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Επενδυτές εν αγνοία τους
 
Του ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
Στην Ελλάδα του '60, λένε πως ψήφιζαν μέχρι και τα δέντρα. Σήμερα που η πολιτική 
μπαίνει στη σκιά του Χρηματιστηρίου, το φαινόμενο άλλαξε μορφή: Από τους εικονικούς 
ψηφοφόρους περάσαμε στους εικονικούς επενδυτές. Σε αυτούς δηλαδή που παίζουν στο 
Χρηματιστήριο χωρίς καν να το ξέρουν!  
 
Το τέχνασμα ήρθε στο φως από σύμπτωση και αφορά μεγάλη εταιρεία. Ανώτατα στελέχη 
της άνοιγαν για λογαριασμό εκατοντάδων υπαλλήλων της ίδιας εταιρείας 
χρηματιστηριακούς κωδικούς, χωρίς όμως οι τελευταίοι να έχουν την παραμικρή ιδέα. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη συμμετείχαν σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών στο 
Χρηματιστήριο, αποκομίζοντας πολλαπλάσια κέρδη απ' όσα αν έκαναν χρήση μόνο του 
δικού τους κωδικού.  
 
Από τα επίσημα στοιχεία του Αποθετηρίου, προκύπτει ότι το κόλπο χρονολογείται 
τουλάχιστον από το 1998, αφορά εκατοντάδες εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ ακόμη και 
σήμερα οι «ένοχες» μερίδες παραμένουν... ενεργοί! 
 
Εκπληκτοι 
 
Αφορμή για την αποκάλυψη της υπόθεσης στάθηκε ένα γεγονός άσχετο με τις δημόσιες 
εγγραφές. 
 
* Οι υπάλληλοι της ενεχόμενης εταιρείας άρχισαν ξαφνικά να δέχονται ειδοποιήσεις από το 
Αποθετήριο. 
 
* Στα έγγραφα εμφανίζονταν ως κάτοχοι μερίδων και μετοχών, για τις οποίες δεν είχαν 
την παραμικρή ιδέα. 
 
* Θορυβημένοι και αμήχανοι, κάποιοι από αυτούς απευθύνθηκαν στις χρηματιστηριακές 
εταιρείες (ΑΧΕ), στις οποίες ανοίχτηκαν οι κωδικοί, εκεί όμως βρέθηκαν προ νέας 
εκπλήξεως. 
 
* Οι ΑΧΕ αρνήθηκαν να τους προσκομίσουν γραπτά ή προφορικά οποιοδήποτε στοιχείο σε 
σχέση με τις μερίδες τους και, τους παρέπεμψαν σε... στέλεχος της εταιρείας στην οποία 
εργάζονται!  
 
Η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής έδινε -και δίνει ακόμα σε καιρούς κρίσης- την 
ευκαιρία, ακόμα και στους χωρίς προνομιακή ενημέρωση επενδυτές, για εύκολα, γρήγορα, 
σίγουρα λεφτά. 
 
Οι τιμές όλων των εταιρειών που εισάγονται στη χρηματιστηριακή αγορά τις πρώτες ημέρες 



διαπραγμάτευσης εκτοξεύονται στα ύψη, σημειώνοντας αύξηση πολλαπλάσια της τιμής 
εισαγωγής. 
 
Αποτέλεσμα είναι η ζήτηση για μετοχές νέων εταιρειών να ξεπερνά υπερβολικά την 
προσφορά, και έτσι το μερίδιο του κάθε επενδυτή στη δημόσια εγγραφή να ψαλιδίζεται. 
 
Αυτή ακριβώς η δικλίδα ασφαλείας του συστήματος (η δίκαιη κατανομή των νέων 
μετοχών) παραβιάστηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση: 
 
* Ο αυτουργός του τεχνάσματος αντί να συμμετέχει σε κάθε δημόσια εγγραφή με τη δική 
του μερίδα, άνοιξε στο όνομα τρίτων (των υπαλλήλων της εταιρείας) κωδικούς χωρίς αυτοί 
να έχουν την παραμικρή ιδέα, και συμμετείχε στις δημόσιες εγγραφές κάνοντας χρήση 
όλων των κωδικών. 
 
* Ετσι, το μερίδιο και το κέρδος του πολλαπλασιαζόταν επί τον αριθμό των κωδικών που 
χρησιμοποιούσε...  
 
Σε κανονικές συνθήκες, ένα τέτοιο τέχνασμα απαιτεί ιδιαίτερο μόχθο... Κάθε κοινός και 
νομιμόφρων θνητός, που συμμετέχει σε δημόσια εγγραφή, πρέπει αφενός να ανοίξει 
μερίδα στη χρηματιστηριακή εταιρεία, αφετέρου να δηλώσει προεγγραφή σε μία τράπεζα... 
Αν, μάλιστα, ενεργεί στο όνομα τρίτου, χρειάζεται και τη σχετική εξουσιοδότηση του 
τρίτου.  
 
Ομως, η μέχρι τώρα έρευνα των θυμάτων δείχνει ότι τελικά τα πράγματα κύλησαν πιο 
απλά: Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στις ΑΧΕ που διαθέτουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισ. 
δρχ. να προβαίνουν οι ίδιες σε προεγγραφές, χωρίς τη μεσολάβηση της τράπεζας. 
 
Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, ο αυτουργός πρέπει να άνοιξε λογαριασμό 
τραπέζης στο όνομα των εκατοντάδων υπαλλήλων, για να μπορεί να αγοράζει και να 
πουλάει τις μετοχές. Εκτός κι αν ακόμα και αυτή η προϋπόθεση παρακάμφθηκε...  
 
* Εκ πρώτης όψεως, ζημιά οικονομική για τους εργαζόμενους δεν υπήρξε. Για να 
αγοραστούν οι μετοχές δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα των εργαζομένων, παρά μόνο τα 
στοιχεία τους. Βεβαίως, αν από αυτές τις αγοραπωλησίες είχε προκύψει ζημιά, αυτή είναι 
πιθανό να βάρυνε τους δικαιούχους των μερίδων, δηλαδή τους υπαλλήλους. 
 
* Ομως, από νομικής πλευράς, τελούνται μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως απάτη 
και πλαστογραφία, ενώ τίθεται ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
υπαλλήλων. 
 
 

Εσωτερικά: Ανώτατα στελέχη εταιρείας άνοιγαν κωδικούς στο όνομα υπαλλήλων τους και 
κέρδιζαν 
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