικής 

αποτίμησης και μοντελοποίησης και της ερευνητικής έκθεσης που χρησιμοποιούν 

πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Επίσης, βασίστηκα σε μια εκτεταμένη 

βιβλιογραφική έρευνα και διεξαγωγή συγκριτικής επισκόπησης και σύνθεσης της έρευνας, ώστε 

να προτείνω κάτι καινούργιο. Διακρίνονται, επίσης, διάφορα θεωρητικά και πειραματικά 

συμπεράσματα άλλων ερευνητών.  

Πραγματοποίησα, επίσης, μια συγκριτική ανάλυση των λογιστικών πλαισίων που 

εφαρμόζονται σε εταιρείες στην Ελλάδα. Η ανάλυση αυτή έχει συνεχώς εξαιρετικά 

αποτελέσματα στην ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση των αγορών  και των 

ενδιαφερόμενων φορέων από το 2005, με την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από τις εισηγμένες εταιρείες 

στο ΧΑΑ αλλά και την εφαρμογή των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε μη εισηγμένες 

εταιρείες από το 2015. Αυτό πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά σημεία 

στον τρόπο της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της λογιστικής 

αντιμετώπισης. Όσον αφορά την Ελλάδα, ανάλαβα, επίσης, μια ανάλυση των κύριων στοιχείων 

υιοθέτησης των ΔΛΠ, με σκοπό να επισημάνει την φιλοσοφική βάση και αξία τους.  

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης και μοντελοποίησης βάσει ταμειακών ροών από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις επίσης εξετάζονται στο να αναλυθούν πώς τα στοιχεία από 

αυτές αντιμετωπίζονται ώστε να εισαχθούν στο μοντέλο αποτίμησης κα το ρόλο τους στην 

διαμόρφωση προβλέψεων, στην πρακτική των επιλεγμένων μοντέλων αποτίμησης και, κατά 

επέκταση, στη λήψη κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων.  

Για την κατανόηση των παραπάνω δίνω μια προσωπική ερευνητική έκθεση αποτίμησης  

σε επιχείρηση του κλάδου ποτών-αναψυκτικών, που συνοψίζει το περιεχόμενο των πληροφοριών 

και τα ευρήματα της έρευνας (περιγραφή, πρωτογενής ανάλυση, δευτερογενής ανάλυση, 

συμπεράσματα) και υπογραμμίζει την οικοδόμηση προσαρμοσμένου- κινδύνου μοντέλου 

αποτίμησης προεξοφλημένων ταμειακών ροών, και τη λήψη κατάλληλης επενδυτικής σύστασης 

για τη μετοχή της.  

Οι μέθοδοι έρευνας - μεθοδολογία, επιστημολογία και οντολογία -  του άρθρου (ή της 

διατριβής) περιλαμβάνουν, δηλαδή, θεμελιωμένη θεωρία, αφηγηματική μελέτη, 

περιπτωσιολογική μελέτη, μελέτη αποτίμησης ανά γεωγραφική περιοχή και κατηγορία 

προϊόντων, περιγραφική μελέτη και μελέτη αποτίμησης των αναλυτών, την εξέταση των συναφή 

ερευνητικών εργασιών του άρθρου (ή της διατριβής) από ειδήμονες, διασφαλίζοντας με όλα τα 
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παραπάνω τον επιστημονικό χαρακτήρα της εργασίας και την εγκυρότητα των συμπερασμάτων 

του (ή της).  

Τα ορόσημα και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες του άρθρου (ή της διατριβής) 

περιγράφονται στο παράρτημα 2 και στον πίνακα: Χρονοδιάγραμμα – Στάδια εκπόνησης 

διατριβής με δημοσιεύσεις, για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

συνολικής προόδου του άρθρου (ή της διατριβής). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εταιρική αποτίμηση και η μοντελοποίηση θεωρούνται απαραίτητες τόσο στην 

ανάπτυξη των ατόμων που εμπλέκονται όσο και στην επίτευξη αξιόλογων επενδυτικών 

αποφάσεων. Η λήψη κατάλληλης επενδυτικής σύστασης στην περίπτωση της Coca-Cola 3E με 

αναφορά στο με ποιόν τρόπο καθίσταται δυνατή η εταιρική αποτίμηση και μοντελοποίηση, 

προέρχεται από τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας αποτίμησης (1.Κατανόηση Επιχείρησης 

/Κλάδου/Ανταγωνισμού, 2.Πρόβλεψη Επιδόσεων, 3.Επιλογή Κατάλληλου Μοντέλου 

Αποτίμησης, 4.Εισαγωγή Προβλέψεων στη Αποτίμηση, 5.Επενδυτική Σύσταση), έρευνας, 

ανάλυσης και ερμηνείας τους.  

