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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Εκείνο το οποίο µπορεί να επισηµανθεί µέσω τη µελέτης αυτής είναι ότι για να 

µπορέσει µια επιχείρηση να είναι βιώσιµη µέσα στο απέραντο οικονοµικό γίγνεσθαι, 

θα πρέπει να δηµιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες οµαλής συνύπαρξης των 

µετόχων της. Αυτή η συνύπαρξη θα µπορεί να δηµιουργήσει και ένα ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ικανό της εκπροσώπησης τους στα οικονοµικά δρώµενα της επιχείρησης 

και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει τους απαραίτητους ελεγκτικούς µηχανισµούς για να 

µπορέσει να διαπιστώσει την οµαλή η µη πορεία της απέναντι ή παράλληλα µε τους 

οποιουσδήποτε οικονοµικούς κινδύνους που παρευρίσκονται πάντα στην πορεία µιας 

οικονοµικής επιχείρησης. 

 Μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαία µα και εξελισσόµενη σηµερινή οικονοµική 

πραγµατικότητα, ο ρόλος του ελεγκτή αποκτά µία συνεχώς αυξανόµενη και τεράστια 

σηµασία. Ο έλεγχος γενικά των µεγάλων οικονοµικών µονάδων, που συγκεντρώνουν 

συνήθως αξιόλογο πλούτο καθίσταται σήµερα όλο και πιο επιτακτικός, όλο και πιο 

απαραίτητος. Ο πειρασµός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και 

όλες εκείνες τις κακές διαχειρίσεις που µπορούν να γίνουν, είναι µεγάλος 

προκειµένου να απολάβουν διάφορα άτοµα οικονοµικά οφέλη .  

Επίσης, η ανάγκη για να διασαφηνιστούν πλήρως οι δραστηριότητες της επιχείρησης, 

επιβάλλει τον έλεγχο από τους Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι έχουν ως κατευθυντήρια 

γραµµή τα ελεγκτικά πρότυπα και αρχές .Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο έλεγχος 

ασκείται µέσα από καθορισµένα κριτήρια ανάλογα µε το περιβάλλον της κάθε 

επιχείρησης και τη φιλοσοφία της έκτασης και του βάθους που οροθετείται . 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η οποαδήποτε νοµική ευθύνη που απορρέει 

από την υπογραφή των εκθέσεων ελέγχου ,έπειτα από εξέταση επιλεγµένων 

αποδεικτικών στοιχείων.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µια διαδικασία η οποία θεωρείται απαραίτητη για κάθε 

τουλάχιστον µεγάλη επιχείρηση και η οποία θέλει να προστατεύσει τα συµφέροντα 

της, αλλά και των εργαζοµένων της κι αυτό γιατί πάντα ο έλεγχος είναι υπέρ του 

ελεγχοµένου. Όποια επιχείρηση δεν επέβαλε τον έλεγχο,  τουλάχιστον οι µεγάλες 

εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρκετό προσωπικό, στην ουσία δεν προστάτευσε 

τα οικονοµικά της συµφέροντα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
1.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 
1.1.1 Ο Ορισµός της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  
 
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ -OECD ) ορίζει την 

εταιρική διακυβέρνηση ως τις µεθόδους και διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες ένας 

οργανισµός διευθύνεται και ελέγχεται (OECD , 2002 και 2004). Το σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης ενός οργανισµού καθορίζει την κατανοµή των περιουσιακών δικαιωµάτων 

(και ψήφου) και ευθυνών ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες συµφερόντων ενός οργανισµού 

(διοικητικό συµβούλιο, διευθυντικά στελέχη, µέτοχοι, πιστωτές και άλλα ενδιαφερόµενα 

µέρη) και καταγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Η αναγκαιότητα θέσπισης συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης πηγάζει από τον 

διαχωρισµό διοίκησης (management) από ιδιοκτησία (ownership) στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Αυτός ο διαχωρισµός, που πρωτοαναλύθηκε από τους Berle 

και Means (1933) δηµιουργεί σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent) ανάµεσα σε 

µετόχους και διευθυντικά στελέχη, πιστωτές και µετόχους, και µικροµετόχους και 

µεγαλοµετόχους, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι µέτοχοι 

(εντολείς) αναθέτουν τη διεύθυνση της επιχείρησης στα διευθυντικά στελέχη (management - 

εντολοδόχους). Οµοίως, οι πιστωτές (εντολείς) εµπιστεύονται τα κεφάλαιά τους στα χέρια 

των µετόχων (εντολοδόχων). Κατά τον ίδιο τρόπο οι µικροµέτοχοι (εντολείς) εµπιστεύονται 

τα κεφάλαιά τους στα χέρια των µεγαλοµετόχων (εντολοδόχων) που συνήθως αποτελούν τη 

διευθυντική οµάδα της επιχείρησης. Ο εντολοδόχος παίρνει αποφάσεις κατ’ εντολή και προς 

όφελος του εντολέα. Εάν ο εντολέας µπορούσε να επιβάλει στον εντολοδόχο τη λήψη 

αποφάσεων που θα εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τα δικά του συµφέροντα, ο εντολοδόχος θα 

ικανοποιούσε πάντοτε τα συµφέροντα του εντολέα του. Εν τούτοις, τόσο η θεωρία όσο και η 

πράξη αναδεικνύουν περιπτώσεις που τα συµφέροντα των δύο φορέων αποκλίνουν, και ο 

εντολοδόχος λειτουργεί αντίθετα µε τα συµφέροντα του εντολέα. 

 
1.1.2 Οι Πηγές των Προβληµάτων της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Α) Αναφορά σύγκρουσης των συµφερόντων µεταξύ των µετόχων και των 
διευθυντικών στελεχών 
 
Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει τις παρακάτω µορφές σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ 

µετόχων και διευθυντικών στελεχών σε πολυµετοχικές επιχειρήσεις, όπου η διοίκηση 

(management) ασκείται από οµάδα επαγγελµατικών διευθυντικών στελεχών (managers) που 

δεν είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 
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 Ανάλωση εταιρικών πόρων σε µη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά (π.χ. πολυτελή γραφεία, 

κ.λπ.). Υπερβολική αποστροφή κινδύνου (risk aversion) εκ µέρους των διευθυντικών 

στελεχών. Συγκεκριµένα, ενώ οι µέτοχοι πολυµετοχικών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται µόνο 

για εκείνο το τµήµα του συνολικού κινδύνου της µετοχής που δεν εξαλείφεται (συστηµατικός 

κίνδυνος), τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη τον συνολικό κίνδυνο. Η σχετική 

απόκλιση στο είδος κινδύνου που οι µέτοχοι και τα διευθυντικά στελέχη λαµβάνουν υπόψη 

τους πηγάζει από τη δυνατότητα των πρώτων να επενδύουν τον πλούτο τους σε ένα καλά 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών διαφορετικών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, τα επαγ- 

γελµατικά διευθυντικά στελέχη, των οποίων το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου τους 

αποτελείται από τις αµοιβές τους από τη συγκεκριµένη επιχείρηση, αδυνατούν να 

διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο. Έτσι, τα διευθυντικά στελέχη έχουν λόγους να απορρίπτουν 

κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης, και 

αντίστροφα, να αποδέχονται ζηµιογόνα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε µείωση του 

συνολικού κινδύνου. 

 Έµφαση σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Στην έκταση που οι 

αµοιβές των διευθυντικών στελεχών βασίζονται στις πωλήσεις ή τα κέρδη της τρέχουσας ή 

της προηγούµενης χρήσης, τα διευθυντικά στελέχη έχουν κίνητρα να απορρίπτουν 

επενδυτικά σχέδια που µειώνουν τα κέρδη βραχυπρόθεσµα, παρότι συµβάλλουν στην 

κερδοφορία της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Απεναντίας, µπορεί να προκρίνουν επενδυτικά 

σχέδια που αυξάνουν τα βραχυπρόθεσµα κέρδη παρότι µειώνουν τα κέρδη µακροπρόθεσµα. 

 
Β) Οι Συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των  µετόχων και των πιστωτών 
 
Εδώ η σύγκρουση συµφερόντων εµφανίζεται µε τις παρακάτω µορφές: 

 

• Ανάληψη από την επιχείρηση επενδυτικών σχεδίων υψηλότερου επενδυτικού 

κινδύνου από ότι είχε αρχικά παρουσιαστεί στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

• Περαιτέρω δανειακή επιβάρυνση, µετά την έκδοση του αρχικού δανείου, πέρα από 

ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. 

• Άρνηση των µετόχων να συνεισφέρουν επιπλέον µετοχικό κεφάλαιο όταν η 

επιχείρηση αντιµετωπίζει χρηµατοδοτικές δυσχέρειες. 

