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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

  Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας αναφέρεται στην Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση.∆ίδεται ο ορισµός της και αναλύονται ,ο ρόλος,η δοµή,τα συστήµατα,οι 

αρχές και τα οφέλη που παρέχει στις σύγχρονες επιχειρήσεις.Επίσης περιλαµβάνονται ο 

νόµος για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση,καθώς και η εξέλιξή της στην Ελλάδα αλλά και 

σε παγκόσµιο επίπεδο. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουµε την πρώτη γνωριµία µε την επιχείρηση που 

εξετάζουµε,την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.Αναφέρονται ο ορισµός,ο σκοπός 

και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός συνεταιρισµού αλλά και οι συνεταιριστικές 

αρχές,όπως και οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ ενός συνεταιρισµού και µιας 

εταιρείας,προκειµένου να κατανοήσουµε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας.Σε αυτό 

το κεφάλαιο επίσης,δίνονται πληροφορίες σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία της 

και αναλύονται το οργανόγραµµα,η προέλευση κεφαλαίων και ο κύκλος εργασιών της. 

  Οι εφαρµογές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

περιλαµβάνονται στο τρίτο κεφάλαιο,όπου και αναπτύσσονται πληροφορίες για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο,τη Γενική Συνέλευση,την Επιτροπή Ελέγχου,τον Εσωτερικό 

Έλεγχο,τη ∆ιαχείριση Ποιότητας,καθώς και την ασφάλεια πληροφοριακών 

συστηµάτων και τη διαχείριση κινδύνων.Το κεφάλαιο αυτό κλείνει µε µία ανάλυση στα 

χρηµατοοικονοµικά της Τράπεζας και πώς αυτά µεταβλήθηκαν λόγω της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης.  

  Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά στα συµπεράσµατα της µελέτης αυτής.Στο 

πόσο δηλαδή χρήσιµη είναι τελικά η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση για την επιβίωση µιας 

σύγχρονης επιχείρησης που θέλει να εκπληρώνει τους σκοπούς της και να είναι 

ανταγωνιστική. 
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ABSTRACT 

 

  The first chapter of this project refers to the definition of Corporate Governance and 

are analyzing the role,the structure,the systems,the principles and the benefits that 

corporate governance provides on α modern business.Also is included the Law on 

Corporate Governance, and it’s development in Greece and worldwide. 

  The second chapter contains the first acquaintance with Pancreta Cooperative 

Bank.Αre listed the definition, the purpose and the features of a cooperative bank and 

the cooperative principles, the differences between a cooperative and a company in 

order to understand how the bank works.Also on this chapter are provided informations 

about the recommendation and function of the bank, the organization chart and we 

analyze the origin of capital and turnover. 

  The applications of Corporate Governance in Pancretan Cooperative Bank are 

included in the third chapter, where have been developed information for the Board, the 

General Assembly, the Audit Committee, the Internal Audit,quality management and 

information systems security and risk management.This chapter concludes with an 

analysis in bank’s finance and how they have been improved as a result of Corporate 

Governance. 

  The fourth and final chapter describes the conclusions of this study,on how useful is 

the Corporate Governance for the survival of a modern company that wants to qualify 

their goals and be competitive. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί επιχειρηµατικοί κολοσσοί κατέρρευσαν εξαιτίας 

παρανοµιών και απατών.Ένα από τα µεγαλύτερα δοµικά προβλήµατα των 

επιχειρήσεων,υπήρξε το γεγονός, ότι στο πλαίσιο τους δηµιουργούνται πολλές φορές 

αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ των ιδιοκτητών και των διαχειριστών.Η αποτυχία 

τους αποδόθηκε στην ανεπάρκεια των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους και στην έλλειψη 

οργανωµένων και αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου από τις ∆ιοικήσεις τους.Έτσι 

λοιπόν δηµιουργήθηκε η ανάγκη για δηµιουργία κοινών αποδεκτών κανόνων,οι οποίοι 

να προστατεύουν τους συµβαλλόµενους µε την εκάστοτε επιχείρηση αλλά και να 

επιβάλλουν στις διοικήσεις ορθούς τρόπους άσκησης των καθηκόντων τους.Η ανάγκη 

αυτή µεταφράζεται πλέον µε τους κανόνες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.Ως Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση λοιπόν ορίζεται το σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις µεταξύ 

των µετόχων,της ∆ιοίκησης,των διευθυντικών στελεχών και όσων επηρεάζονται από τη 

λειτουργία της εταιρίας,όπως οι εργαζόµενοι,οι προµηθευτές και οι πελάτες.Η ρύθµιση 

των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους αποτελεί αντικείµενο συστηµατικού 

προβληµατισµού σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες.Σκοπός των κανόνων αυτών είναι 

η προώθηση της καλής διακυβέρνησης αποσκοπώντας  στη µακροπρόθεσµη επιτυχία 

και ανταγωνιστικότητα της κάθε εταιρείας.Η εφαρµογή τους θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται από τις εταιρείες  ή τους επενδυτές ως µια διαδικασία που προσδίδει 

αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συµµόρφωσης. 

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα εξετάσουµε τους κανόνες αυτούς,όπως αυτοί 

εφαρµόζονται σε µία συνεταιριστική τράπεζα και σκοπός είναι να δούµε αν τελικά 

έχουν βελτιωθεί τα χρηµατοοικονοµικά της,µέσω της εφαρµογής των κανόνων 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

 

 

1.1.Ορισµός και ρόλος της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση(corporate governance) περιγράφεται ο τρόπος µε 

τον οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρείες, καθώς και το σύστηµα σχέσεων 

µεταξύ της διεύθυνσης µιας εταιρείας,του διοικητικού συµβουλίου της,των µετόχων της 

και των λοιπών ενδιαφερόµενων µερών της. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε ποκιλία ορισµών όσον αφορά την έννοια της 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Με την παράθεση αρκετών από αυτούς  επιτυγχάνεται η πιο 

πλήρης απεικόνιση της πραγµατικής έννοιας της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.Ενδεικτικά, 

αναφέρονται οι ακόλουθες ερµηνείες: 

Ο πρώτος ορισµός που δόθηκε για την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

ήταν αυτός του Milton Friedman (1970),ο οποίος ήταν ένας από τους µεγαλυτέρους 

οικονοµολόγους του 20ου αιώνα.Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό,η εταιρική 

διακυβέρνηση υφίσταται όταν η διοίκηση της επιχείρησης ικανοποιεί τις προσδοκίες 

των ιδιοκτητών ή των µετόχων προσαρµοσµένη όµως στους βασικούς κανόνες της 

κοινωνίας βάσει νόµων και τοπικών εθίµων. 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης(OECD,1999) η 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ορίζεται ως ένα σύστηµα  µε το οποίο παρακολουθούνται και 

ελέγχονται οι επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε τον La Porta (2000) η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ασχολείται µε τους 

µηχανισµούς,οι οποίοι προστατεύουν τα συµφέροντα των εξωτερικών επενδυτών 

(µέτοχοι και πιστωτές) ενάντια στις ατασθαλίες των εσωτερικών (∆ιοίκηση / 

µάνατζερ).  

Σύµφωνα  µε τους Shleifer  και Vishny (1997) το θεµελιώδες ζήτηµα της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης είναι το πώς οι χρηµατοδότες των επιχειρήσεων θα πάρουν πίσω τα 

χρήµατά τους,εξασφαλίζοντας κάποια απόδοση για την επένδυσή τους(shareholder-

based model).  
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Σύµφωνα  µε την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,ως Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

ορίζεται το σύνολο πρακτικών που υιοθετεί µια επιχείρηση προκειµένου να 

εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της, την προστασία των µετόχων 

της,αλλά και το σύνολο αυτών που έχουν νόµιµα συµφέροντα στην εταιρία. 

Τέλος,ένας ορισµός σε µία πιο απλουστευµένη µορφή θα µπορούσε να είναι ο εξής:Η 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο προωθείται η 

οργάνωση,η λειτουργεία,η διοίκηση,και ο έλεγχος µιας επιχείρησης,µε µακροπρόθεσµο 

στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της,τη διαφύλαξη των συµφερόντων όλων όσων 

συνδέονται µε αυτή και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ουσιαστικά είναι µία διαδικασία που διενεργείται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας,τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό,  

εφαρµόζεται µε µια ενιαία στρατηγική σε όλη την επιχείρηση και ο ρόλος της είναι να 

διασφαλίζει την επίτευξη στόχων, όπως είναι η διαφάνεια και η αξιοπιστία,η 

συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς,η αναγνώριση των δικαιωµάτων 

των µετόχων και η σωστή λειτουργία της εταιρείας. 

  

 

1.2.Η εξέλιξη της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα και σε 

παγκόσµιο επίπεδο 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση σαν έννοια εµφανίστηκε στις αρχές του προηγούµενου 

αιώνα στις αγγλοσαξονικές χώρες,µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού και συνδέεται µε 

τη διαδικασία παραγωγής,η οποία επιδιώχθηκε από το 505 π.Χ.,επί της βασιλείας του 

Ναβουχοδονόσωρ(αυτοκράτορα της Βαβυλώνας) αλλά και στη Πολιτεία του Πλάτωνα. 

Παρόλα αυτά,η συζήτηση για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ξεκίνησε στη δεκαετία του 

1970,περίοδος κατά την οποία επιχειρήσεις είχαν οδηγηθεί σε πτώχευση και είχαν 

ξεσπάσει οικονοµικά σκάνδαλα,οπότε και δηµιουργήθηκαν ανάγκες για οργάνωση των 

εταιρειών.Σκοπός ήταν η εξισορρόπηση της εξουσίας της διοίκησης και των µετόχων,η 

οποία επιτεύχθηκε αρχικά µέσω κανόνων διαφάνειας.Βάση για τη Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση αποτέλεσε η διάκριση µεταξύ κυριότητας και ελέγχου,όπως αυτή 

πραγµατώθηκε από τους Berle και Means,η οποία οδήγησε στη διαφοροποίηση των 

καθηκόντων των φορέων κυριότητας και ελέγχου,καθώς και στη διαπίστωση ότι 

υπάρχει διαφορά συµφερόντων µεταξύ αυτών των φορέων. 
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Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα υπήρξε άγνωστη σαν έννοια µέχρι το 2000, 

έτος κατά το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την 5/204/14-11-2000 οδηγία 

υποχρέωσε τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις σε συµµόρφωση 

µε συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς για την λειτουργία και δράση τους,όπως και 

των συνδεόµενων µε αυτές προσώπων.Αργότερα,ο Νόµος 3016/17-5-2002 περί 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης καθόρισε υποχρεωτικούς κανόνες συµπεριφοράς για τις 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες,βασιζόµενος στο νόµο 2190/1920 

περί ανωνύµων εταιρειών.Ακολούθησε η ∆ιοικητή Πράξη Αριθµ. 2577/9.3.2006,η 

οποία καθορίζει τις βασικές αρχές και τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται 

από κάθε πιστωτικό ίδρυµα και από τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ως προς την επάρκεια 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, σε ατοµικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο οµίλου. 

Τέλος στις 25 Ιουλίου 2012,έγεινε η επίσηµη έναρξη του Ελληνικού Συµβουλίου 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) µε τη σύµπραξη δύο φορέων,της Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Α.Ε. και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).Σκοπός 

είναι η διαρκής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η 

αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς,δεδοµένου ότι η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση δεν έχει 

αναπτυχθεί αρκετά στη χώρα µας.Με την ίδρυση του ΕΣΕ∆ επισηµαίνεται η ανάγκη 

που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για την υιοθέτηση και την εφαρµογή της 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από όλες τις εισηγµένες εταιρείες.Το ΕΣΕ∆ θα 

παρακολουθεί τις εξελίξεις της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης διεθνώς και θα φροντίζει για 

την αναγκαία µεταβολή ή προσαρµογή του ελληνικού κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

 

1.3.Η δοµή της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

Ως δοµή της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης θεωρείται «το σύνολο των κανόνων που 

διέπουν τις κυριαρχικές σχέσεις και καθορίζουν,ειδικότερα,τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή και χρήση των οικονοµικών µέσων στο πλαίσιο 

πολυµερούς οργανισµού.Περιλαµβάνεται,εποµένως,ο καθορισµός των προσώπων που 

δικαιούνται συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων,ο τρόπος και η διαδικασία λήψης 

τους,τα ειδικότερα αποφασιστικά όργανα,η σύνθεση και οι αρµοδιότητές τους,οι 

σχέσεις ελέγχου µεταξύ των οργάνων.Ως Εταιρική ∆ιακυβέρνηση νοείται,αντίστοιχα,η 

διάθρωση της αποφασιστικής,κατά την παραπάνω έννοια,εξουσίας στο εσωτερικό της 
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επιχείρησης που φέρει εταιρική µορφή και µάλιστα ανώνυµης εταιρείας.» 

(Μούζουλας,2003) 

 

 

1.4.Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης .  

Το 1999 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου,µε σκοπό 

την εποπτεία Χρηµατιστηριακών εταιριών,Εταιριών Παροχής Χρηµατοοικονοµικών 

Υπηρεσιών και άλλων εταιριών Χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα) υιοθέτησε τις Αρχές 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα,γνωστές ως «Γαλάζια Βίβλος»,µε πρότυπό τις 

αυτές του ΟΟΣΑ και το 2001,Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις συνέταξε ο ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών). 

Οι αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης δεν είναι δεσµευτικές και δεν αποτελούν 

λεπτοµερείς περιγραφές της εκάστοτε εθνικής νοµοθεσίας. Είναι ουσιαστικά ένα 

σηµείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά τους στο συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. 

Αφορούν όλη τη δοµή και τη λειτουργία της εταιρίας,τα όργανα διοίκησής της και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτά διαρθρώνονται και λειτουργούν αλλά και τις γενικότερες 

σχέσεις επικοινωνίας των διαφόρων συνεργαζόµενων µε την εταιρεία.Η Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση απευθύνεται σε κάθε εταιρία,συνιστάται περισσότερο όµως σε ανώνυµες 

εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.Η εταιρία οφείλει να 

γνωστοποιεί τουλάχιστον µέσω του ετήσιου δελτίου τις Αρχές Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει. 