Μεταξύ αυτών είναι η επιλογή των μοντέλων προεξοφλημένων ταμειακών ροών, που 

εμφανίζονται «πολύπλοκα», η συνεχιζόμενη σπουδαιότητα των «απλών» πολλαπλασιαστών, 

ιδίως του πολλαπλασιαστή P/E (τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μετοχής  /κέρδη ανά μετοχή), 

καθώς επίσης και τα ερευνητικά εργαλεία στην διοίκηση επιχειρήσεων, ως εξειδίκευση στον 

επιστημονικό κλάδο των οικονομικών και νομικών επιστημών του επιστημονικού τομέα των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και στην παιδαγωγική.  

Ωστόσο, δεδομένης της σπουδαιότητας της αποτίμησης των αναλυτών στον σημερινό 

και αυριανό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστεί και η 

τεκμηριωμένη επενδυτική βάση (το «μαύρο κουτί») που διαμορφώνει προβλέψεις, πρακτικές 

αποτίμησης και σύσταση μετοχών. 

Οι περισσότερες εκθέσεις αποτίμησης καλύπτουν τους ακόλουθους τρεις μεγάλους 

τομείς: 1) περιγραφή (παρουσίαση γεγονότων, αυτό ενημερώνει τον αναγνώστη για τις πωλήσεις, 

τα κέρδη, τα νέα προϊόντα της εταιρείας και τα μακροοικονομικά και βιομηχανικά πλαίσια στα 

οποία λειτουργεί η εταιρεία), 2) ανάλυση και προβλέψεις για τη βιομηχανία και την επιχείρηση, 

και 3) αποτίμηση και σύσταση.  

Ορισμένες «ερευνητικές εκθέσεις» έχουν σημαντική επιρροή στις επενδύσεις σε αξίες, 

αν και αυτό μπορεί να μην είναι πάντα ορατό ή σαφές. Μια ερώτηση στο άρθρο αυτό (ή στη 

διατριβή αυτή) είναι εάν οι προβλέψεις αποτίμησης και οι συστάσεις μετοχών που είναι 

σαφέστερες για την ανάλυση της επενδυτικής βάσης τους, είναι πιο επιτυχείς από άλλες των 

οποίων οι υποθέσεις εκφράζονται μόνο έμμεσα, και, συνήθως εκλεκτικά ή/και μάλλον 

συγκεχυμένα. 

Είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό ότι οι υπεύθυνοι λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οι 

ανεξάρτητοι ερευνητές και οι επαγγελματίες έχουν συνήθως τα δικά τους πρότυπα σκέψης και 

δράσης. Μπορεί συνεπώς να είναι σημαντικό να διερευνηθεί πώς μπορεί η διαδικασία 

αποτίμησης σε μορφή ερευνητικής έκθεσης, που χρησιμοποιούν οι πιστοποιημένοι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δράσης 

καθώς και την προστιθέμενη αξία τέτοιων προσεγγίσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

απαραίτητων καινοτομιών στην εκπαίδευση.  

Η σχέση μεταξύ της ερευνητικής έκθεσης, της εταιρικής αποτίμησης και 

μοντελοποίησης δεν είναι μονόδρομη με επιρροές που προέρχονται από την έρευνα των 

επενδύσεων προς την εταιρική αποτίμηση και μοντελοποίηση μόνο. Αντίθετα, οι πολλές αλλαγές 
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στον σημερινό κόσμο, όπως η παγκόσμια υιοθέτηση των ΔΠΧΠ (με τις ευκαιρίες, τις απειλές, τις 

αδυναμίες και τους κινδύνους της) και των νέων τεχνολογιών (ιδιωτικό ή ελεύθερο και ανοιχτού 

κώδικα Λογισμικού για την Λογιστική, ιδιωτικά ή ελεύθερου λογισμικού κώδικα Πακέτα 

Χρηματοοικονομικής), δίνει ώθηση σε νέους προβληματισμούς όσον αφορά την εταιρική 

αποτίμηση και μοντελοποίηση στο πλαίσιο της «λογιστικής αντιμετώπισης» μέσω των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για το τι συμβαίνει αλλά και το τι 

πρόκειται να γίνει στο μέλλον.  