 
Γ) Οι Συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των µεγαλοµετόχων και των 
µικροµετόχων 
 
Στις κεφαλαιαγορές της Ηπειρωτικής Ευρώπης, Ιαπωνίας και πολλών άλλων χωρών, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εταιρειών διαφέρει σηµαντικά από 

το αντίστοιχο των Η.Π.Α. και του Ηνωµένου Βασιλείου. Η βασική ειδοποιός διαφορά είναι η 

ύπαρξη, στις πρώτες χώρες, αρκετών εταιρειών οικογενειακής µορφής και η συνύπαρξη ενός 
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µικρού αριθµού µεγαλοµετόχων, που συνήθως αποτελούν και την κορυφαία διευθυντική 

οµάδα της επιχείρησης, µε µία µεγάλη οµάδα µικροµετόχων. Σε αυτές τις κεφαλαιαγορές το 

πρόβληµα επικεντρώνεται κυρίως στη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των µεγαλοµετόχων 

και µικροµετόχων. 

 
1.1.3  Οι Μέτοχοι & ο Ιδιαίτερος Ρόλος  των Μετόχων σε µια  Επιχείρηση 

 

Ο Ορισµός της Α.Ε. 

Η Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι µια κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το 

κεφάλαιο της είναι διαιρεµένο σε µετοχές. Το νοµικό της πλαίσιο διαµορφώθηκε από 

τον κωδικοποιηµένο νόµο 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», που αποτέλεσε 

και το επιµέρους «∆ίκαιο της Α.Ε.». Σύµφωνα µε το Εµπορικό ∆ίκαιο η Α.Ε. είναι 

πάντα εµπορική εταιρεία ακόµα και όταν δεν ασκεί εµπορία. Για την σύσταση της 

πρέπει να είναι συγκεντρωµένο το κατώτατο όριο µετοχικού κεφαλαίου (60.000 

ευρώ). 

Η Ανώνυµη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, οι 

οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόµενους. Μέσα 

σε αυτές είναι η δηµοσίευση των ετήσιων αποτελεσµάτων κατά ορισµένο τρόπο (δηλ. 

τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και Αποτελέσµατα ∆ιαθέσεως τηρώντας 

το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε µία 

πολιτική εφηµερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα µέρη, τις 

µετοχές, οι οποίες είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, και µεταβιβάζονται ελεύθερα, 

εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το µεταβιβαστό σε ορισµένους περιορισµούς 

(«δεσµευµένες µετοχές»). Κάθε µέτοχος ευθύνεται µέχρι και το ποσό της εισφοράς 

του. 

Η Σύσταση της Α.Ε. 

Η ίδρυση της Α.Ε. προϋποθέτει έγκριση της ∆ιοικήσεως (Υπουργείου Ανάπτυξης ή 

αρµόδιας Νοµαρχίας), µόνο όµως αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκ. ευρώ, και 

καταχώριση της έγκρισης και του καταστατικού, στο Μητρώο Α.Ε. Περίληψη της 

σχετικής καταχώρισης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. 

& Ε.Π.Ε.). 
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Τα Όργανα της Α.Ε. 

• Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία 

λαµβάνονται όλες οι µεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν 

οι µέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική 

Γενική Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος. Κάθε µετοχή 

αποτελεί µία ψήφο και καθένας έχει δικαίωµα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. 

Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόµενου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, λαµβάνονται 

αποφάσεις για σηµαντικά ζητήµατα όπως ο καθορισµός της µακροχρόνιας 

πολιτικής της εταιρείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που πέτυχε η 

εταιρεία την προηγούµενη χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισµός της. Τέλος 

οποιαδήποτε αλλαγή στο Καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί 

από Γενική Συνέλευση. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) αποτελείται από τα µέλη που ψηφίστηκαν 

στην Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και 

της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συνεδριάζει για πολύ σηµαντικά ζητήµατα και παρακολουθεί την πορεία της 

εταιρείας στην αγορά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των εργασιών του, καθώς και τον 

"∆ιευθύνοντα Σύµβουλο", ο οποίος ασκεί την διοίκηση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας. Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µπορεί να είναι συχνά το 

ίδιο πρόσωπο, ενώ µπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας ∆ιευθύνοντες 

Σύµβουλοι. 

Γενικά Νοµικά Ζητήµατα 

Άλλα νοµικά ζητήµατα αφορούν τους όρους δηµοσιότητας της Γενικής Συνέλευσης 

όπως τη δηµοσίευση σε εφηµερίδα πρόσκλησης των µετόχων για να συµµετάσχουν 

στην Γ.Σ. είκοσι ηµέρες πριν από αυτήν. ∆ιατάξεις για αυξηµένη ή απλή απαρτία της 

Γ.Σ., τροποποιήσεις του Καταστατικού της κ.α. Μία Α.Ε. απαγορεύεται (µε µερικές 

εξαιρέσεις) να αποκτήσει τις µετοχές της. Μπορεί ωστόσο να αγοράσει ένα µικρό 

ποσοστό αυτών για να τις διαθέσει στο προσωπικό της. Η Α.Ε. υπόκεινται στον 

έλεγχο των αποτελεσµάτων και του ισολογισµού της – τόσο για διαπίστωση ή όχι 

φοροδιαφυγής και σωστής τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όσο και – από τους 
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Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές οι οποίοι ελέγχουν την επιχείρηση εκ µέρους των 

µετόχων και πιστοποιούν την ορθότητα των αποτελεσµάτων (όταν αυτά είναι ορθά). 

Η ∆ιαπραγµάτευση των Μετοχών 
 
Μία Α.Ε. µπορεί να εισαχθεί σε ένα Χρηµατιστήριο για την διαπραγµάτευση των 

µετοχών της. Ωστόσο για την εισαγωγή σε µεγάλα χρηµατιστήρια χρειάζονται 

αυστηρά κριτήρια να ικανοποιούνται και αυξηµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας. Όλοι 

µπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα µετοχές και να τις µεταβιβάσουν όποτε επιθυµούν. 

Σε µία µετοχή η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, η τιµή της, πέραν του 

µεριδίου του εταιρικού κεφαλαίου περιέχει και Πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

(για την αγορά και την επιχείρηση) µαζί µε την προσφορά και ζήτηση των µετοχών 

συχνά προκαλούν διακυµάνσεις της τιµής της χωρίς ουσιαστικά να µειώνεται ή να 

αυξάνεται πραγµατικά το εταιρικό κεφάλαιο. 

 
Η Λύση της Α.Ε. 

Η Α.Ε. λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας για την οποία συστήθηκε, όταν η 

γενική συνέλευση των µετόχων το αποφασίσει µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία 

και όταν η εταιρεία πτωχεύσει. Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. µη καταβολή του 

κεφαλαίου, απώλεια των 9/10 του κεφαλαίου, µη υποβολή τριών ισολογισµών κλπ.) η 

∆ιοίκηση µπορεί να ανακαλέσει την άδεια σύστασης της εταιρείας, που έτσι τίθεται 

υπό εκκαθάριση. Την εκκαθάριση διενεργούν οι εκκαθαριστές, που είναι όργανα της 

εταιρείας. 

Νόµος 3604/2007 

Με το νόµο 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007) αναµορφώθηκε ριζικά το θεσµικό 

πλαίσιο λειτουργία της ΑΕ.[1] Με το Ν. 3604/2007 ο νόµος 2190/1920 περί 

Ανωνύµων Εταιρειών εκσυγχρονίζεται και αλλάζει κυριολεκτικά µορφή 

επιδιώκοντας, α) να εισαγάγει τις επιχειρήσεις στην εποχή της πληροφορίας και των 

νέων δεδοµένων που επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισµός, και β) την ενσωµάτωση στο 

Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας και τη διατήρηση και τις 

µεταβολές του κεφαλαίου της και, εν µέρει ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για 
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τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις 

δηµοσιότητας για ορισµένες µορφές εταιρειών. Σε γενικές γραµµές, µε το νέο νόµο, 

απλουστεύονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση των Ανώνυµων 

Εταιρειών, ενώ επέρχονται και ουσιαστικές µεταβολές για την οργάνωση, τη 

λειτουργία και τις υποχρεώσεις τους. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία των 

ΑΕ είναι:  

 Μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέµβαση στη σύσταση και στη 

λειτουργία της Α.Ε. 

 Καταβάλλεται µέριµνα για την ενίσχυση της θέσης των µετόχων. 

 ∆ιευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαµορφώσεων. 

 Εισάγονται ρυθµίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των 

ενδιαφεροµένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας 

και 

 Αναθεωρούνται ορισµένα µείζονα ζητήµατα του «∆ικαίου των Α.Ε.» και 

ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα εξαιρέσεων, τροποποιήσεων, ανακλήσεων, 

ποσοστών, δικαιωµάτων µετόχων, εταιρικών σχέσεων, απλούστευσης 

καταστατικών, ευελιξίας, δυνατοτήτων τηλεδιασκέψεων και ορίου απόκτησης 

µετοχών. Ενώ καταργείται η απόκτηση µετοχών µε σκοπό τη στήριξή τους 

στο Χρηµατιστήριο. 

 Επιτρέπεται πλέον η ίδρυση µονοπρόσωπης Α.Ε, δυνατότητα που υπήρχε ήδη 

σε δίκαια άλλων κρατών µελών. 