 Οι αρχές αυτές είναι: 

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

a. Μέγεθος και σύνθεση  

Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,θα πρέπει να επιτρέπουν την 

αποτελεσµατική άσκηση αρµοδιοτήτων και να φανερώνουν το µέγεθος και τη 

δραστηριότητα της διοίκησης.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ακεραιότητα και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων,προσώπων αλλά και εµπειρίας,τα 

οποία να ανταποκρίνονται στους στόχους της εταιρείας. 

b. Ρόλος και αρµοδιότητες προέδρου  
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Ο πρόεδρος ηγείται του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορίζει την ηµερήσια 

διάταξη,διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών και την αποτελεσµατική 

διεξαγωγή των συνεδριάσεών του.Ευθύνη του είναι η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,όπως και η επικοινωνία του µε όλους τους 

µετόχους,αποσκοπόντας στη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων τους. 

c. Καθήκοντα και συµπεριφορά µελών  

Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πιστά στην εταιρεία,να 

ενεργούν µε ακεραιότητα για το συµφέρον της και να διακατέχονται από εχεµύθεια 

διαφυλάσσοντας την εµπιστευτικότητα των πληροφορίων,οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες 

για το κοινό.Πρέπει επίσης να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στα 

καθήκοντά τους,όπως και να επιδιώκουν τη συµµετοχή τους σε όλες τις συνεδριάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του. 

d. Ανάδειξη υποψηφίων µελών 

Η ανάδειξη των υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να γίνεται µε 

αξιοκρατικές διαδικασίες και αντικειµενικά κριτήρια. 

e. Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να συνέρχεται όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο,προκειµένου να εκτελούνται σωστά τα καθήκοντά του.Η διοίκηση θα 

πρέπει να του παρέχει έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση,η οποία και συµβάλλει στην 

αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων. 

f. Αξιολόγηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να αξιολογεί συχνά το πόσο αποτελεσµατικό είναι 

σχετικά µε την εκπλήρωση των καθηκόντων του,καθώς και των καθηκόντων των 

επιτροπών του. 

g. Ρόλος και αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να ασκεί µε αποτελεσµατικότητα τον ηγετικό του 

ρόλο και να διευθύνει τις υποθέσεις της εταιρείας µε βάση το όφελός της.Επίσης θα 

πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων. 

Οι κύριες αρµοδιότητές του πρέπει,ενδεικτικά,να περιλαµβάνουν,την έγκριση του 

ετήσιου προϋπολογισµού,την έγκριση του επιχειρηµατικού σχεδίου,τη λήψη 

αποφάσεων για εξαγορές και δαπάνες,τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας,τον έλεγχο απόδοσης της διοίκησης και την εξισορρόπηση 

των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της 

εταιρείας. 
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2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να παρουσιάζει στους µετόχους και στο 

κοινό µία αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας,καθώς 

και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.Πρέπει να διατηρεί 

ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να προστατεύει τις 

επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αλλά και να εντοπίζει,και κατ ‘ 

επέκταση να αντιµετωπίζει,τους κινδύνους.Μέσω της επιτροπής ελέγχου το ∆ιοικητικό  

Συµβούλιο θα πρέπει να προωθεί και να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους 

ελεγκτές,µε σκοπό την ενηµέρωση για τη σωστή λειτουργία τους συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

3. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Οι αµοιβές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλα τα 

στελέχη της εταιρείας για την παραµονή τους σε αυτήν αλλά και να προσελκύουν νέα 

µέλη,ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτοµα των οποίων οι γνώσεις,οι ικανότητες και η 

εµπειρία,αποδεικνύονται χρήσιµα για την εταιρεία.Το ύψος των αµοιβών θα πρέπει να 

είναι ανάλογο µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. 

 

4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

a. Επικοινωνία µε τους µετόχους 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να φροντίζει για την ύπαρξη συνεχούς και 

εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους. 

b. Γενική Συνέλευση µετόχων 

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή 

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των 

δικαιωµάτων των µετόχων ,οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα 

θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.» (ΣΕΒ,2010).Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να διευκολύνει τη συµµετοχή των µετόχων 

στη Γενική Συνέλευση και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας,των µετόχων που είναι 

αλλοδαποί και όσων µένουν σε αποµονωµένες περιοχές. 
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1.5.Συστήµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

  Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κύριους άξονες,µε βάση τους οποίους έχουµε τη 

διαφοροποίηση των συστηµάτων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,και δύο πεδία 

αλληλεπίδρασης των διαφορετικών µοντέλων οργάνωσης της εταιρείας.Έχουµε λοιπόν 

από τη µία το ευρωπαϊκό µοντέλο σε σχέση µε το αµερικανικό και από την άλλη το 

λατινογενές µοντέλο σε σχέση µε το γερµανικό,τα οποία αποτελούν και τα συστήµατα 

της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

Το ευρωπαϊκό µοντέλο σε σχέση µε το αµερικανικό 

  Το πρώτο σύστηµα είναι αυτό που συναντάται στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και 

στο Ηνωµένο Βασίλειο. Έχει πολλές ονοµασίες όπως αγγλοσαξονικό, outsider model,  

σύστηµα µετόχων(shareholder system),market-outsider system,καπιταλισµός της 

χρηµατιστηριακής αγοράς ή εξωτερικό σύστηµα διακυβέρνησης.   

  Κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι η ύπαρξη µεγάλων και υψηλής 

ρευστότητας καφαλαιαγορών.Τα µετοχικά κεφάλαια των εταιρειών παρουσιάζουν 

µεγάλη διασπορά και υπάρχει ενεργητική αγορά εταιρικού κεφαλαίου µε επιθετικές 

εξαγορές(όταν η εξαγορά µιας εταιρείας πραγµατοποιείται χρηµατιστηριακώς χωρίς την 

συγκατάβαση της διοίκησης της εξαγορασθείσας εταιρείας τότε έχουµε επιθετική 

εξαγορά ή hostile takeover).,κάθε φορά που η διοίκηση δεν παρέχει αξιοπιστία και 

διαφάνεια στους µετόχους,µε αποτέλεσµα την έξοδό τους από την εταιρεία.Οι µέτοχοι 

µε την ψήφο τους µπορούν να εκλέγουν το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας και να 

ψηφίζουν για σηµαντικά ζητήµατα.Στην πράξη όµως η παρακολούθηση της διοίκησης 

από τους µετόχους είναι περιορισµένη.Η µεγάλη διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου 

των εταιρειών θέτει τους µετόχους αντιµέτωπους µε το πρόβληµα του ελεύθερου 

επιβάτη(free-rider problem).Με µικρό µερίδιο στην εταιρεία κανένας µέτοχος δε 

διατίθεται να αναλάβει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποφάσεων της 

διοίκησης,καθώς είναι µια διαδικασία της οποίας το κόστος υπερβαίνει το όφελος που 

προσδοκά να έχει ο µέτοχος. 

Τέλος,στο αγγλοσαξονικό σύστηµα υπάρχουν δύο πηγές χρηµατοδότησης.Ο τραπεζικός 

δανεισµός που συνήθως είναι βραχυπρόθεσµος και η χρηµατοδότηση µέσω ιδίων 

κεφαλαίων.  
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Το λατινογενές µοντέλο σε σχέση µε το γερµανικό 

Το δεύτερο διαδεδοµένο σύστηµα είναι το σύστηµα σχέσεων (relational or  

stakeholder system) ή αλλιώς το εσωτερικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης. Στις 

περισσότερες χώρες,η ιδιοκτησία και ο έλεγχος διατηρούνται από οµάδες ατόµων που 

έχουν στενές σχέσεις µε την εταιρία.Αυτές οι οµάδες µπορεί να είναι τράπεζες,άλλες 

επιχειρήσεις και οικογένειες.Οι κεφαλαιαγορές στις οποίες λειτουργούν αυτές οι 

εταιρίες είναι συνήθως µικρές και µε χαµηλή ρευστότητα,ενώ οι εξαγορές είναι 

περιορισµένες.Επίσης δεν υπάρχει συχνή αγοραπωλησία µετοχών που ανήκουν σε 

αυτές τις οµάδες.Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται οι µέτοχοι αλλά οι 

εργαζόµενοι που θεωρούνται εξίσου σηµαντικοί. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα έχει και µια υποκατηγορία που ονοµάζεται 

οικογενειακό/κρατικό µοντέλο(family/state model) στο οποίο σηµαντικό ρόλο παίζουν 

κάποιες µεγάλες και ισχυρές οικογένειες αλλά και το κράτος µε την παρεµβατικότητά 

του.Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ελλάδα µε απόδειξη το γεγονός ότι οι 

τράπεζες ζητούσαν εγγυήσεις από την οικογενειακή περιουσία και όχι από την  

εταιρική περιουσία.   

  

Η διάκριση ανάµεσα στα δύο αυτά συστήµατα δεν είναι δυνατό να γίνεται πάντα 

ξεκάθαρα,καθώς υπάρχουν χώρες που ακολουθούν ενδιάµεσα συστήµατα.Για 

παράδειγµα,αγγλόφωνες χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν πιο 

συγκεντρωτική  ιδιοκτησία σε σχέση µε τις Η.Π.Α. και το Ηνωµένο Βασίλειο αλλά από 

την άλλη προστατεύουν τα δικαιώµατα των επενδυτών και οι θεσµικοί επενδυτές 

παίζουν σηµαντικό ρόλο.Πλέον όµως οι περισσότερες εταιρείες τείνουν προς το 

αγγλοσαξονικό σύστηµα,καθώς θεωρήθηκε πιο αποτελεσµατικό. 

 

 

1.6.Οφέλη Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

Η εφαρµογή των κανόνων της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από µία εταιρεία,συνεπάγεται 

αρκετά οφέλη για την ίδια αλλά και ολόκληρη την οικονοµία. 

Το πρώτο όφελος που θα µπορούσε να αναφερθεί είναι η ενίσχυση της 

µακροπρόθεσµης επιτυχίας της εταιρείας και η προώθηση της ανταγωνιστικότητάς 

της,µέσω αποτελεσµατικότερης εσωτερικής οργάνωσης και χαµηλότερου κόστους 

κεφαλαίου. 
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Άλλο σηµαντικό όφελος της εφαρµογής των κανόνων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για 

µία επιχείρηση είναι η αυξηµένη διαφάνεια που την χαρακτηρίζει,γεγονός που 

συνεπάγεται βελτίωση της διαφάνειας όλης της οικονοµίας. 

Τρίτο όφελος αποτελεί η βελτιωµένη λειτουργική αποδοτικότητα,καθώς η εφαρµογή 

κανόνων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης βελτιώνει τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων 

και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. 

Τέλος µε την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση έχουµε ευκολότερη πρόσβαση στις 

κεφαλαιαγορές και βελτίωση της εικόνας και της φήµης της εταιρείας.Απόρροια αυτών 

είναι το γεγονός ότι οι επενδυτές εµπιστεύονται περισσότερο µια επιχείρηση που 

εφαρµόζει τους κανόνες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,από κάποια που ακολουθεί 

διαφορετική πολιτική. 

 

 

1.7.Ο νόµος για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα 

Ο νόµος 3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση τοποθετείτε περισσότερο στον 

τοµέα του εταιρικού δικαίου και στα θέµατα διοίκησης της εταιρείας και αύξησης του 

κεφαλαίου,που αναφέρονται σε αυτό.∆ηµιουργήθηκε µε βάση παλαιότερα νοµοθετικά 

κείµενα του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και κατόπιν πολλών τροποποιήσεων 

τους.∆εν αποκλίνει ιδιαίτερα από το νόµο 2190/1920 για τις ανώνυµες εταιρείες,αφού 

δεν τροποποιεί τη γενική αυτή νοµοθεσία,παρά µόνο εισάγει µέτρα οργάνωσης κυρίως 

της διοίκησης της εταιρείας. 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής του νόµου 

Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται σε ανώνυµες εταιρείες που εισάγουν ή έχουν εισάγει 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωµένη(ελληνική)χρηµατιστηριακή 

αγορά.Οι διατάξεις του Κανονιστικού νόµου 2190/1920,εφαρµόζονται µόνο αν δεν 

είναι αντίθετες µε τι διατάξεις του νόµου που αναλύουµε. 

 

Άρθρο 2 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Υποχρεώσεις-Καθήκοντα 
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i. Το σηµαντικότερο καθήκον των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε 

εισηγµένης,σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά εταιρείας,είναι να επιδιώκει 

την ενίσχυση της οικονοµικής αξίας(π.χ. µεγιστοποίηση εταιρικού κέρδους)και 

του γενικού συµφέροντος της εταιρείας. 

ii.  Απαγορεύεται η επιδίωξη ατοµικών συµφερόντων,που δεν αποτελούν και 

συµφέροντα της εταιρείας,από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε 

τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες από αυτό.∆εν είναι 

όµως απαραίτητο ότι το ατοµικό συµφέρον αυτό συνδέεται µε οικονοµικό 

συµφέρον. 

iii.  Οι προαναφερόµενοι οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ατοµικά τους συµφέροντα που πιθανόν να 

προκύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που περιλαµβάνοντα στα καθήκοντά 

τους,καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της 

εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων (βάση του νόµου 2190/1920). 

iv. Κάθε έτος συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,µόνο,έκθεση,στην οποία 

αναφέρονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές της εταιρεία µε τις συνδεδεµένες µε 

αυτήν επιχειρήσεις.(βάση του νόµου 2190/1920).Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται 

στις εποπτικές αρχές της εταιρείας,υποβάλλεται στην ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση και περιλαµβάνει το σύνολο των συναλλαγών στο επίπεδο του 

οµίλου.Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας των 

σχέσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις και κατ’ 

επέκταση η ενίσχυση της αξιοπιστίας της διοίκησης απέναντι στους µετόχους. 

  Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (Γνωστοποιήσεις 

συνδεδεµένων µερών),οι συναλλαγές που πρέπει να γνωστοποιούνται είναι 

ενδεικτικά οι εξής: 

• Αγορές ή πωλήσεις αγαθών 

• Αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και παγίων 

• Παροχή ή λήψη υπηρεσιών  

• Συµβάσεις µισθώσεων 

• Χρηµατοδοτήσεις  

• Εγγυήσεις  
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Άρθρο 3 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

i. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά 

µέλη.Εκτελεστικά θεωρούνται τα µέλη που ασχολούνται µε τα καθηµερινά 

θέµατα διοίκησης της εταιρείας.Μη εκτελεστικά µέλη είναι αυτά που βασικό 

τους µέληµα είναι η προαγωγή όλων των ζητηµάτων της εταιρίας,δηλαδή 

εποπτεύουν την πραγµατοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τις ενέργειες των εκτελεστικών µελών.Ο αριθµός των µη 

εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι 

µικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του.Μεταξύ των 

µη εκτελεστικών µελών,πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα 

µέλη,ενώ η ύπαρξή τους δεν είναι υποχρεωτική όταν στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. 

Για παράδειγµα,αν µία εισηγµένη εταιρεία έχει πενταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ,τότε πρέπει δύο από τα µέλη αυτά να είναι µη εκτελεστικά και 

τα δύο από τα µέλη του θα πρέπει να είναι και ανεξάρτητα.Το ποια από τα 

µέλη θα είναι εκτελεστική ή µη,ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ 

τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

ii.  Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζονται θέµατα που αφορούν τις 

αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των εσωτερικών ελεγκτών  αλλά 

και τη γενική πολιτική αµοιβών της εταιρείας. 

 

Άρθρο 4 

Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

i. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν ποσοστό µετοχών µεγαλύτερο 

του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,καθώς και να µην έχουν σχέση 

εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα. 

«Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

• ∆ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία ή 

µε συνδεδεµένη µε αυτήν επιχείρηση,επηρεάζοντας την επιχειρηµατική 

της δραστηριότητα,ιδίως όταν πρόκειται για κάποιο σηµαντικό 

προµηθευτή ή πελάτη της. 
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• Είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος ή 

και αν είναι εκτελεστικό µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνδεδεµένης 

µε αυτήν επιχείρησης ή διατηρεί έµµεση σχέση µε κάποια από τις 

εταιρείες του οµίλου. 