Στα πλαίσια ενός παγκόσμιου πανεπιστημιακού διαγωνισμού (σε τοπικό επίπεδο) 

μεταξύ ομάδων φοιτητών χρηματοοικονομικής και λογιστικής (όπως το CFA Research 

Challenge) προσωπικά απέκτησα εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συγγραφή 

ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης το 2012 (από την προσέγγιση του sell-side αναλυτή) -υπό την 

εποπτεία μέντορα CFA και δύο ακαδημαϊκών συμβούλων με παρουσίαση της έκθεσης σε ομάδα 

ειδικών κριτών- και είχα την ευκαιρία να εξετάσω την διαδικασία αποτίμησης, τις συστάσεις 

μετοχών και πρακτικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές με τεκμηριωμένα αποτελέσματα και λήψη επενδυτικής σύστασης. 

Έτσι, η «Επενδυτική Έρευνα για την Coca-Cola 3Ε» προσέλκυσε και συγκέντρωσε 

την προσοχή των φοιτητών χρηματοοικονομικής και διοίκησης επιχειρήσεων όταν οι φοιτητές 

συμμετείχαν στο CFA Institute Research Challenge το 2011 στην Ελλάδα (τετράμηνη περίοδος 

πλήρους μελέτης και έρευνας, από Νοέμβριο 2011 έως Φεβρουάριο 2012) για την ανάπτυξη και 

υλοποίηση μιας ερευνητικής έκθεσης επενδύσεων /αποτίμησης συγκεκριμένα της εισηγμένης 

Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από τους επαγγελματίες 

αναλυτές. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα τοπικά επίπεδα για άλλες εισηγμένες εταιρείες όπου 

τελικά κάποιες ομάδες καταλήγουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε τέτοιους 

διαγωνισμούς.  

Όταν αναλύονται οι ερευνητικές εκθέσεις σε τέτοιους διαγωνισμούς, γίνεται φανερό 

ότι η επιτυχία τους συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκαν οι προβλέψεις 

αποτίμησης και οι επενδυτικές συστάσεις. Αυτές είναι συνήθως στενά συνδεδεμένες με την 

ανάλυση της αποτίμησης της υπό εξέταση εταιρείας και των δυνατοτήτων τους στο μέλλον 

ενάντια στους παράγοντες κινδύνου του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Με δεδομένο ότι αυτές οι προβλέψεις αποτίμησης και οι επενδυτικές συστάσεις 

συνδέονται στενά με τις υποθέσεις σε σχέση με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας και 

τις δυνατότητές της στο μέλλον, καθώς και το ερώτημα σχετικά με το είδος των μοντέλων 

αποτίμησης που εφαρμόζονται, το ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου κατευθύνεται προς την 

πιο προσεκτική εξέταση των σχέσεων μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών (Ευρώπη, Ρωσία, 

Αφρική) και των κατηγοριών προϊόντων (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά). Εξερευνώντας 

το «παράδειγμα ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης» είναι φυσικά ένας πιθανός τρόπος διερεύνησης 

των μερικές φορές πολύ περίπλοκων συνδέσεων μεταξύ αυτών των γεωγραφικών περιοχών και 

των κατηγοριών προϊόντων. 

Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι αποφάσεις στους τομείς της εταιρικής αποτίμησης 

και μοντελοποίησης επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία 

της εμπειρικής και στατιστικής έρευνας, των πειραμάτων και άλλων «επιστημονικών» μεθόδων 

στις οικονομικές επιστήμες (τόσο ποσοτικού όσο και ποιοτικού χαρακτήρα) και ιδιαίτερα στις 

αποτιμήσεις των αναλυτών, η έρευνα αυτή εφιστά την προσοχή στην ανάγκη της συμπλήρωσης 

της «επιστημονικής» προοπτικής με μια φιλοσοφική προοπτική, η οποία συνεπάγεται τόσο την 