1.1.4  Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας  

1. Προκειµένου µία εταιρία να εισαγάγει µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής 

πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός 

Λειτουργίας καταρτίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας.  

 

2. Το ελάχιστο περιεχόµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας περιλαµβάνει:  

α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείµενά τους, καθώς και τη 

σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται 
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τουλάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων.  

β. Τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών 

µελών του διοικητικού συµβουλίου.  

γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη 

συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσής τους.  

δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης  

τους µε την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της 

εταιρείας ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 

Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται µε 

την εταιρία.  

ε. Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών 

συναλλαγών και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου ή τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του διοικητικού 

συµβουλίου, οι οποίες σχετίζονται µε την εταιρία, καθώς και µε βασικούς πελάτες ή 

προµηθευτές της.  

στ. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών, την 

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα 

όργανα και τους µετόχους της εταιρίας.  

 
1.1.5  Ο Κώδικας της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Η Εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη 

διοίκηση της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), τους µετόχους της και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται 

οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και 

καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της διοίκησης κατά τη 

διαδικασία εφαρµογής των παραπάνω. 

Ο Κώδικας αυτός λειτουργεί ως ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής και συµµόρφωσης 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που προωθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια µε σκοπό την 

προσθήκη αξίας και τελικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Το 
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περιεχόµενό του θα εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και θα ενηµερώνεται 

σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, ώστε να παραµένει πάντοτε επίκαιρος και να 

ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες. 

Επιπλέον, ο Κώδικας αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο βασίζεται η 

δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί πλέον ειδική ενότητα στην 

Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του ∆.Σ., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 

Ν.3873/2010. 

 
1.1.6  Ο Σκοπός και η Χρησιµότητα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η διαρκής παγκόσµια κίνηση κεφαλαίων 

πολλαπλασίασαν αισθητά τις δυνητικές πηγές άντλησης επενδυτικών-

χρηµατοδοτικών κεφαλαίων (fundings) των επιχειρήσεων. Αφενός οι επιχειρήσεις 

έχουν ανάγκη κεφάλαια, τα οποία θα τις βοηθήσουν να αυξήσουν το µέγεθός τους και 

να αναπτυχθούν στην εγχώρια ή και την παγκόσµια οικονοµία και αφετέρου οι 

επενδυτές-χρηµατοδότες (investors) αναζητούν επιχειρήσεις για την εναπόθεση των 

κεφαλαίων τους, οι οποίες θα τους παρέχουν µακροχρόνια µια αυξηµένη απόδοση και 

την εξασφάλιση (assurance) ότι είναι και θα παραµείνουν οικονοµικά εύρωστες και 

κερδοφόρες στο παρόν και στο µέλλον. 

Οι επενδυτές για να διασφαλίσουν την µακροχρόνια απόδοση των κεφαλαίων τους, 

αναλύουν και εξετάζουν τα ετήσια δελτία, τις οικονοµικές καταστάσεις και τα λοιπά 

στοιχεία της επιχείρησης που τους ενδιαφέρουν. Τα ετήσια δελτία, οι οικονοµικές 

καταστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που κάθε επιχείρηση µπορεί να δηµοσιεύει 

θεωρούνται ασφαλή, αξιόπιστα και ότι απεικονίζουν την πραγµατική και ακριβή 

εικόνα της επιχείρησης τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς υπόκεινται σε ανεξάρτητο 

έλεγχο από ικανά, προσοντούχα και ανεξάρτητα ως προς την οικονοµική µονάδα 

άτοµα, τους εξωτερικούς ελεγκτές, για την εξακρίβωση εάν οι προς έλεγχο 

πληροφορίες έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της 

λογιστικής και µε το αν συµφωνούν µε προκαθορισµένα κριτήρια. Αυτό βέβαια είναι 

άµεσα εξαρτώµενο και από το είδος της ειδικής γνώµης που εκφράζει ο κάθε 

ελεγκτής όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση κάθε επιχείρησης για µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όπως αναφέρει ο Τσακλάγκανος A. (2008), τα 

διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου αποτελούν το επισφράγισµα της νοµιµότητας κάθε 

ορθής διαχείρισης και συγχρόνως συνθέτουν την ασφαλιστική δικλείδα που θα 

προλάβει ή θα επανορθώσει λάθη, ατασθαλίες και κάθε λογής αυθαιρεσίες. 
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Αναγνωρίζοντας όµως την επιχείρηση ως µία πολύπλοκη από όλες τις απόψεις 

οικονοµική οντότητα, γίνεται σαφές πως ορισµένα στοιχεία που αφορούν την 

επιχείρηση και τη δράση της είτε δεν παρουσιάζονται ευκρινώς είτε δεν εµφανίζονται 

καθόλου µέσα στα ετήσια δελτία και τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα προηγούµενα χρόνια αναδύθηκε στην επιφάνεια µια πλειάδα εταιρικών 

σκανδάλων και εταιρικών καταρρεύσεων παρόλο που τα ετήσια δελτία και οι 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων απεικόνιζαν µια υγιή και κερδοφόρα 

εικόνα αυτών. Παραδείγµατα τέτοιων µεγάλων εταιρικών σκανδάλων και εταιρικών 

καταρρεύσεων παγκοσµίως αποτελούν οι επιχειρήσεις Lehmann Brothers, Enron, 

Barings Bank, Royal Ahold, Parmalat και άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις που 

συγκέντρωναν τεράστια κεφάλαια και αποτελούσαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

εγχώριας και παγκόσµιας οικονοµίας. 

Κοινά γνωρίσµατα που συνέβαλαν στην δηµιουργία αυτών αλλά και άλλων 

παρόµοιων εταιρικών σκανδάλων, αποτελούν, η έλλειψη διαφάνειας στη δράση των 

επιχειρήσεων, η απουσία ή η υποτυπώδης λειτουργία συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, η κατάχρηση εξουσίας από ορισµένα στελέχη ούτως ώστε αυτά να 

προσποριστούν χρηµατικά ποσά ή για να ικανοποιήσουν άλλες ατοµικές επιδιώξεις, η 

απουσία έγκυρης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων 

οµάδων κάθε επιχείρησης, η έλλειψη εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και η έλλειψη 

εποπτείας των συναλλαγών και των προσώπων που ενεργούσαν για τις επιχειρήσεις 

αυτές και µια πλειάδα άλλων παραγόντων. Τέτοια φαινόµενα ενίσχυσαν σε 

παγκόσµιο επίπεδο την πεποίθηση των επιχειρήσεων, των µετόχων, των επενδυτών 

και άλλων οµάδων ενδιαφεροµένων για πλήρη διαφάνεια και µεγαλύτερη εποπτεία 

στις διαδικασίες που ακολουθούνται και στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 

από τις επιχειρήσεις και τούτο διότι οι επιχειρήσεις µε τη δράση τους δηµιουργούν  

ένα σύνολο σχέσεων µεταξύ προσώπων ή οµάδων οι οποίες έχουν είτε άµεση είτε 

έµµεση σχέση µε την επιχείρηση. 

Γίνεται λοιπόν σαφές πως οι εταιρικές καταρρεύσεις και τα εταιρικά σκάνδαλα 

επιχειρήσεων επηρεάζουν ένα µεγάλο κοµµάτι της εγχώριας και παγκόσµιας 

οικονοµίας στην οποία δρουν, το µέγεθος του οποίου έχει άµεση σχέση µε το µέγεθος 

της κάθε επιχείρησης και µε τον όγκο των συναλλαγών που καθεµιά πραγµατοποιεί 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτικότερα, µπορούν να επηρεαστούν 

αρνητικά, οι µέτοχοι της επιχείρησης µε την µείωση της αξίας της περιουσίας τους 

και της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι µε την πιθανότητα απόλυσής τους από την 
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εταιρία, οι προµηθευτές και πιστωτές της επιχείρησης µε τον κίνδυνο να µην 

εξοφληθούν για τα υλικά ή άυλα αγαθά που εισέφεραν στην επιχείρηση καθώς και 

ένα σύνολο άλλων οµάδων ενδιαφεροµένων καθώς επίσης και κοινωνικών οµάδων. 