• Έχει συγγένεια µέχρι δευτέρου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστκού 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή 

µετόχου που να συγκεντρώνει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης.» (Ν.3016/2002) 

ii.  Τα ανεξάρτητα µέλη µπορούν να κάνουν αναφορές και εκθέσεις,ξεχωριστές από 

αυτές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

iii.  Για να γίνει ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του νόµου 3016/2002 

πρέπει η εταιρεία µέσα σε είκοσι µέρες,από τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου,να υποβάλλει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα 

ανεξάρτητα µέλη του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Μέσα στην ίδια 

προθεσµία υποβάλλεται και το πρακτικό κατά το οποίο ορίζεται η ιδιότητα του 

κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . 

 

Άρθρο 5 

Αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών 

Η αµοιβή και οι αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι ανάλογες µε το χρόνο που αφιερώνουν για τις συνεδριάσεις του και 

την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,εποµένως δεν αφορούν σε άλλες υπηρεσίες που 

πιθανόν να παρέχουν. 

 

Άρθρο 6 

Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας,µαζί µε τον εσωτερικό έλεγχο και τη σύνθεση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,αποτελεί τους βασικούς άξονες για τη δόµηση του 

συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εισάγει ο νόµος. 

Για να µπορέσει µία εταιρεία να εισάγει τις µετοχές της ή άλλες κινητές της αξίες σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά,πρέπει να έχει και έναν Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργείας,ο οποίος καταρτίζεται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το περιεχόµενο του κανονισµού αυτού περιλαµβάνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της 

εταιρείας,τα αντικείµενά τους,και τη σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους αλλά και µε τη 
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διοίκηση.Οι υπηρεσίες που πρέπει να προβλέπονται υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον 

αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου,της Εξυπηρέτησης των Μετόχων και των Εταιρικών 

Ανακοινώσεων.Πρέπει επίσης να προσδιορίζονται σε αυτό τον κανονισµό οι 

αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου,οι διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών,καθώς και η 

αξιολόγηση της απόδοσής τους.Άλλες διαδικασίες που περιλαµβάνονται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργείας,είναι αυτές που αφορούν στην παρακολούθηση 

των συναλλαγών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,των διευθυντικών στελεχών 

και των προσώπων που έχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της 

εταιρείας,λόγω της θέσης που κατέχουν σε αυτή ή σε άλλες συνδεδεµένες µε αυτήν 

επιχειρήσεις.Τέλος στο Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται διαδικασίες προαναγγελίας 

και δηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών συναλλαγών αλλά και οικονοµικών 

δραστηριοτήτων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των βασικών 

προµηθευτών ή πελατών καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ 

συνδεδεµένων εταιρειών. 

 

Άρθρο 7 

Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή µετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά αποτελεί η οργάνωση και η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου,που πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο και είναι «πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης» (Ν.3016/2002).Είναι ανεξάρτητοι,δηλαδή δεν υπάγονται 

ιεραρχικά σε κανένα άλλο τµήµα της εταιρείας και εποπτεύονται από ένα έως τρία µη 

εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου.Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς αυτών µέχρι και δευτέρου βαθµού,δεν µπορούν να 

διοριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές.Για οποιαδήποτε αλλαγή των προσώπων ή της 

οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου,η εταιρεία πρέπει να ενηµερώνει την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από αυτή την αλλαγή. 

Η διοίκηση της εταιρείας  οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 

απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους,ενώ υποχρέωση των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να συνεργάζεται µαζί τους και να τους παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 
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Ο έλεγχος της τήρησης του συστήµατος ελέγχου ονοµάζεται εσωτερική επιθεώρηση 

(internal audit) και αποτελεί το βασικό έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.Στόχος 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η προστασία της εταιρείας απέναντι στους 

κινδύνους που εγκυµονούν για αυτή.Η προστασία αυτή,επιτυγχάνεται µε τον εντοπισµό 

των απειλών που ελλοχεύουν και την τοποθέτηση δικλείδων ασφαλείας για την 

αντιµετώπισή τους. 

Το σύστηµα ελέγχου πρέπει να εγγυάται ότι οι συναλλαγές γίνονται από τα αρµόδια 

πρόσωπα,ότι οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατικότητα,ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προστατεύονται επαρκώς και ότι η εταιρεία 

λειτουργεί µε βάση το νόµο. 

 

Άρθρο 8 

Αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

  Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής: 

i. Να παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας καθώς και του καταστατικού της εταιρείας αλλά 

και της νοµοθεσίας που την αφορά. 

ii.  Να αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της,µε τα συµφέροντα της 

εταιρείας. 

iii.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως τουλάχιστον 

µία φορά το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον έλεγχο που έχουν 

πραγµατοποιήσει και να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις των 

µετόχων. 

iv.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές,κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου,παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 

εποπτικές αρχές.Συνεργάζονται µε αυτές της αρχές και διευκολύνουν το 

έργο της παρακολούθησης ελέγχου και εποπτείας,που αυτές ασκούν. 

 

Άρθρο 9 

Αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών-Αποκλίσεις στη χρήση 

αντληθέντων κεφαλαίων 
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Σε περίπτωση που το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί µε καταβολή 

µετρητών,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση 

έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι κατευθύνσεις του επενδυτικού 

σχεδίου,χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του και απολογισµός χρήσης των κεφαλαίων 

που αντλήθηκαν από την προηγούµενη αύξηση(εφόσον δεν έχουν περάσει από τότε 

µέχρι και τρία χρόνια.) 

Αν η απόφαση ληφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,τότε δεν υπάρχει έκθεσή του 

προς τη Γενική Συνέλευση.Στην απόφασή του περιλαµβάνεται µία πλήρης 

έκθεση,µε αντίστοιχο µε την προηγούµενη περίπτωση,πριεχόµενο. 

Τέλος,αν υπάρχουν αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων,είναι 

δυνατόν να αποφασισθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των ¾ των 

µελών του και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης Η απόφαση αυτή 

γνωστοποιείται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.  

 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

«Σε όποιον ασκεί αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου και δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 3 έως 8 και 11 του παρόντος,η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς,εφόσον διαπιστώσει τούτο,επιβάλλει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 4β του άρθρου 1 του νόµου 2836/2000,όπως 

ισχύει.Το κύρος των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου δε θίγεται αν η 

σύνθεσή του δεν είναι σύµφωνη µε τις επιλογές του άρθρου 3 παράγραφος 2,καθώς 

και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος.»  (Ν.3016/2002) 

Αποδέκτες της διάταξης αυτής είναι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα 

πρόσωπα που µετέχουν στο µάνατζµεντ της εταιρείας.Κατά την εφαρµογή της 

διάταξης διαπιστώνεται αρχικά η παράβαση και κατόπιν αναζητείται το πρόσωπο το 

οποίο βαραίνει η εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης,χωρίς αυτό όµως να 

σηµαίνει ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται µόνο σε αυτό το πρόσωπο και όχι και στα 

υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου,ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπόχρεη 

για τη συγκεκριµένη πράξη φαίνεται η εταιρεία.Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα 

άρσης της ευθύνης,αρκεί το επιβαρυνόµενο µε αυτή µέλος να προσκοµίσει 

αποδεικτικά στοιχεία µε βάση τα οποία δε συµφώνησε µε την τέλεση της πράξης 

για την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις. 
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Άρθρο 11 

Μεταβατικές διατάξεις 

«Εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,υποχρεούνται να συµµορφωθούν 

προς τις διατάξεις των άρθρων 3,4,6 έως 8 του παρόντος µέσα σε τρείς µήνες από την 

εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.» (Ν.3016/2002) 

 

 

1.8.Τράπεζες και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση πρέπει να θεωρείται ως στοιχείο κλειδί για την ικανότητα 

των τραπεζών να καταλάβουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται αλλά και διότι ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα συνεισφέρει στη σωστή 

λειτουργία της οικονοµίας. 

Ο ρόλος των τραπεζών είναι πολύ σηµαντικός για όλη την οικονοµία.Παρέχουν 

χρηµατοδότηση στις εµπορικές επιχειρήσεις,την πρόσβαση σε συστήµατα πληρωµών, 

καθώς και ποικιλία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για την οικονοµία στο σύνολό 

της.Ορισµένες τράπεζες έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στον µακροοικονοµικό 

τοµέα της οικονοµίας,διευκολύνοντας τη µετάδοση της νοµισµατικής 

πολιτικής,παρέχοντας πιστώσεις  και ρευστότητα σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς. 

Το άνοιγµα των αγορών και η πλήρης κινητικότητα στις αγορές κεφαλαίου είχε 

αυξήσει σηµαντικά τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.Από την άλλη,  

οι θεσµικοί επενδυτές αναζητούν αποδοτικές εταιρείες,που υιοθετούν καλές πρακτικές 

διακυβέρνησης,προκειµένου να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους.Άρα,το σηµαντικότερo  

πλέονέκτηµα για µια επιχείρηση που υιοθετεί και εφαρµόζει µακροχρόνια βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης είναι ότι προσελκύει επενδυτές,οι οποίοι είναι 

διατεθειµένοι να παραµείνουν σε αυτήν για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίσει να τις 

εφαρµόζει.Εποµένως,η ανάπτυξη και υιοθέτηση πρακτικών καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια,ενισχύει την εµπιστοσύνη των 

επενδυτων και συµβάλλει στην επίτευξη σταθερότητας στις αγορές χρήµατος και 

κεφαλαίου. 

Κατ’ επέκταση,όταν οι τράπεζες κινητοποιούνται αποτελεσµατικά και διανέµουν τα 

χρήµατα,µειώνεται το κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις,αυξάνεται ο σχηµατισµός 

κεφαλαίου και διεγείρεται η αύξηση της παραγωγικότητας.Με τον τρόπο αυτό,µία κακή 
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διακυβέρνηση των τραπεζών,επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη όλης της 

οικονοµίας,καθώς µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε πτώχευση επιχειρήσεων Το 

γεγονός αυτό τις καθιστά να έχουν διαφορετικό τρόπο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από 

τις άλλες επιχειρήσεις και να χρήζουν διαφορετικής ανάλυσης. Αυτό συµβαίνει διότι 

µπορούν εύκολα να αλλάξουν τη σύνθεση του κινδύνου του ενεργητικού τους 

γρήγορα,λόγω του ότι δέχονται καταθέσεις και είναι φορείς χρηµατοδότησης.Η 

αδιαφάνεια αυτή δηµιουργεί λιγότερο ενηµερωµένους µετόχους-συνεταίρους,κάτι το 

οποίο αντιβαίνει µε τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.Εφαρµόζοντας όµως τους 

κανόνες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,οι µέτοχοι-συνεταίροι ασκούν άµεσα εταιρική 

διακυβέρνηση µε την ψήφο τους σε κρίσιµα ζητήµατα,όπως οι συγχωνεύσεις,η 

εκκαθάριση και οι αλλαγές στην επιχειρηµατική στρατηγική της τράπεζας και έµµεσα 

µε την εκλογή του διοικητικού συµβουλίου. 

Εκτός από τους εκάστοτε νόµους και διοικητικές πράξεις,η ορθή Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση των τραπεζών ορίζεται και από τις διατάξεις του Συµφώνου της 

Βασιλείας II ( 26 Ιουνίου 2004) για την τραπεζική εποπτεία.Οι διατάξεις αυτές 

περιέχουν τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση κινδύνων αλλά και υποχρεώσεων της 

τράπεζας στο µηχανισµό εσωτερικού ελέγχου.Η Βασιλεία II, καθιέρωσε τους 

ακόλουθους τρεις θεµελιώδεις άξονες εποπτείας,λεγόµενους και ως Πυλώνες: 

• Τις µεθόδους προσδιορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των 

κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση των 

δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το 

λειτουργικό κίνδυνο (Πυλώνας 1). 

• Τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία µε την οποία τα ίδια τα πιστωτικά 

ιδρύµατα αλλά και η Tράπεζα της Ελλάδος αξιολογούν την επάρκεια των 

κεφαλαίων και των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού 

ιδρύµατος χωριστά, σε σχέση µε όλους τους κίνδυνους στους οποίους αυτό 

εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί,εκτός  από εκείνους που αντιµετωπίζονται στον 

Πυλώνα 1 (Πυλώνας 2). 

• Τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας 

και της πειθαρχίας της αγοράς (Πυλώνας 3).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ- 

ΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 

2.1.Συνετιρισµός 
2.1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο νόµος 602/1915 ́́Περί Συνεταιρισµών΄΄ ορίζει ότι: «Συνεταιρισµός είναι εταιρεία η 

οποία έχει κεφάλαιο µεταβλητό,αποτελείτε από συνεταίρους των οποίων ο αριθµός 

είναι επίσης µεταβλητός και επιδιώκει µε τη συνεργασία των συνεταίρων την προαγωγή 

της ιδιωτικής οικονοµίας καθενός από αυτούς.» 

 

2.1.2.ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  

• Ο συνεταιρισµός είναι οικονοµική οργάνωση,δηλαδή µια επιχείρηση,αφού 

πραγµατοποιεί οικονοµικές δραστηριότητες,όπως πιστωτικές και ασφαλιστικές 

εργασίες. 

• Ο συνεταιρισµός είναι µια επιχείρηση που διοικείται δηµοκρατικά,καθώς η 

διοίκησή του εκλέγεται και λειτουργεί  µε βάση τις αρχές της ∆ηµοκρατίας. 

• Οι σκοποί των συνεταιρισµών είναι ταυτόχρονα οικονοµικοί,κοινωνικοί και 

πολιτιστικοί. 

 

2.1.3.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ο βασικός σκοπός του συνεταιρισµού είναι η ευηµερία όλων των µελών του,η οποία 

περιλαµβάνει τη βελτίωση της οικονοµικής.της κοινωνικής και της πολιτιστικής θέσης 

τους. 

 

2.1.4.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Με βάση τις συνεταιριστικές αρχές ιδρύονται,οργανώνονται,διοικούνται,διαχειρίζονται 

και λειτουργούν οι συνεταιρισµοί.∆ηλαδή για να χαρακτηριστεί µία οικονοµική µονάδα 

ως συνεταιρισµός,θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση τις παρακάτω συνεταιριστικές 

αρχές,οι οποίες καθορίζονται από την ∆ιεθνή Συνεταιριστική Αρχή(International 

Cooperative Alliance-ICA): 
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α )Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή 

Οι συνεταιρισµοί είναι εθελοντικές οργανώσεις,ανοιχτές σε όλα τα άτοµα που µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιιθυµούν να αποδεχθούν τις ευθήνες που 

έχει κάθε µέλος,χωρίς καµία διάκριση σε αυτά τα άτοµα. 