πρόβλεψη των επιδόσεων της εταιρείας, καθώς και την ικανότητα να ερευνήσει κριτικά τις 

βάσεις (το «μαύρο κουτί») της επενδυτικής σύστασης στους τομείς των προβλέψεων, των 

πρακτικών αποτίμησης και της σύστασης μετοχών. Επιπλέον, η έρευνα αυτή καταδεικνύει τη 

συνεισφορά αυτής της μεθόδου στην διδασκαλία της χρηματοοικονομικής λογιστικής με 
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πληροφοριακά συστήματα κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην προώθηση και 

υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας, και τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει ως μέσο 

γνώσης για τους φοιτητές και ως σημαντικό βοήθημα για τους ερευνητές. 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ / ΑΞΙΑ 

Θεωρώ ότι τα πρωτότυπα σημεία του άρθρου (ή της διατριβής) είναι τα εξής: 

Πρώτα από όλα, η επιλογή των θεμάτων που αφορούν τη συζήτηση της πολύπλοκης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της ερευνητικής έκθεσης, της εταιρικής αποτίμησης και της 

μοντελοποίησης. Μέσω της διερεύνησης τέτοιων σχέσεων, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το 

γεγονός ότι ορισμένες τρέχουσες συζητήσεις και διλήμματα στην έρευνα και στην παιδαγωγική 

του συγκεκριμένου τομέα είναι στην πραγματικότητα παλιές. Και το ίδιο ισχύει και για μερικές 

από τις ερευνητικές λύσεις που έχουν προτείνει ερευνητές στο παρελθόν, μερικές από τις οποίες 

θα μπορούσαν σήμερα να καλυφθούν. 

Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο οι συνδέσεις μεταξύ της ερευνητικής έκθεσης, της 

εταιρικής αποτίμησης και της μοντελοποίησης έχουν εξερευνηθεί από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες διαμέσου του «παραδείγματος ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης», συμπεριλαμβανομένης 

μιας νέας ανάγνωσης των συμβολών ορισμένων έμπειρων ερευνητών στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της μάθησης.  

Με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση σχετικά με την ερευνητική έκθεση, την εταιρική 

αποτίμηση και την μοντελοποίηση επηρεάζει το εκπαιδευτικό όραμα, δίνοντας έμφαση για 

παράδειγμα στην κατανόηση της επενδυτικής βάσης, της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ και των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών,  καθώς και των μέσων για τη βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης στην χρηματοοικονομική λογιστική με 

πληροφοριακά συστήματα, με έμφαση στην λήψη κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων. 

Η προσπάθεια να συνθέσω και να συστηματοποιήσω μια εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω 

από διάφορους κύριους άξονες που καθορίστηκαν βασίζονται στο πλαίσιο του παραδείγματος 

ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης. Χωρίς να παραβλέπω το πλαίσιο του παραδείγματος, θεωρώ 

εξαιρετικά χρήσιμο τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων δεσμών μεταξύ της θεωρίας αποτίμησης, 

της ανάλυσης της επενδυτικής βάσης των προβλέψεων, των πρακτικών αποτίμησης και των 

συστάσεων μετοχών. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας στη σύγκριση των λογιστικών πλαισίων 

των διαφόρων εταιρειών πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε να ρίξω φως σε κοινά σημεία στον 

τρόπο με τον οποίο συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους και 

αντιμετωπίζονται τα στοιχεία τους σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων και της φιλοσοφικής βάσης 

και αξίας τους. 

Τα αποτελέσματα των ερευνητών στους οποίους εστιάζω, επιδεικνύουν την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών του μέλλοντος και των επαγγελματιών να καθοδηγούνται από μια πιο άμεση 

παρατήρηση της διαδικασίας ανάλυσης των αναλυτών σε αντίθεση με την εξέταση των 

συσχετισμών μεταξύ των χρηματοοικονομικών εισροών, αποτελεσμάτων και μεταβλητών για την 

κατανόηση της διαδικασίας ανάλυσης και τις βάσεις για τις συστάσεις. 

Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της 

ερευνητικής έκθεσης, που καλύπτει την περιγραφή (παρουσίαση γεγονότων για τις πωλήσεις, τα 

κέρδη, τα νέα προϊόντα της εταιρείας και τα μακροοικονομικά και βιομηχανικά πλαίσια στα 

οποία λειτουργεί η εταιρεία), ανάλυση και προβλέψεις για τη βιομηχανία και την επιχείρηση, και, 

τέλος, στην αποτίμηση και σύσταση, όπως ακριβώς προσεγγίζεται από τους αναλυτές, 

συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του  εκπαιδευτικού οράματος και της πρακτικής.  
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Στην πραγματικότητα, αυτό το χαρακτηριστικό, στο τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής με την κάλυψη του πεδίου έρευνας της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με 

Πληροφοριακά συστήματα, σχετίζεται με τον στόχο του άρθρου (ή της διατριβής) που προκύπτει 

από τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λογιστική 

αντιμετώπιση της αποτίμησης των επιχειρήσεων βάσει των ελληνικών και των διεθνών 

λογιστικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη λήψη κατάλληλης επενδυτικής 

σύστασης μέσω ενός παραδείγματος ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης. Την ίδια στιγμή θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ενδιαφέρουσα για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπου περιλαμβάνεται η Λογιστική 

και Χρηματοοικονομική. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μορφή του ερευνητικού παραδείγματος λοιπόν, και η βασισμένη σε πραγματικές 

καταστάσεις μελέτη περίπτωσης είναι σε ορισμένες περιπτώσεις προτιμότερες από την 

«παραδοσιακή» πρακτική βασισμένη σε δοσμένες πληροφορίες και δεδομένα, καθώς και σε 

απομνημόνευση τύπων και την ακριβή αναπαραγωγή τους. 

Μια ερευνητική έκθεση αποτίμησης ή η κατασκευή ενός προσαρμοσμένου- κινδύνου  

μοντέλου αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών, με τη χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, πρέπει να λαμβάνει παράλληλα και το λογιστικό και 

τεχνολογικό πλαίσιο υπόψη (υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και νέων τεχνολογιών). Αναμένεται μια 

συνεχιζόμενη ροή αλλαγών στα λογιστικά πρότυπα τους επόμενους μήνες και χρόνια, οπότε η 

μελλοντική επέκταση της μελέτης θα χρειαστεί να ανανεωθεί όσον αφορά τα ΔΠΧΠ και τα ΕΛΠ. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η έννοια των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών έχει αλλάξει σε συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίες πληροφοριών ενώ το 

ελεύθερο λογισμικό στη λογιστική και τα ειδικά πακέτα ελεύθερου λογισμικού στη 

χρηματοοικονομική αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα ευρήματα 

δείχνουν ότι η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει κάποια εφαρμογή με αυτά τα λογισμικά. 

Η αποτελεσματική και αξιόπιστη επενδυτική ερευνητική έκθεση αποτίμησης και τα 

κριτήριά της καθώς και η συμβολή της, για να επιτευχθεί ένα αξιόλογο συμπέρασμα, πρέπει να 

ενθαρρύνεται αντί να εξετάζονται ορισμένες διάσπαρτες πτυχές της έκθεσης μόνο. 

Ελπίζω ότι οι ερευνητές που εργάζονται μέσω αυτής της έρευνας θα αρχίσουν να 

κατανοούν περαιτέρω την αξιολόγηση των εταιρικών μετοχών και την επενδυτική σύσταση, με 

έμφαση i) στις εταιρείες του κλάδου ποτών-αναψυκτικών ii) στη λογιστική αντιμετώπιση από τις 

τοπικές ΓΠΛΑ στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, και iii) στα μοντέλα αποτίμησης μετοχών και τις σχετικές 

πτυχές των προσεγγίσεών τους (λογιστικές /χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται) για τη παραγωγή αποτιμήσεων και συστάσεων μετοχών με τη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

Ελπίζω ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές που 

μαθαίνουν χρηματοοικονομική λογιστική ή και βασικές αρχές χρηματοοικονομικής /λογιστικής 

ανάλυσης θα μπορούσαν να περάσουν από τα υλικά αυτής της έρευνας με μια αυξημένη 

εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα μοντέλα αποτίμησης μέσω μιας διαδικασίας 

αποτίμησης που χρησιμοποιούν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και τις συναφείς διαστάσεις 

της, όπως τη λογιστική αντιμετώπιση της βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών (ΓΠΛΑ) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά το 17ο Ετήσιο 

Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Είναι το τελικό 

χειρόγραφο μετά από ομότιμη κρίση (postprint). Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής ή των 

σχετικών ερευνητικών άρθρων υποστηρίχθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ 

(δεκαεπτά μήνες) [αριθμός πληρωμής 3156, 23.03.2018 (με 1η-3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου: 

Paper 8-9)], [αριθμός πληρωμής εκκρεμεί (με 4η-5η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου: Paper 10, 

Article 2-3, & Τελικά Παραδοτέα- Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου: PhD Thesis & PhD Paper 1-2)]. 