Αυτό καθιστά σαφέστατο πως η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά ένα µεγάλο µέρος της 

εγχώριας και παγκόσµιας οικονοµίας στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς, 

δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και στους άµεσα και έµµεσα 

σχετιζόµενους µε τις επιχειρήσεις γεγονός που οδηγεί στην καλή φήµη αυτών και 

οδηγεί στην περαιτέρω χρηµατοδότησή τους, οδηγεί στην κατάρτιση αξιόπιστων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ενισχύοντας την αξία των επιχειρήσεων, ενισχύει 

τον εποπτικό ρόλο των διοικητικών συµβουλίων, διασφαλίζει την περιουσία των 

µετόχων, βοηθά στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών των επιχειρήσεων, 

προωθεί τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διοικητικών συµβουλίων και τον 

έλεγχο των αποφάσεων αυτών προς το εταιρικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 

συµφέρον, ευθυγραµµίζει τα συµφέροντα των ιδιοκτητών-µετόχων των επιχειρήσεων 

µε αυτά της εκτελεστικής διοίκησης αυτής, δηµιουργεί χαµηλό κόστος δανεισµού 

στις επιχειρήσεις και λειτουργεί καταλυτικά στην έγκαιρη, έγκυρη, αξιόπιστη και 

συµµετρική δηµοσίευση πληροφοριών που αφορούν µετρήσιµα µεγέθη ή µη της 

επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τον Solomon J. (2010), ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να 

προστατεύσει και να προάγει τα συµφέροντα των µετόχων µέσα από τον καθορισµό 

της κατεύθυνσης της στρατηγικής µιας επιχείρησης και διορίζοντας και εποπτεύοντας 

ικανή εκτελεστική διοίκηση για να το επιτύχει, ενώ σύµφωνα µε τον Παπούλια Γ. 

(2002), οι αρχές και πρακτικές διακυβέρνησης συνοπτικά αποσκοπούν στη 

διασφάλιση των συµφερόντων της επιχείρησης, τη λειτουργία της στο χαµηλότερο 

κόστος και την άσκηση της εξουσίας των µελών του διοικητικού συµβουλίου και της 

γενικής συνέλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[16] 
 

1.1.7  Οι Βασικές Θεωρίες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Α) Η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory), η οποία αρχικά 

εδραιώθηκε από το έργο του Adam Smith (1776) και στη συνέχεια στους σύγχρονους 

καιρούς από αυτό των Berle and Means (1932), (Λαζαρίδης Θ.- &ρυµπέτας Ε. 

[2011]) οι επιχειρήσεις µπορούν να θεωρηθούν ως ένα πλέγµα συµβολαίων µεταξύ 

των κατόχων των πόρων αυτής. 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει µεταξύ δύο 

µερών σε µια επιχείρηση, αφενός δηλαδή του κυρίου (principal) ή αλλιώς εντολέα και 

αφετέρου του αντιπροσώπου (agent) ή αλλιώς εντολοδόχου. 

Συγκεκριµένα, µε τη θεωρία αντιπροσώπευσης προσδιορίζεται η σχέση όπου ο 

εντολέας αναθέτει συγκεκριµένη εργασία και συγκεκριµένες αρµοδιότητες και 

εξουσίες, µέσα στα πλαίσια δράσης µιας οικονοµικής οντότητας, στον αντιπρόσωπο. 

Η ανάθεση εργασίας σε τρίτο πρόσωπο από τον εντολέα, στον εντολοδόχο, ενέχει 

ορισµένα πιθανά µειονεκτήµατα-προβλήµατα (principal-agent problem) τα οποία δε 

µπορούν να παραβλεφθούν. Αναλυτικότερα, ο αντιπρόσωπος µπορεί να µη δρα προς 

την επιδίωξη των βέλτιστων συµφερόντων του κυρίου ή να δρα µερικώς προς αυτά. 

Αυτό µπορεί να εκφραστεί µέσα στη σχέση αντιπροσώπευσης είτε µε την κατάχρηση 

της εξουσίας από τον αντιπρόσωπο για τον προσπορισµό χρηµατικών ή άλλων 

ατοµικών επιδιώξεων είτε µε την απόκλιση των απόψεων που µπορεί να υφίσταται, 

µεταξύ εντολέα και εντολοδόχου όσον αφορά την εκτίµηση του ρίσκου. 

Υπάρχει περίπτωση ο αντιπρόσωπος να θεωρεί ότι δεν πρέπει ή ότι πρέπει να εκτεθεί 

σε ορισµένα ρίσκα επειδή τα θεωρεί ακατάλληλα ή κατάλληλα αντίστοιχα (moral 

hazard), σε αντίθεση µε την άποψη του κυρίου όπου θα τα έπαιρνε ή όχι για την 

επιδίωξη των καλύτερων συµφερόντων του και για την επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τους Λαζαρίδη Θ.- & Ρυµπέτα Ε. (2011), oι 

ιδιοκτήτες και οι αντιπρόσωποι υιοθετούν καιροσκοπική συµπεριφορά µε την έννοια 

ότι µπορεί να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους ανάλογα µε τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος και µε γνώµονα κυρίως το ίδιο συµφέρον τους και όχι αυτά που έχουν 

κληθεί να προασπίσουν. 

Βασικό πρόβληµα που εντοπίζεται στη σχέση µεταξύ εντολέα και εντολοδόχου είναι 

η ασυµµετρία πληροφόρησης (asymmetric information) που αυτοί έχουν εξαιτίας του 
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διαφορετικού επιπέδου πρόσβασης που ο καθένας έχει µέσα στην επιχείρηση και στις 

πληροφορίες που αυτή παράγει µε τον κίνδυνο της δυσµενούς επιλογής (adverse 

selection). Αυτό σηµαίνει πως ο κύριος έχει διαφορετική πληροφόρηση, συνήθως 

µικρότερη, για ζητήµατα που αφορούν την επιχείρηση σε αντίθεση µε τον 

αντιπρόσωπο όπου συνήθως έχει καλύτερη πληροφόρηση. 

Όταν προκύπτει σχέση αντιπροσώπευσης στις επιχειρήσεις, εµφανίζεται η τάση 

αύξησης του κόστους αντιπροσώπευσης (agency costs). Κόστος αντιπροσώπευσης 

θεωρείται το κόστος που πραγµατοποιείται προκειµένου να διατηρηθεί µια 

αποτελεσµατική σχέση αντιπροσώπευσης, δηλαδή προκειµένου να µειωθεί το 

δυνητικό χάσµα που υπάρχει, είτε σε πληροφοριακό επίπεδο είτε σε επίπεδο δράσης 

της διοίκησης, µεταξύ του εντολέα και του εντολοδόχου. Το κόστος 

αντιπροσώπευσης περιλαµβάνει το κόστος µε το οποίο προσπαθούν να 

ευθυγραµµιστούν τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων µερών της αντιπροσώπευσης. 

Παραδείγµατα από κόστη αντιπροσώπευσης µπορεί να είναι ο έλεγχος που 

πραγµατοποιείται στην επιχείρηση, η πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων 

συνεδριάσεων και η παροχή πριµ απόδοσης (bonus) στους διαχειριστές µε σκοπό την 

ενθάρρυνσή τους ούτως ώστε να ενεργούν προς το συµφέρον των µετόχων. 

Πρωταρχικός σκοπός της θεωρίας αντιπροσώπευσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση 

της αξίας και η προστασία των µετόχων και ως εκ τούτου η εταιρική δοµή 

διαµορφώνεται σε πλαίσια για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Το διοικητικό 

συµβούλιο της επιχείρησης αποτελεί τη γέφυρα που θα ευθυγραµµίσει τα 

συµφέροντα µεταξύ των ιδιοκτητών και των αντιπροσώπων της επιχείρησης µέσα 

από τον έλεγχο και την εποπτεία των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης. 

Συνήθως, στη δοµή και στην καθηµερινή πρακτική µιας επιχείρησης ή ενός 

οικονοµικού οργανισµού ο εντολέας είναι ο µέτοχος ή οι µέτοχοι και ο αντιπρόσωπος 

είναι η εκτελεστική διοίκηση της εταιρίας (management). Η σχέση αντιπροσώπευσης 

όµως µπορεί να έχει ισχύ και να αναφέρεται και σε άλλες σχέσεις όπως είναι αυτή 

του εργοδότη µε τον εργαζόµενο, της επιχείρησης µε τους πιστωτές της, τους 

µετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των µετοχών µε τους µετόχους 

µειοψηφίας (minority shareholders) και άλλες σχέσεις. 
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Β) Η Θεωρία της Επιτροπείας – Επιµελητείας 

 

Οι θεωρίες που περιγράφηκαν παραπάνω και ειδικότερα η θεωρία αντιπροσώπευσης 

έχει ως αφετηρία το ατοµικό συµφέρον ορισµένων ατόµων ή άλλων οµάδων 

ενδιαφεροµένων. Σύµφωνα µε τους Donaldson και Davis (1991) και Davis et al. 