 

β )∆ηµοκρατική διοίκηση των συνεταιρισµών 

Οι συνεταιρισµοί είναι δηµοκρατικές οργανώσεις ,των οποίων τα µέλη συµµετέχουν 

ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 

 

γ )Οικονοµική συµµετοχή των µελών  

Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα στο κεφάλαιο του συνεταιρισµού 

 

δ )Αυτονοµία και ανεξαρτησία των συνεταιρισµών 

Οι συνεταιρισµοί είναι οργανώσεις ανεξάρτητες από το κράτος 

 

ε )Εκπαίδευση,πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση 

Οι συνεταιρισµοί πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στα στελέχη και στα µέλη 

τους,καθώς και πληροφόρηση στο κοινό. 

 

στ )Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών 

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο συνολικός όγκος των εργασιών τους και έτσι 

λειτουργούν πιο αποδοτικά. 

 

ζ )Ενδιαφέρον για την κοινότητα 

Οι συνεταιρισµοί πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κοινότητας στην 

οποία και λειτουργούν. 

 

2.1.5.∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ συνεταιρισµών και ιδιωτικών εταιρειών,οι 

οποίες πηγάζουν από τις αρχές που τις διέπουν.Οι διαφορές αυτές αφορούν στον 

σκοπό,στις πηγές κεφαλαίου και στην οργάνωση. 
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Α)∆ιαφορές στους σκοπούς 

• Ο συνεταιρισµός έχει ως σκοπό τη µεγιστοποίηση των ωφελειών που παρέχει 

στα µέλη του,ενώ η εταιρεία έχει σκοπό να µεγιστοποιεί τα κέρδη των µετόχων 

της. 

• Ο συνεταιρισµός επιδιώκει την αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος των 

µελών του.Η εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των µετοχών της. 

 

Β)∆ιαφορές στις πηγές κεφαλαίου 

• Ο συνεταιρισµός έχει ως βασική πηγή κεφαλαίου τις συνεταιριστικές 

µερίδες,ενώ η εταιρεία τις µετοχές. 

• Άλλη πηγή κεφαλαίου για το συνεταιρισµό είναι η επένδυση των πλεονασµάτων 

και για την εταιρεία η επένδυση των κερδών. 

• Ο συνεταιρισµός εκδίδει µερίδες και η εταιρεία µετοχές. 

 

Γ)∆ιαφορές στην οργάνωση  

• Υπάρχουν διαφορετικοί νόµοι που ορίζουν την οργάνωση για την κάθε 

περίπτωση. 

• Η οργάνωση του συνεταιρισµού ανήκει στα µέλη του,ενώ της εταιρείας στους 

µετόχους της. 

• Το δικαίωµα ψήφου των µελών δεν είναι µεταβιβάσιµο,αντίθετα µε αυτό των 

µετοχών 

 

 

2.2.Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

2.2.1.Ί∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Στις 19 Ιουλίου 1993 συστήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του πιστωτικού 

συνεταιρισµού,που εξετάζουµε.Πήρε τη σηµερινή του ονοµασία στις 11 ∆εκεµβρίου 

1994,κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσης του καταστατικού 

του,οπότε και λειτούργησε πλέον µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ» µε έδρα το ∆ήµο Ηρακλείου. 
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Η λειτουργία του πιστωτικού συνεταιρισµού διέπεται από τις διατάξεις του νόµου 

Ν.1667/86 «Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις.»και του νόµου Ν.2076/92 

«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς 

διατάξεις» και ορίζεται για αόριστο χρόνο. 

 

2.2.2.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Το οργανόγραµµα µιας επιχείρησης αποτελεί την απεικόνιση της οργανωτικής δοµής 

της.∆είχνει πως είναι οργανωµένη η επιχείρηση,τις σχέσεις ιεραρχίας,το επίπεδο 

διοίκησης και την κατανοµή της εργασίας. 

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε το οργανόγραµµα της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας: 

 

 
Πηγή:Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

Εικόνα 2.1 
 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε (εικόνα 2.1) την εξουσία ασκεί το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και ειδικότερα ο Πρόεδρός του.Κατόπιν ακολουθούν η Επιτροπή Ελέγχου,η 

∆ιοίκηση,η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,ο νοµικός σύµβουλος της τράπεζας και η 

επιθεώρηση συστηµάτων πληροφορικής.Έπονται ο Γενικός ∆ιευθυντής,η γραµµατεία,η 

ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και το τµήµα κανονιστικής 
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συµµόρφωσης.Σύµφωνα µε τη ∆ιοικητική Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006,έργο του τµήµατος κανονιστικής συµµόρφωσης είναι η θέσπιση και η 

εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών και η εκπόνηση σχετικού ετήσιου 

προγράµµατος µε στόχο την πλήρη συµµόρφωση της τράπεζας µε τον εσωτερικό της 

κανονισµό αλλά και µε το ρυθµιστικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά.Σειρά στο 

οργανόγραµµα έχουν η νοµική υπηρεσία µε το τµήµα εµπλοκών,τα οποία είναι 

υπεύθυνα ειδικά για δάνεια σε καθυστέρηση και οποιαδήποτε απαίτηση της 

τράπεζας.Ακολουθούν οι διευθύνσεις,και τα τµήµατά τους,στις οποίες χωρίζονται οι 

βασικές εργασίες στην τράπεζα.Οι διευθύνσεις αυτές είναι: 

• ∆ιεύθυνση Χορηγήσεων,η οποία εγκρίνει τα δάνεια(δάνεια µεγάλων πελατών 

και δάνεια λιανικής τραπεζικής) και διαχειρίζεται τα δεδοµένα και τις 

διασφαλίσεις τους. 

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών,που αποτελείται από το λογιστήριο,την οικονοµική 

διαχείριση,την ανάπτυξη καταθέσεων,το τµήµα κάρτας και ηλεκτρονικής 

τραπεζικής(e-banking) καθώς και το τµήµα λήψης και διαβίβασης εντολών. 

• ∆ιεύθυνση Εργασιών,η οποία ασχολείται µε το marketing και την ανάπτυξη,τα 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα,τη διαχείριση των δανείων και τις 

εργασίες των καταστηµάτων.Άλλη µία αρµοδιότητά της είναι η εξασφάλιση των 

εγγυήσεων σε κάθε δάνειο. 

• ∆ιεύθυνση Πληροφορικής.Ασχολείται µε την ανάλυση και την ανάπτυξη των 

εφαρµογών,τη διαχείριση των συστηµάτων,τις τηλεπικοινωνίες και τα 

δίκτυα,καθώς και µε την υποστήριξη των καταστηµάτων(τµήµα 

µηχανογράφησης). 

• ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων,η οποία διαχειρίζεται όλους τους κινδύνους 

που πιθανόν να προκύψουν αλλά κύριο µέληµά της είναι η αποτροπή τους. 

• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού,που αποτελείται από τη διαχείριση ποιότητας(ISO),το 

τµήµα προµηθειών και κτιριακών εγκαταστάσεων,την εκπαίδευση και το τµήµα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. 

Σε κάθε διεύθυνση υπάρχει ο διευθυντής και ο προϊστάµενος και ακολουθούν οι 

υπόλοιποι εργαζόµενοι,ο αριθµός των οποίων διαφέρει ανάλογα µε τις ανάγκες τις 

κάθε διεύθυνσης,ενώ στα τµήµατα δεν υπάρχει διευθυντής.  

Στο τέλος υπάρχουν τα υποκαταστήµατα και οι θυρίδες,οι οποίες δεν αποτελούν 

υποκαταστήµατα.Στα καταστήµατα εργάζονται ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής 
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διευθυντής,ο προϊστάµενος(σε κάποια από αυτά)και οι πωλητές µε τους ταµίες,ο 

αριθµός των οποίων εξαρτάται από το φόρτο εργασίας του κάθε υποκαταστήµατος. 

   

2.2.3.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα κεφάλαια του συνεταιρισµού αποτελούνται από: 

• Τις συνεταιριστικές µερίδες 

Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα,αλλά µπορεί 

να αποκτήσει µερίδες µέχρι το 2% του συνόλου των συνεταιριστικών µερίδων,όπως 

ορίζει ο νόµος.Για την εγγραφή των µελών χρειάζεται έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. 

Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µελών στις 7 Σεπτεµβρίου 2003, 

η ονοµαστική αξία της µερίδας ανέρχεται στο ποσό των 37,50€.Η συνεταιριστική 

µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους,ενώ εξοφλείται άµεσα και 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.Τέλος το µέρισµα 

καταβάλλεται στου συνεταίρους ανάλογα µε τις µερίδες που διαθέτουν και το χρόνο 

εξόφλησης της αξίας της µερίδας. 

Τα µέλη του συνεταιρισµού έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

και στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού,να ενηµερώνονται για την πορεία των 

υποθέσεών του  και να µετέχουν στα καθαρά κέρδη και σε κάθε άλλη παροχή.  

• Το τακτικό αποθεµατικό 

Σχηµατίζεται µε την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον 10% των καθαρών κερδών 

κάθε χρήσης.Χρησιµοποιείται για την κάλυψη ζηµιών και στις εργασίες του 

συνεταιρισµού.∆ιανέµεται στους συνεταίρους µόνο µετά τη διάλυση του 

συνεταιρισµού. 

• Τα έκτακτα αποθεµατικά 

Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του συνεταιρισµού παρακρατείται τουλάχιστον 5% για το 

σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού που χρησιµοποιείται για την πληρωµή της 

προβλεπόµενης αποζηµίωσης των εξερχόµενων συνεταίρων ή για τις εργασίες του 

συνεταιρισµού.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχηµατίζεται  έκτακτο 

αποθεµατικό και για άλλους σκοπούς. 

• Τα ειδικά αποθεµατικά  

Το ποσό που εισπράττεται από τους συνεταίρους για δικαιώµατα εγγραφής αποτελεί το 

ειδικό αποθεµατικό του Συνεταιρισµού,το οποίο χρησιµοποιείται στις εργασίες 
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του.Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,µπορεί να αποφασιστεί ο 

σχηµατισµός ειδικού αποθεµατικού και από άλλες πηγές: 

 

• Τις κάθε είδους δωρεές,επιχορηγήσεις κλπ. 

• Τη  συγκέντρωση καταθέσεων ή µε δάνεια 

 

2.2.4.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών ή τζίρος,είναι το σύνολο των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται 

µέσα σε µια χρήση (έτος).Αντί του κύκλου εργασιών λαµβάνονται υπόψη για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, το συνολικό 

ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων,αφού πρώτα αφαιρεθούν ο φόρος 

προστιθέµενης αξίας και οι άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και προϊόντα: 

1) έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα(έσοδα από τόκους χορηγήσεων) 

2) έσοδα από τίτλους: 

- έσοδα από µετοχές, µερίδια και άλλους τίτλους µεταβλητής απόδοσης, 

- έσοδα από συµµετοχές, 

- έσοδα από µερίδια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 

3) προµήθειες, 

4) καθαρά κέρδη από χρηµατοπιστωτικές πράξεις, 

5) άλλα έσοδα εκµετάλλευσης. 

Ο κύκλος εργασιών ενός πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος στην Ελλάδα 

περιλαµβάνει τα στοιχεία των εσόδων, όπως ορίζονται ανωτέρω, τα οποία 

πραγµατοποιεί το κατά περίπτωση υποκατάστηµα ή τµήµα της επιχείρησης αυτής,και 

που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.    

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  που,σύµφωνα µε τον Νόµο,πρέπει να δηµοσιεύουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα  είναι ο Ισολογισµός,η Ανάλυση του Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων Χρήσης  και ο τρόπος ∆ιάθεσης των Καθαρών Κερδών.Παρακάτω 

αναφέρονται οι λογαριασµοί που συνήθως περιέχονται στους Ισολογισµούς της 

Τράπεζας σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο,τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

το Λογιστικό Σχέδιο των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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Ισολογισµός  

Ενεργητικό 

1. Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 

-Τα µετρητά στο ταµείο της τράπεζας 

-Τις υποχρεωτικές καταθέσεις της στην Κεντρική Τράπεζα 

-Το υπόλοιπο του τρεχούµενου λογαριασµού στην Κεντρική Τράπεζα σε ευρώ  

-Τα υπόλοιπα των λογαριασµών όψεως που έχει η Τράπεζα στην Κεντρική Τράπεζα σε 

ξένα νοµίσµατα 

-Η αξία των τοκοµεριδίων που έχουν αποκοπεί και είναι για είσπραξη  

-Η αξία των εισπρακτέων επιταγών. 

2. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

Περιλαµβάνονται απαιτήσεις όψεως και λοιπές απαιτήσεις. 

4. Απαιτήσεις κατά Πελατών 

-Οµολογίες και λοιποί Τίτλοι Έκδοσης ∆ηµοσίου 

-Οµολογίες και άλλοι Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης  

-Μετοχές και άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης. 

6. Συµµετοχές 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε 

συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. 

 7. Άυλα πάγια στοιχεία 

-Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

-Φήµη και πελατεία 

-Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία  

-Αποσβέσεις των άυλων παγίων στοιχείων. 

8. Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 

-Γήπεδα 

-Οικόπεδα 

-Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 

-Έπιπλα 

-Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός 

-Λοιπά ενσώµατα πάγια στοιχεία  

-Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. 
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9. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν 

περιληφθεί σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες. 

10. Προπληρωµένα Έξοδα και Έσοδα Εισπρακτέα 

Περιλαµβάνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού.  

 

Παθητικό 

1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 

Περιλαµβάνονται καταθέσεις όψεως,προθεσµίας και µε προειδοποίηση. 

2. Υποχρεώσεις προς Πελάτες 

Περιλαµβάνονται καταθέσεις,άλλες υποχρεώσεις,όψεως, Προθεσµίας ή και µε 

Προειδοποίηση. 

3.Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 

4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού 

5. Προεισπραγµένα Έσοδα και Πληρωτέα Έξοδα 

Περιλαµβάνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού. 

 6. Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη  

7. Ίδια Κεφάλαια 

-Το συνεταιριστικό κεφάλαιο 

-Η διαφορά από έκδοση συνεταιριστικών µερίδων υπέρ το άρτιο 

-Τα αποθεµατικά  

-Οι διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 

 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 

1. Συνολικά Έσοδα από Τόκους 

-Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα 

-Τόκοι Τίτλων Σταθερής Απόδοσης 

-Έσοδα από Μετοχές και άλλους Τίτλους Μεταβλητής Απόδοσης 

-Έσοδα από Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

2. Λοιπά Έσοδα (εκτός Τόκων) 

-Έσοδα Προµηθειών 

-Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 

-Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  

3. Συνολικά Έξοδα για Τόκους 
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4. Λοιπά Έξοδα (εκτός τόκων) 

-Έξοδα προµηθειών 

-Γενικά έξοδα διοίκησης, δαπάνες προσωπικού,µισθοί,γενικά έξοδα 

-Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

-Έκτακτα έξοδα 

5. Φόροι 

6. Προβλέψεις 

-Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

-Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

-Λοιπές Προβλέψεις 

 

Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

Στον πίνακα αυτό αθροίζουµε τα καθαρά κέρδη της κάθε χρήσης µε το υπόλοιπο 

κερδών προηγούµενων χρήσεων,τις ζηµιές από πωλήσεις συµµετοχών και τις 

προβλέψεις υποτίµησης αυτών.Από αυτό το ποσό αφαιρούµε όλους τους φόρους που 

εκπίπτουν και έτσι έχουµε τα κέρδη προς διάθεση.Η διάθεση αυτή των κερδών γίνεται 

στο τακτικό αποθεµατικό,µέρισµα από κέρδη χρήσης και προηγούµενης 

χρήσης,αποθεµατικό καταστατικού,αφορολόγητα και φορολογηµένα µε ειδικό τρόπο 

αποθεµατικά αλλά και υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

 Ακολουθούν ο Ισολογισµός,η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και ο Πίνακας 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της Τράπεζας,σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς((International Financial Reporting Standards)για τις 

χρήσεις 2011,2010,2009,2008 και 2007. 
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α)∆ιαχειριστική χρήση 2011 
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  β)∆ιαχειριστική χρήση 2010 
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  γ)∆ιαχειριστική χρήση 2009 
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δ)∆ιαχειριστική χρήση 2008 

 

 



 44 

 

 

 

 

 



 45 

ε)∆ιαχειριστική χρήση 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

3.1.Ανάλυση µεθοδολογίας: Ερωτηµατολόγιο GRANT THORNTON  

 

                      
Πηγή:http://www.grant-thornton.gr                                   Πηγή:http://www.grant-thornton.gr  
 

Εικόνα 2.2                                                        Εικόνα 2.3 
   

Η Grant Thornton είναι µία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών, 

φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε εισηγµένες και µη επιχειρήσεις, 

µικροµεσαίες και επιχειρήσεις δηµοσίου τοµέα. 