Οι συμμετοχές με ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια υποστηρίχθηκαν από την 

Μονάδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - 

ΕΛΚΕ κατόπιν απόφασης συνέλευσης [αριθμός πληρωμής 8338/2015 (Paper 1, 09/2014, 5th 

ICAF)], [αριθμός πληρωμής 8339/2015 (Paper 2, 12/2014, 13rd HFAA)], [αριθμός πληρωμής 

6746/2016 (Paper 3, 06/2015, 22nd MFS)], [αριθμός πληρωμής 6748/2016 (Paper 5, 12/2015, 

14th HFAA)], [αριθμός πληρωμής 3025/2017 (Paper 6, 06/2016, 23rd MFS)], [αριθμός 

πληρωμής 3045/2017 (Paper 7, 12/2016, 15th HFAA)], [αριθμός πληρωμής 9633/2018 (Paper 8, 

04/2017, 5th Spring MFS)], [αριθμός πληρωμής 9642/2018 (Paper 9, 06/2017, 24th MFS)], 

[αριθμός πληρωμής 6206/14.03.2019 (Paper 10, 06/2018, 25th MFS)]. Ο αριθμός πληρωμής 

εκκρεμεί για συμμετοχές με ερευνητικές εργασίες [(PhD Paper 1, 11/2018, 17th HFAA), (PhD 

Paper 2, 12/2018, 7th Spring MFS), & (PhD Paper 3, 02/2019, 26th MFS)] σε επιστημονικά 

συνέδρια.  

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Open Source Excellence Unit, University of Macedonia & Greek 

Free /Open Source Software Society) και η Βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού προγράμματος, παρείχαν την υποστήριξη που αφορούσε εργαστήρια, σεμινάρια ή 

διαλέξεις από το προσωπικό τους. Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής 

υπό την επίβλεψη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (καθηγητή Σταυρόπουλο 

Α.-επιβλέπων, επίκ. καθηγητή Δασσιλά Α., ο οποίος αντικατέστησε τον καθηγητή Νεγκάκη Χ., ο 

οποίος αντικατέστησε τον καθηγητή Βαζακίδη Α., καθηγητή Ρεφανίδη Ι.) με τέσσερις ετήσιες 

και επιπλέον πέντε τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, της διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη 

του καθηγητή Δημήτριου Παπαδόπουλου, της πτυχιακής εργασίας υπό την επίβλεψη της 

καθηγήτριας Δέσποινας Μακρίδου-Μπουσίου. Η Chartered Financial Analyst Society παρείχε 

την υποστήριξη που ήταν το CFA Research Challenge, τις συναφείς συναντήσεις και ένα βιβλίο 

στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων μετοχικού κεφαλαίου και ο εκδοτικός οίκος 

Διπλογραφία, παρείχε την υποστήριξη που ήταν βιβλία για την χρηματοοικονομική λογιστική, τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τη λογιστική του τέλους του έτους καθήκοντα 

σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Η European Financial Management Association, η 

Multinational Finance Society και ο Hellenic Finance and Accounting Association παρείχαν 

υποστήριξη που ήταν Εκπαιδευτικές Συνεδρίες, Συνεδρίες «Βελτίωσης της Έρευνας στη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική», Ομιλίες και Συνεδρίες Συζήτησης.  

Συμμετέχοντες σχολιαστές στα συνέδρια της Multinational Finance Society (αναπλ. 