(1997), η θεωρία της επιτροπείας έχει σηµαντικές διαφορές µε τη θεωρία 

αντιπροσώπευσης. Η σηµαντικότερη από όλες είναι ότι αναγνωρίζει άλλα, πλην της 

οικονοµικής ιδιοτέλειας, κίνητρα για τις ενέργειες των στελεχών. Η θεωρία της 

επιτροπείας (Stewardship theory) όπου αναπτύχθηκε πρώτα από τους Donaldson and 

Davis (1991) και σε αντίθεση µε τη θεωρία αντιπροσώπευσης, δε λαµβάνει υπόψιν 

τυχόν ιδιοτελείς συµπεριφορές για την ικανοποίηση ατοµικών συµφερόντων τόσο 

από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους διαχειριστές µιας επιχείρησης, αλλά οι 

διαχειριστές (εκτελεστική διοίκηση) επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και να επιτύχουν 

µη οικονοµικούς σκοπούς όπως το να ικανοποιήσουν την αίσθηση του καθήκοντος, 

να έχουν µια καλή φήµη, µια καλή δουλειά, ένα αίσθηµα ικανοποίησης από το έργο 

και τη δουλειά που επιτελούν και υιοθετούν αλτρουιστικές συµπεριφορές.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διευθυντές να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να 

µεγιστοποιούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και να επιτυγχάνουν µια ικανοποιητική 

απόδοση για τους µετόχους. Αυτά, φυσικά, τα επιδιώκουν όχι για ίδιο όφελος αλλά 

γιατί αισθάνονται µια ισχυρή υποχρέωση και έντονο καθήκον απέναντι στην 

επιχείρηση και θεωρούν τον εαυτό τους ως µέλος ενός συνόλου, της επιχείρησης, αντί 

να θεωρούν ότι είναι µεµονωµένα άτοµα ούτως ώστε να δρουν για το ατοµικό τους 

συµφέρον. Σύµφωνα µε τους Dulewicz και Herbert (2004), η θεωρία της επιτροπείας 

υπονοεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των στελεχών- 

αντιπροσώπων και των ιδιοκτητών- εντολέων και για να είναι επιτυχής µια οργάνωση 

απαιτείται µια δοµή στην οποία ο συντονισµός µπορεί να γίνει περισσότερο 

αποδοτικός. Σύµφωνα µε τους Donaldson and Davis (1991), στη θεωρία της 

επιτροπείας, οι διαχειριστές είναι καλοί επίτροποι των εταιριών και µε επιµέλεια 

εργάζονται να επιτύχουν υψηλά επίπεδα εταιρικών κερδών και αποδόσεις για τους 

µετόχους. 
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Γ) Η Θεωρία της Ηγεµονίας της ∆ιοίκησης 

 

Η θεωρία της ηγεµονίας της διοίκησης (Managerial Hegemony Theory) ή των 

στελεχών η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από τον Mace (1971) και έπειτα από τον 

Vance (1983) και τους Lorsch και Maclver (1989), αναφέρεται στην εξασθένιση των 

µεθόδων και των δοµών εποπτείας, ελέγχου και γενικότερα της οργάνωσης των 

επιχειρήσεων όσον αφορά τις αποφάσεις και τη δράση της εκτελεστικής διοίκησης 

και µε αυτό τον τρόπο κυρίαρχες µονάδες εξουσίας καθίστανται τα στελέχη της 

επιχείρησης. Το πρόβληµα του εντολέα- εντολοδόχου δεν υφίσταται αφού οι σχέσεις 

εξουσίας είναι τέτοιες που θεωρείται άµεσο επακόλουθο να µην καθίσταται εφικτή η 

ευθυγράµµιση των συµφερόντων µεταξύ ιδιοκτητών και διοικούντων. 

Η θεωρία της ηγεµονίας βρίσκεται σε αντίθεση το υπόδειγµα των ενδιαφεροµένων 

µερών. Εντός της επιχείρησης, µέσα από τη σύγκρουση συµφερόντων, µία οµάδα 

ενδιαφεροµένων υπερισχύει όλων και η οποία λαµβάνει τα επακόλουθα 

πλεονεκτήµατα, µερικά από τα οποία δύναται να είναι η λεπτοµερέστερη 

πληροφόρηση όσον αφορά τις λειτουργίες και τη δράση της επιχείρησης, η 

συµµετοχή στη διοίκηση της ίδιας της επιχείρησης και άλλα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα. Αυτό δηµιουργεί και το πρόβληµα της επιλογής των στελεχών να 

παραποιούν ανεµπόδιστα τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης που διοικούν, να 

παραπληροφορούν τους ενδιαφερόµενους και µε αυτό τον τρόπο να οικειοποιούν 

µεγάλα ποσά χρηµάτων. 

Παρόλα αυτά η θεωρία της ηγεµονίας της διοίκησης δε βρήκε µεγάλη εφαρµογή και 

αντίκρισµα στο σύνολο των θεωριών που επηρέασαν την ανάπτυξη της εταιρικής 

διακυβέρνησης για µια σειρά λόγων. Σύµφωνα µε τους Λαζαρίδη Θ.- & Ρυµπέτα Ε. 

(2011), οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβάθµιση της θεωρίας αυτής είναι: 1) Η 

οξύτητα της σύγκρουσης µεταξύ της θεωρίας της αντιπροσώπευσης και αυτής των 

ενδιαφεροµένων µερών, 2) η σύγκρισή της µε αυτή της θεωρίας της 

αντιπροσώπευσης µε την οποία παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες, 3) το γεγονός ότι 

αναπτύχθηκε κατά το χρονικό διάστηµα που αδιαµφισβήτητος ηγέτης στη θεωρία 

ήταν η φιλελεύθερη σχολή σκέψης που προέβαλλε έντονα τη θεωρία της 

αντιπροσώπευσης και 4) εστιάζει περισσότερο στο αποτέλεσµα της σχέσης 

αντιπροσώπευσης των µετόχων από τα επαγγελµατικά στελέχη και όχι στη σχέση 

αυτή καθαυτή. 
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1.1.8  Τα Κυριότερα Συστήµατα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. ή 

O.E.C.D., 1999), το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης εξειδικεύει τη διάρθρωση των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων µεταξύ των διαφορετικών συµµετεχόντων σε µια 

εταιρία, όπως το διοικητικό συµβούλιο, τα ανώτατα εκτελεστικά διευθυντικά 

στελέχη, τους µετόχους και άλλους εταίρους π.χ. εργαζόµενοι, προµηθευτές, 

µακροχρόνιοι πελάτες, τοπική κοινωνία και άλλοι. Σύµφωνα µε τον Tirole J. (1999), 

καθώς οι ιδιοκτήτες (µέτοχοι) και οι διαχειριστές (management) της εταιρίας µπορούν 

να έχουν διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα, το σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα συµφέροντα αυτά ευθυγραµµίζονται 

κατά το δυνατό, ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο επίπεδο αποτελεσµατικότητας και 

κερδοφορίας.  

Ανά τον κόσµο έχουν αναπτυχθεί πολλά και διαφορετικά συστήµατα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ορισµένα επιβάλλονται είτε µέσα από το νοµικό σύστηµα (αστικό ή 

εθιµικό δίκαιο) κάθε χώρας έχοντας το χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρµογής, είτε 

επαφίενται σε οικειοθελείς επιλογές των επιχειρήσεων. & διεθνώς έχουν καθιερωθεί 

δύο κύρια συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, το εξωτερικό ή Αγγλοσαξονικό 

σύστηµα (market oriented model) και το εσωτερικό ή Ευρωπαϊκό ή Ηπειρωτικό 

σύστηµα (relationship oriented or bank oriented model or centered). 

 

1) Το  Εξωτερικό ή Αγγλοσαξονικό Σύστηµα 

 

Τα Κύρια χαρακτηριστικά του εξωτερικού συστήµατος (market oriented model) 

εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν οι µεγάλες σε µέγεθος αλλά και σε ρευστότητα 

κεφαλαιαγορές, η µεγάλη διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών και ο 

εταιρικός έλεγχος µε επιθετικές εξαγορές, δηλαδή η ύπαρξη ενεργητικής αγοράς. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής του εξωτερικού συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Λόγω της µεγάλης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου στις χώρες όπου εφαρµόζεται 

το εξωτερικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, το πρόβληµα του εντολέα-

εντολοδόχου µπορεί να εντοπιστεί στη σύγκρουση µεταξύ των µετόχων µειοψηφίας 

(minority shareholders) και της εκτελεστικής διοίκησης (management). Στο 

εξωτερικό σύστηµα, εξαιτίας της µεγάλης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου των 
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επιχειρήσεων, παρατηρείται η ανάδυση βραχυπρόθεσµων συµπεριφορών τόσο από τη 

µεριά των µετόχων, όσο και από τη µεριά της εκτελεστικής διοίκησης. Σύµφωνα µε 

τους (Daily et al. [1996], Coffee [1999]), ο ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των 

θεσµικών επενδυτών-µετόχων (π.χ. εταιρίες αµοιβαίων κεφαλαίων) τους κινητοποιεί 

να αναζητούν βραχυπρόθεσµες αποδόσεις από τις εταιρίες στις οποίες επενδύουν, 

δίχως να φαίνονται διατεθειµένοι να παραµείνουν σε αυτές προς αναζήτηση 

µακροχρόνιων ωφεληµάτων. Πολλοί διευθυντές σύµβουλοι (CEO’s), πιστεύουν ότι η 

παρουσία τέτοιων επενδυτών - µετόχων στη µετοχική σύνθεση των εταιριών τους, 

προκαλεί αστάθεια, πιέζοντας και τους ίδιους να υιοθετούν στρατηγικές µε στόχο την 

αποκόµιση βραχυπρόθεσµων κεφαλαιακών κερδών. 