Το 2011 διεξήγαγε για τρίτη φορά την έρευνα για την εφαρµογή των αρχών 

εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές εισηγµένες εταιρείες.Στόχοι της Έρευνας 

«είναι η σκιαγράφηση των πρακτικών διακυβέρνησης που εφαρµόζουν οι ελληνικές 

εισηγµένες εταιρείες, η κατανόηση των προβληµάτων που υφίστανται στα πλαίσια 

εφαρµογής του νέου νοµοθετικού πλαισίου, η µελέτη των αποκλίσεων από τις ειδικές 

πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ, καθώς και η συγκριτική 

ανάλυση µε αντίστοιχα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν από 

την Grant Thornton.» 

Το 2007 η Grant Thornton και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,µε την αρωγή της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, διεξήγαγαν για 

ακόµη µία φορά,αφού είχε προηγηθεί κι άλλη έρευνα το 2006,την Έρευνα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης.Η έρευνα αυτή διεξήχθη µε τη µορφή ερωτηµατολογίου και το 

περιεχόµενο των ερωτήσεων είναι βασισµένο στο θεσµικό πλαίσιο για την εταιρική 



 48 

διακυβέρνηση,δηλαδή στο Νόµο 3016/2002,στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στην 

Ελλάδα,τις οποίες έχει διατυπώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και σε διεθνείς 

πρακτικές.Τα κύρια σηµεία της έρευνας είναι το διοικητικό συµβούλιο,τα ανεξάρτητα 

µη εκτελεστικά µέλη,οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού 

συµβουλίου,η εσωτερική οργάνωση και ο κανονισµός λειτουργίας,ο εσωτερικός 

έλεγχος και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων όπως και η συµµετοχή των µετόχων 

στη λήψη των αποφάσεων.Στόχος της έρευνας είναι η ανίχνευση και η αποτύπωση του 

προτύπου συµπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά µε την υιοθέτηση των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στις επόµενες σελίδες ακολουθεί το ερωτηµατολόγιο της έρευνας,που αποτελείται από 

επτά ενότητες και συνολικά σαράντα τρείς ερωτήσεις,απαντηµένο από στελέχη της 

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας:τον ∆ιευθυντή καταστήµατος Παπαχρυσάνθου 

Μιχαήλ,τον Προϊστάµενο καταστήµατος Ανυφαντάκη Ιωάννη και τους πωλητές 

Κουλούρα Μαρίνα,Κεκιλιάδη Αντώνιο και Μαυροµάτη Ηλία: 

 

Α) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Έχει συµµορφωθεί πλήρως µε το θεσµικό πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης;  

Ναι  

2. Αν ναι,γιατί αποκλίνει η εταιρεία; 

Επειδή είναι πιστωτικό ίδρυµα και ακολουθεί διαφορετικό τρόπο 

εταιρικής διακυβέρνησης από άλλες εταιρείες,που δεν ανήκουν σε 

αυτό τον κλάδο. 

3. ∆ηµοσιοποιεί έκθεση συµµόρφωσης; 

      Όχι 

4. Σε ποιους λόγους αποδίδει την απόκλιση από το θεσµικό πλαίσιο της 

εταιρικής διακυβέρνησης:  

∆εν τίθεται θέµα απόκλισης από το θεσµικό πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης που αφορά σε τράπεζες. 

 

Β) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. ∆ιαθέτει ευέλικτο ∆.Σ.;(αριθµός µελών ∆.Σ. µικρότερος ή ίσος µε 13) 

Ναι 
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2. Συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά το µήνα;∆ιαχωρίζει τις ευθύνες στα 

ανώτατα κλιµάκια;(Είναι διαφορετικά µεταξύ τους πρόσωπα ο πρόεδρος και 

ο διευθύνων σύµβουλος;) 

Ναι 

3. Ο πρόεδρος έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες; 

Ναι 

4. Ο πρόεδρος έχει υπηρετήσει ως διευθύνων σύµβουλος; 

Όχι 

5. Κατέχει ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος άνω του 3% των µετοχών της 

εταιρείας; 

Όχι (επειδή είναι συνεταιρισµός) 

6. Προσδιορίζει διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των µελών του ∆.Σ. 

και των επιτροπών; 

Ναι 

7. Παρέχει στα µέλη του ∆.Σ. πρόσβαση σε εξωτερικούς συµβούλους για τη 

διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους; 

Ναι 

8. Ποσοστό µελών ∆.Σ. που συµµετέχουν σε συνδεδεµένες ή άλλες εταιρείες 

      ∆εν πρόκειται για συνδεδεµένη εταιρεία 

9. ∆ηµοσιοποιεί συγκεκριµένες διαδικασίες για τον ορισµό νέων µελών ∆.Σ.; 

Ναι 

10. Έχει συσταθεί επιτροπή ορισµού των µελών του ∆.Σ.; 

Ναι 

11. ∆ιανέµεται στις Γενικές Συνελεύσεις βιογραφικό των υποψηφίων µελών 

∆.Σ. προς ενηµέρωση των µετόχων; 

Ναι 

 

Γ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ∆ιαθέτει επαρκή αριθµό µη εκτελεστικών µελών;(είναι τουλάχιστον το 1/3 

του συνολικού αριθµού των µελών του ∆.Σ.; 

      Όχι 

2. ∆ιαθέτει επαρκή αριθµό ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών; 

     Όχι,δεν υπάρχουν εκτελεστικά µέλη  
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3.Πόσο αποτελεσµατικά εκτιµούν ότι διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των µη 

εκτελεστικών µελών του ∆.Σ.; 

     ∆εν υπάρχουν µη εκτελεστικά µέλη  

4.Τη διασφαλίζουν πράγµατι; 

     ∆εν υπάρχουν µη εκτελεστικά µέλη 

5.Εκπροσωπούνται οι µέτοχοι µειοψηφίας στο ∆.Σ.; 

     ∆εν υπάρχουν µέτοχοι στο συνεταιρισµό 

 

∆) ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ∆.Σ.-∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

1.Ποιό όργανο αποφασίζει για την πολιτική αποδοχών των µελών του ∆.Σ; 

     Το ίδιο το ∆.Σ. 

2.́ Εχει συσταθεί επιτροπή αποδοχών; 

     Όχι 

3.Ποιό όργανο αποφασίζει για την πολιτική αποδοχών των διευθυντικών 

στελεχών; 

     Το τµήµα οικονοµικών ζητηµάτων προσωπικού 

4.Με ποιους παράγοντες συνδέει τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών; 

     Με βάση την κερδοφορία και την απόδοση της εταιρείας,την ηλικία του                        

στελέχους αλλά και την προϋπηρεσία του,καθώς και βάση της συµφωνίας    

που έχει γίνει µεταξύ της τράπεζας και του στελέχους. 

5.Με ποια µορφή καταβάλλουν τις αποδοχές των διευθυντών; 

     Με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασµό,όπως ισχύει για όλους    

τους υπαλλήλους. 

6.Με ποιους παράγοντες συνδέει τις αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών  

     ∆εν υπάρχουν µη εκτελεστικά µέλη στο ∆.Σ. 

7.∆ηµοσιοποιεί ξεχωριστά τις αποδοχές των εκτελεστικών και των µη 

εκτελεστικών µελών του ∆.Σ.; 

      Όχι,διότι δεν υπάρχουν µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. 

 

Ε) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.∆ιαθέτει εγκεκριµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργείας; 

     Ναι 

2.Αν ναι,περιέχει ένα προς ένα τα οριζόµενα από το νόµο ως ελάχιστο 

περιεχόµενο; 
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     Ναι 

3.Προσδιορίζουν και πού τις αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη µελών του 

∆.Σ.; 

     Όπως αναφέρθηκε,στην περίπτωση που εξετάζουµε δεν υπάρχουν µη                  

εκτελεστικά µέλη στο ∆.Σ.Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών του  

∆.Σ. προσδιορίζονται στο καταστατικό της τράπεζας. 

4.Προσδιορίζουν και που διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών 

στελεχών(γενικά ή στον εσωτερικό κανονισµό) 

      Προσδιορίζονται γενικά και όχι στον εσωτερικό κανονισµό 

5.Προσδιορίζουν και που διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 

διευθυντών;(γενικά ή στον εσωτερικό κανονισµό) 

      Ναι, προσδιορίζονται γενικά 

6.Προαναγγέλουν δηµοσίως σηµαντικές συναλλαγές των µελών του ∆.Σ. µε την 

εταιρεία καθώς και µε βασικούς πελάτες ή προµηθευτές: 

      Όχι  

 

ΣΤ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

           1.Έχει συσταθεί επιτροπή ελέγχου; 

                  Ναι 

           2.Πόσα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. συµµετέχουν στην επιτροπή αυτή; 

∆εν υπάρχουν µη εκτελεστικά µέλη στο ∆.Σ.(Συµµετέχουν όµως 3 µέλη                        

του ∆.Σ.) 

   3.∆ιαθέτουν εξατοµικευµένο λογισµικό εργαλείο για τη διενέργεια και             

παρακολούθηση στελεχών; 

         Ναι 

   4.Έχει καταγράψει ενδεχόµενους εταιρικούς κινδύνους; 

         Ναι 

            5.Πού προσδιορίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι;(προφορικές κατευθύνσεις και               

οδηγίες,εσωτερικό κανονισµό λειτουργείας,πρακτικά ∆.Σ,άλλο) 

                  Προφορικές κατευθύνσεις και οδηγίες 

            6.∆ιαθέτει συστήµατα και διαδικασίες αντιµετώπισης των κινδύνων; 

                  Ναι 

            7.Έχει λάβει σηµαντικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων και την 

αδιάλειπτη λειτουργεί των  ηλεκτρονικών υπολογιστών;     Ναι 
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Ζ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

            1.Συµµετέχουν οι µέτοχοι στις  Γενικές Συνελεύσεις; 

                 Οι συνεταίροι συµµετέχουν 

            2.Θεωρεί σκόπιµο να διευκολύνει τη συµµετοχή των µετόχων της; 

                 Ναι(των συνεταίρων της)      

       3.Παρέχει στους µετόχους το δικαίωµα να ψηφίζουν στις Γενικές συνελεύσεις           

εν τη απουσία τους;   Όχι 

 

 

3.2.Εφαρµογές της εταιρικής διακυβέρνησης στην Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα έχουν τεθεί σε εφαρµογή κανόνες τις 

εταιρικής διακυβέρνησης,παρόλο που η ίδια δεν αποτελεί εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

εταιρεία.Αυτό συµβαίνει διότι είναι τράπεζα και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης 

διέπουν και τις τράπεζες όπως και άλλες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων. 

Την εποπτεία της τράπεζας ως πιστωτικό ίδρυµα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος.Τον 

εσωτερικό έλεγχο ασκεί η αρµόδια ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.Όργανο εποπτείας 

είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών 

ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

3.2.1.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Τη διοίκηση του Συνεταιρισµού ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από 

εννέα συνεταίρους,οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους 

είναι τετραετής.Το αξίωµα αυτό είναι άµισθο,αλλά κατ’εξαίρεση και µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης,µπορεί να παρέχεται στα µέλη του αποζηµίωση ανάλογα µε το  

χρόνο απασχόλησής του,χωρίς όµως αυτή να θεωρείται ως µισθός. 

• Συγκρότηση-Συµµετοχή στο ∆.Σ. 

Με πρόσκληση του µέλους που πλειοψήφησε,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και 

εκλέγει,µε µυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο,τους Α’ και Β’ αντιπροέδρους,το 

γραµµατέα και τον ταµία. 
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Με απόφαση του ∆.Σ. συγκροτείται η τριµελής επιτροπή ελέγχου,που αποτελείται από 

τον πρόεδρο και δύο µη εκτελεστικά µέλη.Η απόφαση αυτή του ∆.Σ. πρέπει να εγκριθεί 

από την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

∆εν επιτρέπεται σε κάποιον να είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,όταν συνδέεται  

µε άλλο µέλος του ∆.Σ. µε συγγένεια εξ’αίµατος ή αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού. 

Για τη συµµετοχή στο ∆.Σ. υπάρχουν και κάποια κωλύµµατα.Μερικά από αυτά είναι  

το να µην εργάζεται στο συνεταιρισµό το µέλος,να µην έχει καταδικστεί για 

κακούργηµα,να µη βρίσκεται σε αντιδικεία µε την τράπεζα λόγω δανείων και άλλα. 

Τέλος,δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου,µέλος το οποίο αφορούν,είτε 

προσωπικά είτε λόγω συγγενικού του προσώπου,τα προς συζήτηση θέµατα. 

• Αρµοδιότητες ∆.Σ. 

Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισµού,την 

εκπροσώπησή του και τη διαχείριση της περιουσίας του.Αποφασίζει ακόµη για όλα τα 

θέµατα που αφορούν το συνεταιρισµό,εκτός από εκείνα για τα αποία αποφασίζει µόνο η 

Γενική Συνέλευση.Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. περιλαµβάνονται επίσης οι προσλήψεις-

απολύσεις-αποδοχές του προσωπικού,η εγγραφή και η διαγραφή µελών,η σύγκλιση 

Γενικής Συνέλευσης,καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της αποδοχής των 

καταθέσεων και της χορήγησης των δανείων καθώς και την αξία της συνεταιριστικής 

µερίδας.Αρµοδιότητά του είναι η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού και η 

κατάρτιση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης για κάθε περίοδο,όπως και 

η αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και αναλώσιµων ή άλλων αγαθών για 

τις ανάγκες της τράπεζας.  

• Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα στην έδρα 

του συνεταιρισµού και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο ή το νόµιµο 

αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία µέλη του. 

Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκετε αυτοπροσώπως «το ήµισυ πλέον ενός των 

µελών του»,ενώ δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση κάποιου από τα µέλη. 