καθηγητή Chima Mbagwu - Wilfrid Laurier University, Καναδά, αναπλ. καθηγήτρια Ozge Uygur 

- Rowan University, ΗΠΑ, καθηγήτρια Mine Aksu - Sabanci University, Τουρκία, καθηγητή 

Laurence Booth - University of Toronto, Καναδά, υπ. διδάκτορα Simeon Ketterer - University of 

Bamberg, Γερμανία, καθηγήτρια Άννα Γιανοπούλου-Μέρικα - Deree College, Ελλάδα, η οποία 

πρότεινε την παρακολούθηση του συνεδρίου «26th EFMA», αναπλ. καθηγητή Νεόφυτο 

Λαμπερτίδη - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, Κύπρο, υπ. διδάκτορα Grace Essien - University of 

Leeds, Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητή Krzysztof Jackowicz - Kozminski University, Πολωνία, 

καθηγητή Callen Jeffrey - University of Toronto, Καναδά, καθηγήτρια Martikainen Minna - 

Hanken School of Economics, Φιλανδία, καθηγητή Σουγιάννη Θεόδωρο - University of Illinois, 

ΗΠΑ, λέκτορα Λαδά Ανέστη - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα, Συμμετέχοντες), στα 
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συνέδρια του Hellenic Finance and Accounting Association (καθηγητή Γιώργο 

Παπαναστασόπουλο - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα, αναπλ. καθηγητή Μιχάλη Μπεκιάρη – 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα, καθηγητή Φίλιο Βασίλη - Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, 

λέκτορα Τσαγκανό Αθανάσιο - Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, Συμμετέχοντες) σε δύο ακόμη 

διεθνή συνέδρια (καθηγητή Νεγκάκη Χρήστο - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα ο οποίος 

πρότεινε την παρακολούθηση του συνεδρίου «13th HFAA» με ειδικές συνεδρίες: «Βελτίωσης 

της έρευνας στην χρηματοοικονομική και λογιστική», καθηγητή Κουσενίδη Δημήτριο - 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, καθηγητή Παύλο Μαλινδρέτο, 

Συμμετέχοντες) και σε διεθνή πανεπιστημιακό διαγωνισμό / CFA Research Challenge (κ. 

Δημήτριο Καρύδα  - μέντορα CFA, κ. Ιωάννη Ρίτσιο - πρόεδρο CFA, ακαδημαικό υπεύθυνο 

καθηγητή Ιωάννη Λαζαρίδη και ακαδημαικό σύμβουλο λέκτορα Σίμο Παπαδόπουλο, Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων ή Εξεταστική Επιτροπή, Συμμετέχοντες), παρείχαν γραπτές εκθέσεις ή 

προφορικές συζητήσεις στις σχετικές ερευνητικές εργασίες της συγγραφέως.  

Οι εξεταστές στο Multinational Finance Journal (καθηγητή κ. Θεοδωσίου Παναγιώτη - 

αρχισυντάκτη και σχολιαστές) παρείχαν τις γραπτές εκθέσεις για δύο ερευνητικά άρθρα της 

συγγραφέως.  

Την φιλόλογο Τσόγγα Αθανασία για τις παρατηρήσεις στο κείμενο της διδακτορικής 

διατριβής στα ελληνικά και την φιλόλογο Κουτσού Μαρία στο κείμενο της διδακτορικής 

διατριβής (PhD Paper 2) στα αγγλικά.  
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Δημητρίου έλαβε πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (πεδίο σπουδών: 

επιστήμη πληροφορικής – οικονομικών – διοίκησης επιχειρήσεων – εκπαιδευτική /διδακτική 

μεθοδολογία με διδασκαλία σε γυμνάσιο, πρακτική άσκηση στη διοίκηση σε δύο εκπαιδευτικά 

ιδρύματα) το 2009 και δίπλωμα ειδίκευσης (για στελέχη επιχειρήσεων) στη Στρατηγική Διοικητική 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εξειδίκευση χρηματοοικονομική) το 2012 από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από τον Απρίλιο του 2014 είναι υποψήφια διδάκτορας και από τον Μάιο 

του 2017 είναι υπότροφος του IKY στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Πεδίο Έρευνας: 

Χρηματοοικονομική Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα, με επίπεδο γνώσης C2: έμπειρος 

χρήστης στην αγγλική γλώσσα, και με μητρική γλώσσα την ελληνική. Έχει 14ετή επαγγελματική 

εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών της, με 8ετή εμπειρία στη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης 