Οι ιδιοκτήτες των µετοχών, ήτοι οι µέτοχοι, µε τη χρήση των δικαιωµάτων ψήφου 

που τους παρέχουν οι µετοχές που κατέχουν, εκλέγουν το διοικητικό συµβούλιο και 

αποφασίζουν για σηµαντικά θέµατα που αφορούν την εταιρία.: Ωστόσο, ο έλεγχος 

και η παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης καθίσταται από δύσκολη έως 

αδύνατη. Λόγω της µεγάλης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου, οι µέτοχοι 

κατέχουν µικρό εταιρικό µερίδιο µε αποτέλεσµα η προσπάθεια συστηµατικής 

παρακολούθησης και ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης να καθίσταται ασύµφορη, 

καθώς το προσδοκώµενο όφελος από αυτή τη διαδικασία θα είναι µικρότερο από το 

κόστος που αυτή θα έχει. Σε αυτή την περίπτωση, η κεφαλαιαγορά λειτουργεί 

καταλυτικά ως ο κύριος µηχανισµός ελέγχου, παρακολούθησης και συµµόρφωσης 

των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης. Όταν οι µέτοχοι παρατηρούν πως τα 

συµφέροντά τους δεν ικανοποιούνται και δεν προστατεύονται από τις αποφάσεις και 

τη δράση γενικότερα της εκτελεστικής διοίκησης, κάνουν µαζική πώληση των 

µετοχών τους µειώνοντας έτσι την αξία τους και στέλνοντας ηχηρό και ισχυρό 

µήνυµα στη διοίκηση να µεταβάλλει τις πολιτικές της για την προάσπιση των 

συµφερόντων τους. 

 

    2)  Το Εσωτερικό ή Ηπειρωτικό ή Ευρωπαϊκό σύστηµα 

 

Στο εσωτερικό σύστηµα (relationship oriented or bank oriented model or centered) 

εταιρικής διακυβέρνησης (παραδείγµατα εφαρµογής του είναι η Ιαπωνία, η Κορέα 

καθώς και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες), έχουµε µικρές και χαµηλής ρευστότητας 

κεφαλαιαγορές, η µετοχική ιδιοκτησία ή τα δικαιώµατα ψήφου των εταιριών 
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διακρίνονται από υψηλή συγκέντρωση και οι περιπτώσεις επιθετικών εξαγορών είναι 

σπάνιες. 

Στο εσωτερικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης το πρόβληµα του εντολέα- 

εντολοδόχου µπορεί να εντοπιστεί στη σχέση µεταξύ των µεγαλοµετόχων 

(shareholders) µε τους µετόχους µειοψηφίας (minority shareholders), καθώς το 

µετοχικό κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου συγκεντρώνονται σε µερικά µόνο άτοµα 

και όχι στην πλειοψηφία των µετόχων. Σύµφωνα µε τους Franks and Mayer (2001), 

το 90% των 200 µεγαλύτερων επιχειρήσεων της Γερµανίας έχει τουλάχιστον έναν 

µέτοχο µε µερίδιο της τάξης του 25% του συνόλου των µετοχών που έχουν εκδοθεί. 

Στο εσωτερικό σύστηµα, το κόστος ελέγχου καθίσταται χαµηλό σε σχέση µε το 

προσδοκώµενο όφελος και δίνει τη δυνατότητα στους µεγαλοµετόχους να 

εποπτεύουν και να ελέγχουν τις αποφάσεις της εκτελεστικής διοίκησης εκ των ένδον. 

Οι µεγαλοµέτοχοι, εκτός από την παροχή πιστωτικών κεφαλαίων στην επιχείρηση, 

αποκτούν και άλλες στενότερες σχέσεις µε την ίδια την εταιρία, µε αποτέλεσµα να 

αποφασίζουν από κοινού για τον τρόπο µε τον οποίο θα εποπτεύουν και θα 

παρακολουθούν την εκτελεστική διοίκηση. Οι πλειοψηφία των µετοχών συνήθως 

συγκεντρώνεται στους ιδρυτές της επιχείρησης, στις τράπεζες ή και σε άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ή µη ιδρύµατα όπου συνήθως, λόγω των µακροχρόνιων δεσµών 

που αναπτύσσουν µε την επιχείρηση, συµπλέουν σχεδόν πάντα µε τις αποφάσεις της 

εκτελεστικής διοίκησης και δεν αντιπαρατίθενται σε αυτήν, αλλά αντιτίθενται σε 

όσους επιδιώκουν επιθετικές εξαγορές. Σύµφωνα µε τους Maher and Andersson 

(1999), στη Γερµανία για να αντικατασταθούν οι εκπρόσωποι των µετόχων στο  

Εποπτικό Συµβούλιο, απαιτείται η συγκέντρωση πλειοψηφίας της τάξης του 75% στη 

γενική συνέλευση των µετόχων. 

 

1.1.9 Οι Μέτοχοι και τα Λοιπά Ενδιαφερόµενα Μέρη (εταίροι) 
 
H δραστηριοποίηση κάθε επιχείρησης στην εγχώρια αλλά και την παγκόσµια 

οικονοµία, έχει άµεσο και έµµεσο αντίκτυπο σε ένα πλήθος µεµονωµένων ατόµων, 

οµάδων, άλλων εταιριών και άλλων οµάδων που σχετίζονται µε αυτήν. Κάθε ένα από 

τα συστατικά µέρη που απαρτίζουν το πλήθος των ενδιαφερόµενων µερών- παικτών 

από τη λειτουργία της επιχείρησης επηρεάζεται είτε λίγο είτε πολύ από τη δράση και 

τις αποφάσεις αυτής. Για να γίνει πιο σαφής η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης θα 
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πρέπει να γίνει µια διακριτή κατηγοριοποίηση των οµάδων αυτών µε σκοπό να 

εξειδικευτεί η διάρθρωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων µεταξύ αυτών 

αλλά και µε την ίδια την επιχείρηση, καθώς και να αναδειχθεί η σπουδαιότητα που το 

κάθε ένα ενδιαφερόµενο µέρος διαδραµατίζει στη δράση και τη ζωή αυτής. 

Σε µια επιχείρηση διακρίνονται δύο κύριες οµάδες ενδιαφεροµένων , οι µέτοχοι και οι 

λοιποί ενδιαφερόµενοι (εταίροι) που είναι οι εργαζόµενοι, οι πιστωτές, οι 

προµηθευτές, οι πελάτες, οι τοπικές κοινότητες, οι περιβαλλοντικές οµάδες και οι 

κυβερνήσεις. 

Μέτοχος ονοµάζεται κάθε µεµονωµένο άτοµο (φυσικό πρόσωπο), εταιρία, οµάδα ή 

οποιαδήποτε άλλη οικονοµική οντότητα που κατέχει ένα µέρος από το µετοχικό 

κεφάλαιο µιας επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον Fama (1980), µέτοχος είναι ένα φυσικό 

πρόσωπο ή φορέας (συµπεριλαµβανοµένων των εταιριών) ή πρόσωπο, που κατέχει 

νόµιµα οποιοδήποτε µέρος του µεριδίου των µετοχών σε ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό 

οργανισµό. Οι µέτοχοι κατέχουν τις µετοχές, αλλά όχι και την ίδια την επιχείρηση. 

Σε αντίθεση µε τους µετόχους, τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη δεν κατέχουν µέρος από 

το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αλλά έχουν έννοµο συµφέρον από τη δράση και τη 

λειτουργία της. Πολλές φορές βέβαια, τυχόν απαιτήσεις των λοιπών ενδιαφεροµένων 

µερών είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιηθούν µέσα στα πλαίσια ικανοποίησης της 

απαίτησής τους, κάτι που τους καθιστά αυτόµατα µετόχους, αλλά αυτό εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες. Με τον όρο λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη νοούνται, οι 

εργαζόµενοι, οι πιστωτές, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι τοπικές κοινότητες, οι 

περιβαλλοντικές οµάδες και οι κυβερνήσεις, όπως αναλύονται παρακάτω. 

 

Α) Οι Εργαζόµενοι 

 

Κάθε επιχείρηση για να παράγει προϊόντα ή και να παρέχει υπηρεσίες, καθώς και για 

τη διάθεση αυτών στην αγορά απασχολεί ένα ορισµένο αριθµό εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της, κυρίως 

λόγω της εξειδίκευσης που αυτοί έχουν ή αποκτούν για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

εργασιών µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και λόγω της 

αναγκαιότητας ύπαρξης του ανθρώπινου παράγοντα τόσο στα διάφορα στάδια 

παραγωγής ενός προϊόντος ή παροχής µιας υπηρεσίας όσο και στη διάθεση και 

προβολή αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Ο αριθµός των εργαζοµένων (employees) 

από επιχείρηση σε επιχείρηση ποικίλει και έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο 
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δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης, το µέγεθός της, τη διάρθρωσή της, την 

τεχνολογική διαδικασία που αυτή ακολουθεί και µε διάφορους άλλους παράγοντες. 