Οι συνεδριάσεις διευθύνονται από τον πρόεδρο.Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου 

διευθύνει τις συνεδριάσεις ο αντιπρόεδρος ή το µεγαλύτερο σε ηλικία από τα 

παριστάµενα µέλη . 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρευρισκόµενων µελών και σε 

περίπτωση ισοψηφίας,υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 
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Ο γραµµατέας καταχωρεί τις αποφάσεις στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού 

συµβουλίου και υπογράφονται από όλα τα µέλη που συµµετείχαν στη συνεδρίαση. 

Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µετέχει και ο Γενικός ∆ιευθυντής,χωρίς όµως δικαίωµα 

ψήφου. 

Σε περίπτωση που κάποιο µέλος,αδικαιολόγητα,δε µετέχει σε τρείς συνεχείς τακτικές 

συνεδριάσεις του ∆..Σ. «εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώµατός του.»Η κενή αυτή θέση 

καλύπτεται µε το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος. 

• Καθήκοντα Προέδρου 

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό δικαστικά και εξώδικα και υπογράφει τα 

έγγραφα του συνεταιρισµού σε θέµατα χρηµατικής διαχείρισης,µαζί µε τον γραµµατέα 

ή τον ταµία. 

Επιµελείται για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της τράπεζας καθώς και την 

εφαρµογή των διαδικασιών και την τήρηση  των κανονισµών που προβλέπονται. 

Επίσης ο πρόεδρος είναι ο εισηγητής των θεµάτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

επικυρώνει τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων. 

 

3.2.2.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

• Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και αρµοδιότητές της. 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού..Απαρτίζεται από όλα 

τα µέλη του που συνέρχονται σε συνεδρίαση και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του. 

Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είναι  τα ακόλουθα: 

  α)η τροποποίηση του καταστατικού 

  β)η συγχώνευση,η παράταση της διάρκειας,η διάλυση και η αναβίωση του     

συνεταιρισµού. 

  γ)η έγκριση των ειδικών κανονισµών εργασίας και του προσωπικού 

  δ)η συµµετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή 

  ε)οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισµού  

 στ)η έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 

  ζ)η εκλογή και η απαλλαγή ευθύνης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

  η)η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση έκτακτης ζηµιάς ή άλλης 

κατάστασης 

  θ)η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων 

  ι)η έγκριση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για σύσταση τριµελούς 

επιτροπής ελέγχου. 
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• Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και συµµετοχή µελών 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά 

στην έδρα του συνεταιρισµού τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.Εκτακτα 

συγκαλείται,όποτε το ζητήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το 1/10 των µελών του 

συνεταιρισµού. 

Κάθε συνεταίρος έχει δικαίωµα ψήφου.Οι ψήφοι που του αναλογούν εξαρτώνται από 

το πόσες συνεταιριστικές µερίδες κατέχει.∆ηλαδή για 1-24 µερίδες,ο συνεταίρος 

συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση µε µία ψήφο.Για 25-49 µερίδες συµµετέχει µε δύο 

ψήφους,για 50-74 µερίδες µε τρείς ψήφους και για 75-99 µε τέσσερεις ψήφους.Οι 

συνεταίροι που έχουν από 100 και πάνω συνεταιριτικές µερίδες συµµετέχουν στη Γ.Σ. 

µε πέντε ψήφους,και αυτός είναι και ο µέγιστος αριθµός ψήφων για τον κάθε 

συνεταίρο. 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να συµµετέχουν όλοι οι 

συνεταίροι µόνο αυτοπροσώπος,ενώ τα νοµικά πρόσωπα «παρίστανται» στη συνέλευση 

µέσω του νοµίµου εκπροσώπου τους. 

Για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πρόσκληση,όπου αναφέρονται  ο 

τόπος,ο χρόνος και τα θέµατα της συνεδρίασης.Η πρόσκληση αυτή γνωστοποιείται 

στους συνεταταίρους τουλάχιστον 20 µέρες νωρίτερα. 

• Εκλογή προέδρου-Απαρτία Γ.Σ. 

Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη στην αρχή της συνεδρίασης,όπως και ο γραµµατέας. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη.Αν δεν υπάρξει απαρτία συνεδριάζει µετά από 

µία εβδοµάδα,χωρίς πρόσκληση,στην ίδια τοποθεσία και ώρα µε την προηγούµενη 

συνεδρίαση,µε την προϋπόθεση ότι παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των µελών.Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία,ακολουθείται η ίδια διαδικασία,µε µόνη 

διαφορά το ότι πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 3%ο του συνολικού αριθµού των 

µελών του συνεταιρισµού. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία ή µε 

αυξηµένη πλειοψηφία(4/5 των µελών),ανάλογα µε την περίπτωση. 

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται µε «ανάταση χειρός ή µε ονοµαστική 

κλήση ή µε ψηφοδέλτιο.» (καταστατικό Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας). Για 

θέµατα που αφορούν παροχή εµπιστοσύνης,έγκριση απολογισµού και ισολογισµού ή 

απαλλαγή από ευθύνη,η ψηφοφορία είναι µυστική. 
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Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία.Αν παρόλα αυτά υπάρξει και 

πάλι ισοψηφία,αναβάλλεται η λήψη της απόφασης. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.Αρµόδιο για την διεξαγωγή των εκλογών είναι το απερχόµενο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.Ο κάθε συνεταίρος µπορεί να ψηφίσει µέχρι δύο υποψήφιους για 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εκλέγονται αυτοί µε τις περισσότερες ψήφους,ενώ ο 

αριθµός των εκλεγµένων µελών είναι από εννέα µέχρι δώδεκα άτοµα. 

 

3.2.3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

  α)Επιτροπή Ελέγχου 

Η επιτροπή ελέγχου συγκροτείται υποχρεωτικά εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα: 

-έχει εισάγει µετοχές σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, ή 

-διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστηµα στο εξωτερικό, ή 

-το ενεργητικό του υπερβαίνει το ποσό των 100.000.000 €. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται η προβλεπόµενη από το νόµο 

τριµελής επιτροπή ελέγχου,η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο 

µη εκτελεστικό µέλος µε επαρκείς γνώσεις σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής,και 

δύο µέλη που είναι µη εκτελεστικά.Αρµοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος 

όλων των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών της τράπεζας και λειτουργεί µε βάση 

τα όσα ορίζονται από αυτήν. 

 

β)Εσωτερικός Έλεγχος 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ελέγχου,λαµβάνοντας όλα τα µέτρα που 

απαιτούνται για τη διαχείριση και αντιµετώπιση των κινδύνων,µε σκοπό την 

ελαχιστοποίησή τους.Για την εφαρµογή του πλαισίου αυτού υπάρχει ο εσωτερικός 

έλεγχος,ο οποίος διενεργεί τακτικούς,στοχευµένους και προληπτικούς ελέγχους 

αποσκοπώντας στην ενίσχυση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,στη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας,στην αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και 

στη συµµόρφωση µε το εποπτικό πλαίσιο. 

Τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας ασκεί η αρµόδια ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου,η οποία εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου του διοικητικού 

συµβουλίου.Σκοπός της είναι να επισκοπεί,να ελέγχει και να αξιολογεί λειτουργίες και 

δραστηριότητες και να γνωστοποιεί τα ευρήµατά της,παρέχοντας 
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αναλύσεις,αξιολογήσεις και εισηγήσεις αποσκοπώντας στη βελτίωση των λειτουργειών 

της τράπεζας. 

Ο σκοπός εκπληρώνετε µε ελέγχους στα υποκαταστήµατα από τους εργαζόµενους στη 

διεύθυνση αυτή.Η ηµεροµηνία του πρώτου ελέγχου δε γνωστοποιείται στο προσωπικό 

του καταστήµατος και κατά συνέπεια πραγµατοποιείται σε ανύποπτο χρόνο.Αφορά 

έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες που ορίζει η τράπεζα,όπως ο σωστός τρόπος 

αρχειοθέτησης σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο,η καταχώρηση των σωστών 

στοιχείων των πελατών,οι εγγυήσεις που υπάρχουν σε κάθε δάνειο και άλλα.Κατόπιν ο 

ελεγκτής συντάσσει την «Έκθεση ευρηµάτων εσωτερικού ελέγχου»,στην οποία 

αναφέρει όλες τις παραλήψεις αλλά και τις σωστές ενέργειες του κάθε 

υποκαταστήµατος. 

Μετά από κάποιους µήνες γίνεται ο επαναληπτικός έλεγχος,η ηµεροµηνία του οποίου 

γνωστοποιείται στο προσωπικό του κάθε καταστήµατος.Κατά τον έλεγχο αυτό ο 

εκάστοτε ελεγκτής διαπιστώνει αν τα στελέχη έχουν προβεί στις απαραίτητες 

διορθώσεις που τους είχε υποδείξει κατά τον προηγούµενο έλεγχό του. 

 

3.2.4.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

α)Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων  

Η Τράπεζα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της ασφάλειας 

των πληροφοριακών συστηµάτων της.Συνεχίζει τη διαδικασία προσαρµογής του νέου 

µηχανογραφικού συστήµατος Profits+ στις απαιτήσεις των διαδικασιών της, 

αυστηροποιήθηκαν και οµογενοποιήθηκαν οι µηχανισµοί ασφαλείας στις 

τηλεπικοινωνίες της,προστέθηκαν πολλοί µηχανισµοί ελέγχου και ασφάλειας στις 

τραπεζικές συναλλαγές, ενώ αυξήθηκε το επίπεδο ασφαλείας στα ATM µέσω 

σηµαντικών επενδύσεων σε αυτά. 

 

β)∆ιαχείριση κινδύνων 

Βασική προτεραιότητα για την Τράπεζα αποτελεί η σωστή κατανοµή των κεφαλαίων 

για την ασφαλή ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της.Για αυτό δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων,προκειµένου να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους. 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του νόµου 3601/2007( «Ανάληψη και άσκηση 

δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα,επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων και λοιπές 

διατάξεις»)και των Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,η Παγκρήτια 
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Συνεταιριστική Τράπεζα δηµιούργησε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων.Σκοπός της 

∆ιεύθυνσης αυτής είναι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των τραπεζικών κινδύνων µε 

σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές µεθόδους. 

Μία από τις βασικές αρµοδιότητές της είναι η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου,η 

οποία γίνεται µε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.Για τη 

µέτρηση και την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων διενεργεί συχνά ασκήσεις προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσεως,παρέχοντας 

έτσι εκτιµήσεις για το µέγεθος των οικονοµικών απωλειών που θα µπορούσαν να 

προκληθούν.Τα αποτελέσµατα των ασκήσεων αυτών υποβάλλονται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος δύο φορές ετησίως.  

Επίσης παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η 

Τράπεζα.Τέτοιοι πιθανοί κίνδυνοι είναι οι εξής: 

• «Ο κίνδυνος ρευστότητας,όπου υπολογίζονται,κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα,οι δείκτες ρευστότητας της Τράπεζας.Η διαχείριση του Κινδύνου 

Ρευστότητας  αφορά την ικανότητα της Τράπεζας να διατηρεί επαρκή 

ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για τη µέτρηση και 

διαχείριση του κινδύνου αυτού εκτιµούνται οι µελλοντικές εισροές και οι 

µελλοντικές εκροές. Γίνεται σχεδιασµός της σύνθεσης του Ενεργητικού, 

παρακολουθούνται οι µελλοντικές απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι ανάγκες 

δανεισµού ανάλογα µε τη λήξη των υποχρεώσεων.Το ελάχιστο όριο για το 

δείκτη ρευστότητας,σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος,είναι το 

10%. 

 

• Ο κίνδυνος κεφαλαίου (capital risk) ή κίνδυνος φερεγγυότητας,συνδέεται 

άµεσα µε την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού,τους συνολικούς 

κινδύνους της τράπεζας, και την απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 

• Ο λειτουργικός κίνδυνός αναφέρεται στην ενδεχόµενη οικονοµική ζηµιά που 

µπορεί να προκύψει από την ανεπάρκεια, την αποτυχία ή την ακαταλληλότητα 

των θεσπισµένων εσωτερικών ελέγχων και των συστηµάτων, από τυχόν 

εξωτερικά γεγονότα ή τον ανθρώπινο παράγοντα. Ουσιαστικά,πρόκειται για τον 

κίνδυνο που πηγάζει από την καθηµερινή λειτουργία της Τράπεζας και από την 

υλοποίηση των επιχειρηµατικών της στόχων.Για την αντιµετώπιση του  
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λειτουργικού  κινδύνου αναπτύσσονται τεχνικές εκτίµησης ,παρακολούθησης, 

ελέγχου και διαχείρισής του. 

 

• Ο κίνδυνος επιτοκίου  είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Τράπεζα να µειωθεί η 

αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των  καθαρών εσόδων από τόκους, 

εξαιτίας δυσµενών µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος προκύπτει 

λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων ή της λήξης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι µεταβολές των επιτοκίων 

επηρεάζουν την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και τα 

αποτελέσµατα της Τράπεζας. Για την µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο 

επιτοκίου και την εκτίµηση του εσωτερικού κεφαλαίου χρησιµοποιείται η 

τεχνική της Ανάλυσης Φάσµατος (Gap Analysis). 

 

• Ο κίνδυνος συγκέντρωσης µπορεί να δηµιουργηθεί από ανοίγµατα σε 

συγκεκριµένους πελάτες ή οµάδες συνδεδεµένων πελατών ή σε ανοίγµατα σε 

συγκεκριµένες οµάδες αντισυµβαλλοµένων των οποίων η πιθανότητα αθέτησης 

επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες όπως ο κλάδος,το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον, η γεωγραφική θέση το νόµισµα κλπ.Ο δείκτης Herfindhal για την 

αξιολόγηση του κινδύνου συγκέντρωσης ανά κλάδο 

δραστηριότητας,υπολογίστηκε σε 0,161 για το 2010 και εποµένως δείχνει 

µεσαία προς χαµηλή συγκέντρωση.» 

 

• Ο κίνδυνος φήµης είναι ο κίνδυνος να χάσει η Τράπεζα τη φήµη και την 

πελατεία που έχει αποκτήσει. 

 

• Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος απώλειας που ενδέχεται να προέλθει λόγω 

µεταβολής των τιµών αγοράς, όπως αλλαγή τιµών µετοχών, εµπορευµάτων, 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας.Με βάση την πολιτική που εφαρµόζει η Τράπεζα, η 

συνολική αξία των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της δεν ξεπερνάει ποτέ το 6% 

του συνόλου των στοιχείων του Ενεργητικού,επενδύει δηλαδή πολύ µικρό 

ποσοστό του Ενεργητικού της σε προϊόντα τα οποία διαπραγµατεύονται σε 

οργανωµένες αγορές ,και για αυτό ο συγκεκριµένος κίνδυνος δεν είναι πολύ 

µεγάλος για αυτήν. 



 60 

 

• Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα που υπάρχει για 

την αλλαγή ισοτιµίας συναλλάγµατος.Η Παγκρήτια όµως δεν διαθέτει προϊόντα 

σε ξένο νόµισµα και κατά συνέπεια ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται.» 