μιας θέσης υψηλού προφίλ. Έλαβε επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη διοίκηση με πληροφοριακά 

συστήματα, στη διδασκαλία πληροφορικής, στη συμβουλευτική (χρηματοοικονομική /επιχειρήσεων), 

στην έρευνα επενδύσεων (CFA Research Challenge), στην χρηματοοικονομική και λογιστική 

επιστήμη, στην έρευνα, διδασκαλία και πρακτική της χρηματοοικονομικής. Γράφει, παρουσιάζει και 

συζητά σε ακαδημαϊκά συνέδρια υψηλού προφίλ με δημοσιεύσεις ευρέως σε θέματα λογιστικής, 

χρηματοοικονομικής, εταιρικής αποτίμησης, Δ.Π.Χ.Π., χρηματοοικονομικών εκθέσεων, 

αναδυόμενων αγορών, χρηματοοικονομικής των εταιρειών, χρηματοοικονομικής διοίκησης και 

λογιστικής. Είναι επίσης συγγραφέας πτυχιακής, διπλωματικής και διδακτορικής διατριβής ή 

σχετικών άρθρων.  

Συμμετείχε, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της, σε ερευνητικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνολικά με δεκατρείς (13) πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (επτά 

από αυτές έχουν αξιολογηθεί ως άρτιες) δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

(εσωτερικού και εξωτερικού) με σύστημα αξιολόγησης κριτών, έξι (6) εξ αυτών έχουν δημοσιευτεί σε 

επιστημονικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης και ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την ανάπτυξη, 

υλοποίηση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, καθώς και με άλλες δύο (2) σε έγκυρο 

περιοδικό -του εγκεκριμένου καταλόγου του Πανεπιστημίου με συντελεστή απήχησης- που έλαβαν 

πλήρη αξιολόγηση για δημοσίευση και βελτιώθηκαν σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση στο τελικό 

κείμενο της διατριβής και σε επόμενα άρθρα, βελτιώνοντας περαιτέρω την τέχνη της έρευνας και 

δίνοντας την κατεύθυνση της αριστείας 

Επιλέχθηκε για να λάβει 17μηνη Υποτροφία ΙΚΥ με βάση την ποιοτική αξιολόγηση της 

ενημερωμένης ερευνητικής πρότασης μαζί με την βιβλιογραφία τρίτου έτους, για Αρτιότητα, 

Πρωτοτυπία και Ρεαλιστικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (05.2017-10.2018) της Διδακτορικής 

Διατριβής ή Σχετικών Άρθρων και Υπεράσπισης της (10.2018-01.2019) στον Επιστημονικό Τομέα: 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστημονικός Τομέας: Οικονομικές και Νομικές 

Επιστήμες, Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εκθέσεις προόδου λαμβάνοντας μέρος της 

υποτροφίας.  

Της απονεμήθηκε πιστοποιητικό για Εξαιρετική Έρευνα Επενδύσεων σε πανεπιστημιακό 

διαγωνισμό /ερευνητική πρόκληση (εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) ως μέρος της 

Ερευνητικής Πρόκλησης του Ινστιτούτου CFA βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και υπό την 

εποπτεία μέντορα CFA και ακαδημαϊκών συμβούλων κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. 

Έλαβε διάκριση για την συνδυαστική βαθμολογία έκθεσης αποτίμησης & παρουσίασης της σε 

εξεταστική επιτροπή εμπειρογνωμόνων (στην 3η θέση μεταξύ έξι ομάδων των 3-5 φοιτητών 

Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα).  

Έλαβε οικονομική ενίσχυση Ειδικού Λογ/σμου Κονδυλίων Έρευνας / ΕΛΚΕ – ΠαΜακ για 

συμμετοχή σε Πρακτική Άσκηση (με κάλυψη μισθών), σε Διεθνή Διαγωνισμό /Ερευνητική 

Πρόκληση και σε Διεθνή Πανεπιστημιακά Συνέδρια (με κάλυψη εξόδων εγγραφής συνεδρίου, 

μετακίνησης, και ξενοδοχείου για ταξίδια κατά το ημερολογιακό έτος) κατά τη διάρκεια πτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αντίστοιχα,  βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και του 

ποσού που καθορίζει η συνέλευση του τμήματος ανά έτος και κατόπιν απόφασης της συνέλευσης. 
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