Από τη µεριά τους οι επιχειρήσεις παρέχουν ένα σύνολο προνοµίων-κοινωνικών 

αγαθών στους εργαζοµένους για την εργασία που αυτοί παρέχουν. Συγκεκριµένα, οι 

εργαζόµενοι λαµβάνουν από τις επιχειρήσεις αµοιβή η οποία τους εξασφαλίζει το 

βιοπορισµό τους για το παρόν και για το µέλλον. Επίσης, οι εργαζόµενοι πολλές 

φορές αναµένουν από την επιχείρηση την καταβολή της συνταξιοδότησής τους στο 

µέλλον και αποκτούν τεχνική κατάρτιση και συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων, 

ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους. Γίνεται σαφές από τα άνωθι πόσο µεγάλη 

σηµασία έχει η µακροχρόνια ευηµερία και οικονοµική ευρωστία των οικονοµικών 

οργανισµών για τους εργαζοµένους. Οι εργαζόµενοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τη 

στρατηγική που έχει χαραχθεί από τον οικονοµικό οργανισµό καθώς και για τις 

συνθήκες πληρωµής και εργασίας αυτών στο παρόν και στο µέλλον ούτως ώστε να 

έχουν επίγνωση και για τη δική τους πορεία και ανέλιξη µέσα στον οικονοµικό 

οργανισµό. Το εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και το µέσο και ανώτερο προσωπικό της 

επιχείρησης, πρέπει να σταθµίσει κατά πόσο θα µπορεί να ταυτίσει τη µελλοντική του 

επαγγελµατική εξέλιξη µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Έτσι θα προσαρµόσουν 

ανάλογα τις οικονοµικές τους διεκδικήσεις, θα κρίνουν κατά πόσο θα ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες τους για κοινωνική καταξίωση και αυτοπραγµάτωση, θα ενεργοποιηθούν 

ανάλογα µέσα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν. 

 

Β) Οι Πιστωτές 

 

Πιστωτές (creditors or providers of credit) αναφέρονται οι τράπεζες καθώς και άλλοι 

χρηµατοπιστωτικοί ή µη οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν στην επιχείρηση δανειζόµενα 

κεφάλαια για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Οι πιστωτές έχουν την απαίτηση 

από την επιχείρηση να λάβουν πίσω τα κεφάλαια τα οποία δάνεισαν σε αυτήν 

αυξηµένα µε την συµφωνηθείσα απόδοση (τόκος). Οι πιστωτές, χρειάζονται την 

αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια πως κάτι τέτοιο θα πραγµατοποιηθεί, καθώς σε 

περίπτωση µελλοντικής αδυναµίας αποπληρωµής των δανειακών κεφαλαίων από την 

επιχείρηση στους πιστωτές, η ζηµία που θα προκύψει θα είναι σηµαντική και θα 

επηρεάσει αρνητικά και τους δύο. Η αυτοπεποίθηση και η ασφάλεια της επιστροφής 

του χρέους της εταιρίας σε αυτούς αποκτάται από την ενδελεχή µελέτη και 

αξιολόγηση των ετήσιων δελτίων, των οικονοµικών καταστάσεων και άλλων 
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πληροφοριών που η επιχείρηση δηµοσιεύει, από τους ίδιους τους πιστωτές ή από 

ειδικευµένα άτοµα που δρουν και εργάζονται για λογαριασµό τους. 

Η διατήρηση ή και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των πιστωτών της εταιρίας έχει 

άµεσο θετικό αντίκτυπο σε αυτήν καθώς µελλοντικά θα έχει τη δυνατότητα να 

δανείζεται κεφάλαια από περισσότερους πιστωτές, µε καλύτερους διακανονισµούς 

και µε µικρότερα επιτόκια καθώς δίνει την πραγµατική εικόνα µιας υγιούς και 

αξιόπιστης εταιρίας. 

 

Γ) Οι  Προµηθευτές 

 

Οι προµηθευτές (suppliers) παρέχουν στις επιχειρήσεις αγαθά και υπηρεσίες τα οποία 

δε µπορούν ή καθίσταται ασύµφορο να παράξουν οι ίδιες. Συνεπώς, οι προµηθευτές 

αποτελούν ένα κοµµάτι ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις, αφού χωρίς αυτούς, οι 

επιχειρήσεις δε θα µπορούσαν να παράξουν αγαθά ή θα το έκαναν ασύµφορα ή και 

να παρέχουν υπηρεσίες και να τα διαθέτουν µέσω του µηχανισµού της αγοράς και θα 

καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη η επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της 

επιχείρησης. Οι προµηθευτές ενδιαφέρονται για την οµαλή πορεία των επιχειρήσεων 

γιατί αφενός αναµένουν να πληρωθούν για τα αγαθά που εισέφεραν ή και τις 

υπηρεσίες που παρείχαν σε αυτές σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και αφετέρου γιατί 

προσδοκούν µακροχρόνια συνεργασία µαζί τους η οποία θα εξασφαλίσει σε 

αµφότερους, υλικούς ή και άυλους πόρους για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 

τους. 

 

∆) Οι  Πελάτες 

 

Οι πελάτες (customers) αρχικά ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα προϊόν ή µια 

υπηρεσία που θα ικανοποιήσει µια συγκεκριµένη οικονοµικοκοινωνική ανάγκη τους 

µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Το συγκεκριµένο αγαθό πρέπει να ανταποκρίνεται 

σε συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όταν παραδοθεί στους πελάτες και στο 

σωστό χρόνο. Η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών µε τη διάθεση του 

προϊόντος που παράγει ή της υπηρεσίας που παρέχει η επιχείρηση πρέπει να γίνεται 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα, µε τον τρόπο που επιθυµούν οι πελάτες και το προϊόν ή 
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η υπηρεσία να πληροί της προϋποθέσεις που οδήγησαν τον καταναλωτή στην αγορά 

του. Το προϊόν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης στην 

αγορά και περαιτέρω στους καταναλωτές. Οι πελάτες µε αυτό τον τρόπο οικειοποιούν 

το προϊόν και επιθυµούν να το αγοράσουν και στο µέλλον. Αυτό οι επιχειρήσεις το 

επιτυγχάνουν και µε διάφορους τρόπους διαφήµισης και µάρκετινγκ. 

Το προϊόν, πλέον των τυπικών ιδιοτήτων που πρέπει να πληροί, προσθέτει στην 

επιχείρηση και άλλες ευθύνες και υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε τη Μallin C. (2010), 

ραγδαία, οι πελάτες έχουν επίσης µεγαλύτερη επίγνωση των κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και εθνικών πτυχών της εταιρικής συµπεριφοράς και προσπαθούν 

να εξασφαλίσουν ότι η εταιρία που τους προµηθεύει ενεργεί µε ένα υπεύθυνο 

κοινωνικά εταιρικό τρόπο. 

 

Ε) Οι Τοπικές Κοινότητες 

 

Οι τοπικές κοινότητες (local communities) αποκτούν πολλά οφέλη από τη 

δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στην περιοχή τους. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις 

µπορούν να απασχολήσουν προσωπικό στον τόπο όπου δραστηριοποιούνται, 

µειώνοντας έτσι τα ποσοστά ανεργίας που ισχύουν και ενισχύοντας την τοπική αγορά 

µε ποικίλους τρόπους, όπως µε την παραγωγή νέων προϊόντων ή µε την παροχή νέων 

υπηρεσιών που µπορεί να µην υπήρχαν στη συγκεκριµένη αγορά. Μια πιθανή 

αποµείωση της αξίας µιας επιχείρησης ίσως να επέφερε απολύσεις, αυξάνοντας έτσι 

την ανεργία, θα επέφερε µείωση των ρευστών διαθεσίµων των κατοίκων και θα 

επηρέαζε αλυσιδωτά µια σειρά από άλλους παράγοντες. 

Οι τοπικές κοινότητες έχουν την απαίτηση οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τόπο τους να λειτουργούν µε φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον ούτως ώστε να 

µη µολύνεται η ατµόσφαιρα ή ο υδροφόρος ορίζοντας ή λίµνες και ποτάµια που 

τυχόν υπάρχουν. 

 

ΣΤ) Οι Περιβαλλοντικές Οµάδες 

 

Οι περιβαλλοντικές οµάδες (environmental groups) απαιτούν µέσα από το θεσµικό 

πλαίσιο κάθε χώρας η λειτουργία των επιχειρήσεων να πραγµατοποιείται µε την 

εφαρµογή εθνικών ή διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων. Συγκεκριµένα, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να µην καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον στον τόπο 
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εγκατάστασης και λειτουργίας τους, να µην πετούν τοξικά απόβλητα σε ποτάµια, 

λίµνες ή θάλασσες και γενικά να διασφαλίζουν πως η λειτουργία τους δε θα 

επηρεάσει την περιβαλλοντική ισορροπία που υπάρχει. 