 

3.2.5.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα από τον Απρίλιο του 2002 πιστοποιήθηκε για το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας,το οποίο και εφαρµόζει στο σύνολο των λειτουργιών 

της.Η ευελιξία του συστήµατος και η δυνατότητά του για διαρκή ενηµέρωση στις 

εξελίξεις του τραπεζικού χώρου, βελτιώνουν την καθηµερινή λειτουργία του 

οργανισµού.Με γνώµονα τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών,η Τράπεζα 

εφαρµόζει µεθόδους µέτρησης ικανοποίησης των πελατών της, τα αποτελέσµατα των 

οποίων λαµβάνονται υπόψη κατά την ανασκόπηση των διαδικασιών του συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας.Υπεύθυνοι για την τήρηση και βελτίωση του είναι όλα τα 

στελέχη, ώστε να εξασφαλίζεται η ευελιξία και να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της 

τράπεζας.  

Με την εφαρµογή του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζεται: 

• Η άµεση ενσωµάτωση στις διαδικασίες λειτουργίας της Τράπεζας,των κανόνων 

που καθορίζονται από τους νόµους και τις αποφάσεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

• Η σταθερότητα στη λειτουργία της Τράπεζας. 

• Η ασφαλής οικονοµική διαχείριση και η αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της Τράπεζας. 

• Η ελαχιστοποίηση του κόστους. 

• Ευελιξία και άµεση ανταπόκριση στις αλλαγές του οικονοµικού και τραπεζικού 

περιβάλλοντος. 

• Η πρόβλεψη και πρόληψη κινδύνων σε οποιαδήποτε εργασία πριν την 

υλοποίησή της. 

• Η λήψη διορθωτικών µέτρων. 

• Η µέτρηση της απόδοσης µε συγκεκριµένους και οριοθετηµένους δείκτες. 

• Η ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη και η διαφάνεια στη διαχείριση των 

αιτηµάτων του. 

• Η καταγραφή και αξιοποίηση της άποψης του πελάτη. 
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• Η ασφάλεια των εργαζοµένων και των πελατών που βρίσκονται εντός των 

εγκαταστάσεων της Τράπεζας. 

Το 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα ανανέωσε το πιστοποιητικό της µετά από επιθεώρηση 

που πραγµατοποιήθηκε από το φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS. 

   
Πηγή: www.pancretebank.gr 

Εικόνα 2.4 

 

∆ιαχείριση Ποιότητας(quality management) είναι το σύνολο των προγραµµατισµένων 

διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί το γεγονός ότι µια υπηρεσία 

πληρεί ορισµένες προδιαγραφές(ISO).Αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

επιχείρησης,άρα όταν µία επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO σηµαίνει πως είναι 

πιστοποιηµένη η ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της. 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας(quality management system) ονοµάζουµε την 

οργάνωση,τα µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της 

διαχείρισης ποιότητας.Στόχος του συστήµατος είναι η τήρηση και η βελτίωση των 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση. 

 

 

Πηγή: http://www.arcmeletitiki.gr/images/uploads/pdf/arc_sdp7.pdf 

Εικόνα 2.5 
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 Πρότυπα ISO  

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης(International Standards 

Organization),δηµιούργησε µια σειρά προτύπων για τη διαχείριση ποιότητας,σύµφωνα 

µε τα οποία γίνεται και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων. 

Το πρότυπο που χρησιµοποιείται σαν οδηγός για τη διασφάλιση της ποιότητας σε µια 

επιχείρηση είναι το ISO 9001:2008,το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και περιέχει 

γενικές οδηγίες για τη διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των 

επιχειρήσεων. 

Το πρότυπο αυτό θέτει κάποιες απαιτήσεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας.Οι απαιτήσεις αυτές είναι: 

• ∆ιαγνωστική Μελέτη 

• Σχεδιασµός Συστήµατος 

• ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

• Προετοιµασία Τεκµηρίωσης 

• Εφαρµογή Συστήµατος 

• Επιθεώρηση Συστήµατος 

   

Πιστοποίηση συστήµατος  

Εφ' όσον κατά την επιθεώρηση αποδειχθεί ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 

επιχείρησης καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου, ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει το 

σχετικό πιστοποιητικό (certificate) και την καταχωρεί στον κατάλογο των 

πιστοποιηµένων πελατών του. 

Σε όλη την διαδικασία συµµετέχουν ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας, ο εξωτερικός 

σύµβουλος,αν και η συµµετοχή του δεν είναι απαραίτητη καθώς δεν 

συµπερολαµβάνεται στις απαιτήσεις του ISO,και οι υπεύθυνοι των τµηµάτων. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου,η ∆ιοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να 

αποδείξει την δέσµευσή της για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας,να γνωστοποιήσει στο σύνολο του προσωπικού της τη 

σηµασία,της ικανοποίησης των πελατών και να καθιερώσει την πολιτική ποιότητας 

και των αντικειµενικών της στόχων.Επίσης πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 

ανασκοπήσεων (reviews) και να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των πόρων. 
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Τεκµηρίωση του συστήµατος ποιότητας 

Η τεκµηρίωση περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

• Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Manual),που είναι και το ανώτερο έγγραφο 

του Συστήµατος.Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την Πολιτική Ποιότητας (Quality 

Policy),  την περιγραφή του Συστήµατος και την αποτύπωση των ∆ιεργασιών.  

• «Τις ∆ιαδικασίες (Procedures),δηλαδή µια σειρά λειτουργιών που θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν για την ολοκληρωµένη υλοποίηση µιας συγκεκριµένης 

διεργασίας. Οι ∆ιεργασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης αποτυπώνονται και 

αναλύονται σε ∆ιαδικασίες,δηλαδή σε γραπτές προδιαγραφές λειτουργίας 

σε διατµηµατικό επίπεδο. Οι ∆ιαδικασίες υποστηρίζονται από Οδηγίες 

Εργασίας δηλαδή γραπτές οδηγίες για τον τρόπο και την µέθοδο µε την οποία 

πραγµατοποιούνται οι διάφορες εργασίες.Κάθε ∆ιαδικασία περιλαµβάνει τη χρήση 

καθορισµένων τυποποιηµένων Εντύπων Συστήµατος (Forms).» 

• Τις Οδηγίες Εργασίας (Work Instructions).Οι οδηγίες αυτές είναι ένα έγγραφο 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στο οποίο αναφέρονται οι τρόποι και οι 

µέθοδοι που ακολουθούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών µιας 

συγκεκριµένης ∆ιαδικασίας ή ∆ιεργασίας.Περιλαµβάνουν λεπτοµερείς 

πληροφορίες,που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση ενεργειών σχετικών µε 

συγκεκριµένες διαδικασίες,όπως είναι η διαχείριση προσωπικού,η διαχείριση 

εγγράφων και δεδοµένων ποιότητας,οι καταθέσεις,οι χορηγήσεις,το εξωτερικό 

εµπόριο,η λήψη και η διαβίβαση εντολών,η διαχείριση ταµείων,ο εσωτερικός 

έλεγχος,οι προµήθειες,ο οικονοµικός προγραµµατισµός,οι σχέσεις µε 

συνεταίρους-πελάτες και άλλα.Κάθε Οδηγία Εργασίας είναι ένα ελεγχόµενο 

έγγραφο, το οποίο δεν µπορεί να αλλάζει αυθαίρετα. 

• Τα τυποποιηµένα Έντυπα Επικοινωνίας ή Έντυπα Συστήµατος (Forms).Είναι τα 

έγγραφα που καλύπτουν τις ανάγκες για τεκµηριωµένη διατµηµατική ή 

ενδοτµηµατική επικοινωνία,αλλά και την ανάγκη για τήρηση των αρχείων που 

αποδεικνύουν την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και την αποτελεσµατική 

λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

• Τα Αρχεία (Files).  

• Τα Εξωτερικά Έντυπα,τα οποία είναι έγγραφα που δεν εκδίδονται από την 

επιχείρηση αλλά χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 



 64 

Ποιότητας και αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων,όπως για παράδειγµα κάποιος νόµος. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Πηγή:http://www.arcmeletitiki.gr/images/uploads/pdf/arc_sdp7.pdf 

Εικόνα 2.6 

 

 

Πολιτική Ποιότητας 

Η Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy)  είναι η γενική συνολική κατεύθυνση και οι 

προθέσεις της εταιρείας σχετικά µε την ποιότητα,  όπως έχουν επίσηµα εκφρασθεί από 

τη διοίκηση. Από την Πολιτική Ποιότητας απορρέει όλο το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας της εταιρείας.∆ηλαδή η Πολιτική Ποιότητας είναι το ανώτατο και πλέον 

επίσηµο τµήµα της τεκµηρίωσης της ∆ιαχείρισης Ποιότητας.Το κείµενο αυτό 

αναρτάται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε ιδιαίτερα εµφανές σηµείο ώστε να 

µπορούν να το διαβάσουν όλα τα µέλη του προσωπικού της εταιρείας.Είναι σηµαντικό 

να κατανοηθεί η Πολιτική Ποιότητας από όλο το προσωπικό και να τονισθεί η σηµασία 

που αποδίδει η εταιρεία στην ποιότητα.Η πολιτική αυτή συµπεριλαµβάνεται και στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας. 
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Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι το ανώτατο έγγραφο που περιγράφει και καθορίζει το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και δίνει τη συνολική περιγραφή 

του.∆εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη δοµή για το εγχειρίδιο αυτό και η έκτασή του 

εξαρτάται από την κάθε περίπτωση,  δηλαδή από την οργάνωση,τις δραστηριότητες,το 

µέγεθος, την πολιτική ποιότητας, κλπ της επιχείρησης.Θα πρέπει να περιλαµβάνει 

σαφείς περιγραφές για τον τρόπο µε τον οποίο το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 

επιχείρησης ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. ∆ηλαδή θα 

πρέπει να αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται και οι σχετικοί µηχανισµοί του 

συστήµατος,προκειµένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου: 

• Ύπαρξη Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας 

• Τεκµηρίωση Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας 

• Ευθύνη της ∆ιοίκησης 

• ∆ιαχείριση Πόρων 

• Υλοποίηση του Προϊόντος (ή της Υπηρεσίας)  

• Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι ένα ελεγχόµενο έγγραφο.Υπογράφεται σε όλες τις 

σελίδες του πρωτότυπα,  από τον ∆ιευθυντή Ποιότητας ο οποίος είναι ο συντάκτης του 

εγχειριδίου και από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ο οποίος εγκρίνει το περιεχόµενό του.  

Το πρωτότυπα υπογεγραµµένο αντίτυπο φυλάσσεται.  

Για να πραγµατοποιηθεί µια οποιαδήποτε  αλλαγή του Εγχειριδίου Ποιότητας θα 

πρέπει να υλοποιηθούν οι προβλεπόµενες ∆ιαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο µε 

τον οποίο γίνονται οι αναθεωρήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.Σε όλες τις 

σελίδες του Εγχειριδίου Ποιότητας αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσης έκδοσης, ο αριθµός αναθεώρησης, και ο αριθµός της 

προηγούµενης έκδοσης η οποία αντικαταστάθηκε από την παρούσα έκδοσή του. 

 

∆ιαδικασία Πιστοποίησης 

Η διαδικασία της πιστοποίησης αρχίζει αφού πρώτα αναπτυχθεί το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας,και συµπληρωθεί µια δοκιµαστική περίοδος 

λειτουργίας διάρκειας τριών µηνών τουλάχιστον.Η διαδικασία περιλαµβάνει την 

επιθεώρηση του συστήµατος και την πιστοποίηση και καταχώρηση της εταιρείας. 

Το πρώτο βήµα στην διαδικασία της πιστοποίησης είναι η επιλογή του φορέα 

πιστοποίησης (certification body).Ο υπεύθυνος ποιότητας της εταιρείας επικοινωνεί µε 
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έναν αριθµό φορέων πιστοποίησης που λειτουργούν στην χώρα και τους ενηµερώνει ότι 

η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει σε πιστοποίηση,ζητώντας παράλληλα οικονοµική 

προσφορά για το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν (υπηρεσίες Επιθεώρησης 

και Πιστοποίησης-Καταχώρησης της εταιρείας). 

 

Επιθεώρηση Συστήµατος 

Μετά την επιλογή του φορέα πιστοποίησης συµφωνείται η ηµεροµηνία της 

επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής ορίζεται από τον φορέα πιστοποίησης και µπορεί να 

ζητήσει να του αποσταλεί µέρος της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας λίγες µέρες πριν την επιθεώρηση,για να µελετήσει το σύστηµα.Συνήθως 

ζητείται να αποσταλεί το Εγχειρίδιο Ποιότητας και το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών.Οι 

Οδηγίες Εργασίας συνήθως δεν αποστέλλονται επειδή συχνά είναι εµπιστευτικού 

χαρακτήρα.  

Η επιθεώρηση έχει στόχο να αποκτηθούν πειστήρια και να αξιολογηθούν 

αντικειµενικά, για να προσδιορισθεί ο βαθµός στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια 

ποιότητας,αν δηλαδή το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης καλύπτει τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.Περιλαµβάνει την επιθεώρηση των χώρων 

εργασίας,την εξέταση των αρχείων και συνεντεύξεις µε τους υπευθύνους των 

τµηµάτων,που συνήθως είναι οι διευθυντές. 

 Στο τέλος της επιθεώρησης, ο επιθεωρητής πληροφορεί την διοίκηση της 

επιχείρησης για το αποτέλεσµα της επιθεώρησης (θετικό ή αρνητικό)  και στη 

συνέχεια συντάσσει έκθεση προς τον φορέα πιστοποίησης µε τον οποίο 

συνεργάζεται. Στην έκθεση αυτή ο επιθεωρητής συνοψίζει τα αποτελέσµατα της 

επιθεώρησης και προτείνει ανάλογα να χορηγηθεί ή να µην χορηγηθεί στην 

επιχείρηση,το Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Εφ’όσον η Επιθεώρηση αποδείξει ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας 

είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις του προτύπου,ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει µία 

γραπτή βεβαίωση η οποία είναι το πιστοποιητικό (Certificate) που λαµβάνει η 

πιστοποιηµένη επιχείρηση.Το πιστοποιητικό αυτό έχει τα εξής στοιχεία: 

• Επωνυµία και λογότυπο του φορέα πιστοποίησης 

• Επωνυµία και διεύθυνση της πιστοποιηµένης εταιρείας 

• Πεδίο εφαρµογής της πιστοποίησης (scope).∆ηλαδή για ποιόν τοµέα,ή για ποιους 

τοµείς,δραστηριότητας έχει πιστοποιηθεί η εταιρεία. 

• Το πρότυπο για το οποίο πιστοποιήθηκε η εταιρεία (ISO9001:2008). 
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• Την ηµεροµηνία λήξης του Πιστοποιητικού (τρία έτη από τη χορήγησή του).  

• Τον αριθµό καταχώρησης του πιστοποιητικού (certificate registration number). 

 

                

Πηγή: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 

Εικόνα 2.7 
 

Οικονοµικό κόστος 
Η ανάπτυξη και η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 

9001:2008 έχει και κάποιο κόστος για την επιχείρηση,το οποίο αναλύεται ως εξής: 

• Κόστος σχεδιασµού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης. 

1. Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων 

2. Κόστος επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρησης από τον φορέα 

                         πιστοποίησης.  

                  3.Προµήθεια των απαιτουµένων προτύπων από τον φορέα πιστοποίησης. 

                  4.Προµήθεια εξοπλισµού που απαιτείται για την λειτουργία 

                     του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

                  5. Κόστος απασχόλησης του προσωπικού για εκπαίδευση 

• Κόστος εφαρµογής µετά την πιστοποίηση 

1. ∆απάνες για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας 

2. Κόστος επιπλέον απασχόλησης του προσωπικού για διατµηµατική 

              επικοινωνία, συµπλήρωση αναφορών, τήρηση αρχείων κλπ. 
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3.3 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση.Πώς η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
βελτίωσε τα χρηµατοοικονοµικά της Τράπεζας; 
 

 Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 3.2,η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είναι 

υποχρεωµένη από το νόµο,να εφαρµόζει τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,λόγω 

του ότι ανήκει στα πιστωτικά ιδρύµατα.Για το λόγο αυτό δεν παρατηρούµε µεγάλη 

διαφορά στα χρηµατοοικονοµικά της λόγω της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,αν και οι 

αρχές της εφαρµόζονται απόλυτα τα τελευταία δέκα χρόνια λειτουργίας της 

Τράπεζας.Σίγουρα όµως η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση την καθιστά πιο αξιόπιστη και 

βελτιώνει σταδιακά τα χρηµατοοικονοµικά της.Θα πρέπει όµως να λάβουµε υπ’όψη 

µας και την οικονοµική κρίση που περνάει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια,και ιδίως το 

τραπεζικό σύστηµα. 

Παρακάτω παραθέτονται κάποια βασικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και η εξέλιξή 

τους την τελευταία πενταετία: 

 

• ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της Τράπεζας,όπως 

αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς της τελευταίας πενταετίας,καθώς και η 

ποσοστιαία µεταβολή τους σε σύγκριση µε τη µέση µεταβολή του τραπεζικού κλάδου 

(Πίνακας 3.1). 

Πίνακας 3.1 
Μεταβολή των καταθέσεων την πενταετία 2007-2011 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΈΤΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΈΤΟΥΣ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΣΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 

31/12/2007 1.115.129 1.411.115 26,50% 13,76% 

31/12/2008 1.411.115 1.552.422 10,00% 15,12% 

31/12/2009 1.552.422 1.719.611 10,80% 4,73% 

31/12/2010 1.719.611 1.576.460 -8,30% -12,30% 

31/12/2011 1.576.460 1.379.909 -12,47% -17,00% 

Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος 
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Μπορούµε λοιπόν να διακρίνουµε ότι η ποσοστιαία µεταβολή στις καταθέσεις της 

Παγκρήτιας,αλλά και όλου του κλάδου,ήταν θετική µέχρι τη στιγµή που φάνηκαν τα 

πρώτα σηµάδια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην εγχώρια οικονοµία.Το 

συµπέρασµα αυτό µπορούµε να το δούµε και διαγραµµατικά στο ακόλουθο 

διάγραµµα(∆ιάγραµµα 3.1). 

 
 

 
∆ιάγραµµα 3.1 

Μεταβολή καταθέσεων της πενταετίας 2007-2011 σε χιλ. ευρώ 

Πηγή: www.pancretabank.gr  

 

• ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Οι χορηγήσεις,τα δάνεια δηλαδή που δίνει η τράπεζα στους πιστωτές,αποτελούν 

σηµαντικό κοµµάτι της λειτουργίας της.Αυτό συµβαίνει διότι µπορεί να έχει αρκετά 

υψηλό κέρδος από τη διασπορά των δανείων,τη διαφορά δηλαδή µεταξύ του επιτοκίου 

καταθέσεων και επιτοκίου δανεισµού.Σε αυτό συµβάλλει και το είδος της οικονοµικής 

δραστηριότητας των δανειοληπτών,καθώς διαφορετικό επιτόκιο έχει,για παράδειγµα 

ένα στεγαστικό δάνειο µε ένα κεφάλαιο κίνησης για επαγγελµατίες.Στα διαγράµµατα 

που ακολουθούν βλέπουµε τα ποσοστά των χορηγήσεων ανά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (∆ιάγραµµα 3.2) αλλά και 

τη συνεργασία µε τους κύριους οικονοµικούς κλάδους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου 

τους (∆ιάγραµµα 3.3). 
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∆ιάγραµµα 3.2 

Ποσοστά χρηµατοδοτήσεων την 31/12/2011 ανά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας 

Πηγή: www.pancretabank.gr  

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 3.3 

Συνεργασία µε κύριους οικονοµικούς κλάδους επί συνόλου  

χαρτοφυλακίου(δωδεκάµηνο2011) 

Πηγή: www.pancretabank.gr  
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Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε τα ποσά των υπολοίπων των 

χορηγήσεων συνολικά,όπως αυτά προκύπτουν από τους Ισολογισµούς των ετών 

2007,2008,2009,2010 και 2011 (Πίνακας 3.2). 

Πίνακας 3.2 
Εξέλιξη υπολοίπου χορηγήσεων στην πενταετία 2007-2011  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

31/12/2007 1.312.687 36,50% 20,03% 

31/12/2008 1.574.440 19,9% 15,90% 

31/12/2009 1.683.655 6,90% 1,51% 

31/12/2010 1.691.196 0,45% 0% 

31/12/2011 1.638.818 -3,11% -3,1% 

Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι χορηγήσεις κατά τα έτη 2010 και 2011 έχουν µειωθεί 

σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 

 

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Παράλληλα µε την αξιολόγηση,την έγκριση και την χορήγηση των δανείων,δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία στη διαχείριση των καθυστερήσεων,των οποίων η µείωση αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για όλες τις τράπεζες.Στον ακόλουθο πίνακα βλέπουµε τα ποσά 

αλλά και τα ποσοστά των χορηγήσεων που είναι πλέον στη φάση της οριστικής 

καθυστέρησης (Πίνακας 3.3). 

Πίνακας 3.3 
Οριστικές καθυστερήσεις ως ποσοστό επί των χορηγήσεων 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

31/12/2007 18.457 1,40% 

31/12/2008 21.828 1,39% 

31/12/2009 47.605 2,83% 

31/12/2010 77.021 4,50% 

31/12/2011 116.054 7,08% 

Πηγή: www.pancretabank.gr  
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Οι επισφαλείς απαιτήσεις διακρίνονται για την αβεβαιότητα της είσπραξής τους λόγω 

αρνητικών ενδείξεων του πελάτη (π.χ συνεχείς ζηµίες,µείωση ιδίων κεφαλαίων, 

αφερεγγυότητα µε τις τράπεζες που συναλλάσσεται κ.λ.π).Κατά την σύνταξη του 

ισολογισµού οι απαιτήσεις αυτές αποτιµώνται από την επιχείρηση και αναγράφονται 

στον ισολογισµό.Το υπόλοιπο του λογαριασµού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών 

απαιτήσεων ενισχύει τη βεβαιότητα για κάλυψη επισφαλών δανείων που τυχόν να 

δηµιουργηθούν (Πίνακας 3.4). 

Πίνακας 3.4 
Εξέλιξη λογαριασµού προβλέψεων και κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 2007-2011 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΈΤΟΥΣ 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

31/12/2007 15.832.891 42.980.009 

31/12/2008 22.636.597 55.433.647 

31/12/2009 27.707.415 80.618.500 

31/12/2010 34.772.492 92.300.652 

31/12/2011 48.900.380 134.342.384 

Πηγή: www.pancretabank.gr 

 

 

Στο διάγραµµα 3.4,βλέπουµε το υπόλοιπο των καθυστερήσεων σε σχέση µε το 

υπόλοιπο του λογαριασµού «προβλέψεις για κάλυψη τυχόν επισφαλών απαιτήσεων» 

για το κάθε έτος,από το 2007 έως το 2011.Σηµαντικό λοιπόν είναι ότι οι προβλέψεις 

που έχουν γίνει καλύπτουν το ποσό των οριστικών καθυστερήσεων. 

Πηγή: www.pancretabank.gr 

∆ιάγραµµα 3.4 

Οριστικές καθυστερήσεις-προβλέψεις για κάλυψη τυχόν επισφαλών 

απαιτήσεων(ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
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• ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα σηµαντικότερα οικονοµικά στοιχεία της 

τελευταίας πενταετίας που αφορούν την κερδοφορία,τη µεγέθυνση και την 

παραγωγικότητα της τράπεζας (Πίνακας 3.5). 

Πίνακας 3.5 

Βασικά οικονοµικά µεγέθη της πενταετίας 2007-2011 

 
 

2007 

 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

1.673.759 

 

1896.030 
 

2.153.156 
 

2.063.379 
 

1.743.483 

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 183.324 197.493 210.297 210.488 176.865 

ΥΠΟΛ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.411.115 1.552.422 1.719.611 1.576.423 1.379.909 

ΥΠΟΛ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1.312.687 1.574.440 1.683.794 1.691.196 1.638.818 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒ. κ’ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
48.068 56.190 57.852 54.730 51.452 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
45.945 53.739 55.073 51.894 48.672 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩΝ 

Ι.Κ.(Καθαρά κέρδη/Ίδια 

κεφάλαια) 

20,16% 16,21% 13,42% 8,14% -17,38% 

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

(Τόκοι+Προµ.χορ./Χορηγή

σεις) 

9,35% 9,31% 7,88% 7,16% 6,94% 

Πηγή: www.pancretabank.gr  

 

Η Καθαρή θέση µίας επιχείρησης είναι ένας τρόπος µέτρησης της αξίας της 

επιχείρησης αυτής.Υπολογίζεται από τη διαφορά του συνόλου του ενεργητικού της και 

των συνολικών υποχρεώσεων.Αποτελείται από όλα τα χρήµατα που 

έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση κατά την έναρξη της καθώς και τα παρακρατηθέντα 

κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Συνήθως ο υπολογισµός της Καθαρής Θέσης 

δεν είναι τόσο απλός γιατί η πραγµατική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, 

όπως πχ των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιµηθεί.Επίσης ορισµένα περιουσιακά 

στοιχεία κρατούνται στα λογιστικά βιβλία µε την τιµή αγοράς τους, κι όχι µε την 
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τωρινή αξία τους.Με την Καθαρή Θέση µπορεί να υπολογιστεί η πιστοληπτική 

ικανότητα µιας επιχείρησης (Πίνακας 3.6). 

 

Πίνακας 3.6 
Εξέλιξη καθαρής λογιστικής θέσης στην πενταετία 2007-2011 

 
 

2007 

 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

69.486 69.603 70.591 70.684 70.739 

ΠΛΕΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤ.ΚΕ

ΦΑΛΑΙΑ 
100.268 114.900 131.201 133.990 123.112 

ΚΕΡΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 14.962 14.513 8.505 5.815 -16.987 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
184.716 199.016 210.297 210.489 176.865 

ΜΕΙΟΝ:ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & 

ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 

1.391 1.523 1.267 761 762 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 
183.325 197.493 209.030 209.728 176.103 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.980 55.434 80.618 92.301 134.342 
ΣΥΝ.ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

226.305 252.927 289.648 302.029 310.445 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
69.903 14.168 11.537 698 -33.625 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ % 
61,6% 7,7% 5,8% 0,3% -16,03% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

81.800 26.622 36.721 12.381 8.416 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ % 

56,6% 11,8% 14,5% 4,3% 2,8% 

Πηγή: www.pancretabank.gr  
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Στην περίπτωση που εξετάζουµε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε την εξέλιξη που 

έχει το συνεταιριστικό κεφάλαιο της τράπεζας,µαζί µε την εξέλιξη της καθαρής 

λογιστικής θέσης της (∆ιάγραµµα 3.5). 

 
Πηγή: www.pancretabank.gr  

∆ιάγραµµα 3.5 

Εξέλιξη του συνεταιριστικού κεφαλαίου και της καθαρής λογιστικής θέσης την 

πενταετία 2007-2011 

 

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ 

  Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το πλήθος των συνεταίρων µε βάση τις 

συνεταιριστικές µερίδες που αυτοί κατείχαν την 31/12/2011,ενώ κατά τη χρήση 2011 

δεν επιτρέπεται η διανοµή µερίσµατος στους συνεταίρους,λόγω των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων.Το συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι οι περισσότεροι µέτοχοι κατέχουν από 

1 έως 20 συνεταιριστικές µερίδες,ενώ ο µέσος όρος κατοχής µερίδων ανά συνεταίρο 

είναι οι 25 µερίδες (Πίνακας 3.7). 

Πίνακας 3.7 
Ανάλυση µερίδων την 31/12/2011 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

 

1-20 

 

21-100 

 

101-200 

 

201-500 

 

501 & άνω 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

 

220.010 

 

399.798 

 

312.156 

 

393.645 

 

560.763 

 

1.886.372 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ 

 

67.698 

 

8.294 

 

2.248 

 

1.297 

 

615 

 

80.152 

Πηγή: www.pancretabank.gr 
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 Πηγή: www.pancretabank.gr 

∆ιάγραµµα 3.6 

Εξέλιξη πλήθους µελών κατά την πενταετία 2007-2011 

 

Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία µπορούµε να διακρίνουµε ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά της τράπεζας βελτιώνονται χρόνο µε το χρόνο,λόγω της εφαρµογής 

των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,αν και διανύουµε πλέον µια πολύ δύσκολη 

εποχή,λόγω της οικονοµικής κρίσης.Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στο γεγονός ότι 

αυξάνεται ο αριθµός των συνεταίρων ανά έτος (∆ιάγραµµα 3.6.).Η αύξηση αυτή 

αποδεικνύει την εµπιστοσύνη των επενδυτών στην τράπεζα,που είναι απόρροια της 

εφαρµογής των κανόνων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

4.1.Συµπεράσµατα µελέτης-Επίλογος  

Από την ανάλυση του θεσµικού πλαισίου της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και της 

εφαρµογής της στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,προκύπτει ότι η εφαρµογή 

των κανόνων Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την εµπιστοσύνη 

των επενδυτών λόγω της διαφάνειας που επιβάλλει,δηµιουργεί καλύτερη οργάνωση σε 

αυτές άρα και βελτίωση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων και τις προφυλάσσει 

από πολλούς επικείµενους κινδύνους,χάρη στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου.Επίσης 

η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση βοηθάει τις επιχειρήσεις στη µακροχρόνια επιτυχία τους 

αλλά και στην αντοχή τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον,µέσω της εσωτερικής 

οργάνωσης και του χαµηλότερου κόστους κεφαλαίου. 

Ο νόµος 3016/2002 (περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης) έχει συµβάλει ιδιαίτερα στην 

ανάπτυξη του θεσµικού πλαισίου γύρω από την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στην 

Ελλάδα.Η ανάγκη όµως για περαιτέρω βελτίωση παραµένει,καθώς αρκετές είναι οι 

εταιρείες που δεν εφαρµόζουν ακόµη πλήρως τους κανόνες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,ή 

δεν το κάνουν µε ειλικρίνεια,ενώ πολλοί είναι και οι µέτοχοι-συνεταίροι που δεν 

ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους. 
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