 

Ζ) Η  Κυβέρνηση 

 

Οι κυβερνήσεις (governments) έχουν έντονο το ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που 

δρουν στη χώρα τους για διάφορους σηµαντικούς λόγους. Οι κυβερνήσεις θέλουν να 

διασφαλίσουν πως η δράση των επιχειρήσεων επιτελείται µε κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευθύνη και πως δεν προσβάλλονται πολιτιστικές, πολιτικές ή άλλες 

σηµαντικές µη οικονοµικές πτυχές κάθε κοινωνίας. &ε θα µπορούσε επί 

παραδείγµατι, η λειτουργία µιας επιχείρησης να ήταν επιβλαβής για αρχαιολογικά 

µνηµεία που βρίσκονταν κοντά στην επιχείρηση. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για την εύρυθµη 

λειτουργία των επιχειρήσεων µε επιστέγασµα την πλήρη διαφάνεια για τη δράση 

τους, είναι η εξαγωγή από αυτές πολύτιµων στατιστικών στοιχείων και 

συµπερασµάτων όπως είναι το ποσοστό της ανεργίας, η ζήτηση και η προσφορά των 

αγαθών και των υπηρεσιών και άλλοι χρήσιµοι οικονοµικοί ή µη δείκτες. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής ο ρόλος και η σηµασία που διαδραµατίζει 

ξεχωριστά το καθένα από τα ενδιαφερόµενα µέρη ή και όλα µαζί στην οµαλή πορεία 

της επιχείρησης και στην εύρυθµη λειτουργία της. Το πόσο σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν και κατά πόσο µπορούν να εµπλακούν µέσα στην επιχείρηση καθένα 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη εξαρτάται άµεσα από το νοµικό πλαίσιο και από τα έθιµα 

κάθε χώρας καθώς και από τη σπουδαιότητα που έχει δώσει η ίδια η επιχείρηση σε 

κάθε ένα από αυτά. Από την αναφορά των ωφελειών που η επιχείρηση έχει από κάθε 

ένα ενδιαφερόµενο µέρος, παρατηρείται µια προσέγγιση προς το υπόδειγµα των 

εταίρων ή ενδιαφεροµένων µερών η οποία λαµβάνει, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, υπόψη της µια ευρύτερη βάση ατόµων, οµάδων ή άλλων οντοτήτων. 

Παρόλα αυτά, σε πολλές χώρες, µία εκ των οποίων είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, 

πρώτιστη προτεραιότητα των επιχειρήσεων παραµένει η ενίσχυση ή η διατήρηση της 

αξίας των µετόχων σε αντίθεση µε άλλες χώρες όπως η Γερµανία που δίνει τη 

δυνατότητα και σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πέραν της διοικήσεως να 

συνδιοικήσουν την επιχείρηση. 
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Ένα ερώτηµα που θέτει η Mallin C. (2010) είναι πως, ένα άλλο πολύ σηµαντικό 

σηµείο είναι ότι εάν οι διοικούντες µιας επιχείρησης ορίζονταν να είναι υπεύθυνοι για 

τους µετόχους όµοια µε τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη, τότε ποιος θα ήταν ο 

εταιρικός σκοπός; Πως θα µπορούσε το διοικητικό συµβούλιο να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά εάν υπήρχε µια πλειάδα διαφορετικών στόχων, εκ των οποίων 

κανένας δε θα ήταν σε µεγαλύτερη προτεραιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
2.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
2.1.1  Ο Ρόλος και οι Αρµοδιότητες του ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει 

τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των µετόχων, 

διασφαλίζοντας ότι η διοίκηση εφαρµόζει χωρίς παρέκκλιση την εταιρική 

στρατηγική. Θα πρέπει ακόµα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων 

των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των άλλων 

αλλοδαπών µετόχων. 

 

Α) Το Μέγεθος και Η Σύνθεση του ∆.Σ. 

 

Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆.Σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατικότατη 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη 

δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ∆.Σ. θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία 

γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς 

στόχους. 

 

  Β) Ο Ρόλος και οι Απαιτούµενες Ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς 

µέσα από τη σαφή διάκριση των καθηκόντων του από αυτά του διευθύνοντος 

Συµβούλου, ενισχύεται η ανεξαρτησία του και διευκολύνεται η διοχέτευση 

πληροφοριών. Ευθύνη του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των 4 µελών του ∆.Σ., καθώς και της 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη 

και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων τους. 
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Γ) Τα Καθήκοντα και η Συµπεριφορά των Μελών του ∆.Σ. 

 

Κάθε µέλος του ∆.Σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα µέλη 

του ∆.Σ. θα πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της Εταιρείας, 

και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων 

πληροφοριών. ∆εν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την Εταιρεία, ενώ θα 

πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να 

δηµιουργεί, σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της 

Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο ∆.Σ. ή στη διοίκηση 

ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν 

στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να 

περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελµατικών δεσµεύσεων µόνο στο βαθµό, που 

αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως µελών του ∆.Σ. Τέλος, τα 

µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του 

∆.Σ., καθώς και των Επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. 

 

∆) Η Ανάδειξη των Υποψήφιων Μελών του ∆.Σ. 

 

Η ανάδειξη των υποψηφίων για το ∆.Σ. θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και µε 

αντικειµενικά κριτήρια. Το ∆.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των 

µελών του, καθώς και των διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη 

επιτυχία της επιχείρησης. 

 

Ε) Η Λειτουργία του ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί 

αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του. Η πληροφόρηση, που του παρέχεται από τη 

διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και αποτελεσµατική, ώστε να του δίνεται η 

δυνατότητα να ανταπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα, που έχει να 

διεκπεραιώσει. 
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ΣΤ) Η Αξιολόγηση του ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των Επιτροπών του σύµφωνα µε 

συγκεκριµένη διαδικασία. 

 

Ζ) Η Επιβολή του Εσωτερικού Ελέγχου από το ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε 

κύριο σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς 

και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών, που τίθενται σε εφαρµογή 

από το ∆.Σ., τη διοίκηση και τους εργαζοµένους της Εταιρείας, µε σκοπό τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών 

εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη 

συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Το ∆.Σ. θα πρέπει να 

παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει 

τακτικά. Επίσης, θα πρέπει να ανασκοπεί συχνά τους κύριους κινδύνους που 

αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Το ∆.Σ. µέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε 

τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους 

τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

Η) Το Επίπεδο και η ∆ιάρθρωση των Αµοιβών των Μελών του ∆.Σ. 

 

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση 

και την παραµονή των µελών του ∆.Σ., των διοικητικών στελεχών και των 

εργαζοµένων στην Εταιρεία, και να της προσδίδουν αξία µε τις ικανότητες, τις 

γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε 

αντιστοιχία µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρεία. Το ∆.Σ. θα 

πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου, µε τον οποίο η Εταιρεία αµείβει τα στελέχη 
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της και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την 

αποτελεσµατική διοίκηση της. 

 

Θ) Η Επικοινωνία µε τους Μετόχους 

 

Το ∆.Σ. θα πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού 

διαλόγου µε τους µετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα µε εκείνους που έχουν 

σηµαντικότατες συµµετοχές και µια κύρια µακροπρόθεσµη προοπτική. 

 

Ι) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Το ∆.Σ. θα 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, 

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, καθώς και των 

δικαιωµάτων τους. Το ∆.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των 

σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική 

Συνέλευση, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και 

όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές. Το ∆.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό 

διάλογο τους µε την Εταιρεία και την λύση στα οποιαδήποτε προβλήµατα που 

παρουσιάζονται. 

 

 

 

Κ) Το Μέγεθος και η Σύνθεση του ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, ενώ 

συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα κατά την έννοια του 

Ν.3016/2002. 

 

Ειδικότερα τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.: 
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� Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε την Εταιρεία 

και από στενούς δεσµούς µε τη διοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την 

Εταιρεία. 

� Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό 

µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε να έχουν 

σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτή. 

� ∆ιορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το ∆.Σ. θα πρέπει να 

καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, πριν 

προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στο πλαίσιο 

του καθορισµού της ανεξαρτησίας τόσο των υποψήφιων, όσο και των εν 

ενεργεία µελών του, το ∆.Σ. πρέπει να θεωρεί ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης 

όταν το µέλος: 

� ∆ιατελεί (σύµφωνα µε το Ν.3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, 

ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός 

των τριών (3) προηγούµενων ετών, λαµβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, 

εντός 12µήνου που προηγήθηκε του διορισµού του, οποιαδήποτε άλλη 

αποζηµίωση εκτός από την αµοιβή του ως µέλους, η οποία έχει εγκριθεί από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

� Έχει ή είχε (κατά το Ν.3016/2002) εντός του προηγούµενου έτους ουσιώδη 

επιχειρηµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρικής της, ιδιαίτερα ως 

σηµαντικός πελάτης, προµηθευτής, σύµβουλος, εταίρος, µέτοχος, µέλος ∆.Σ., 

ή ως ανώτατο στέλεχος νοµικού προσώπου. 

� Έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της 

Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει 

υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της. 

� Έχει (σύµφωνα µε το Ν.3016/2002) συγγένεια δευτέρου βαθµού ή συζυγική 

σχέση µε µη ανεξάρτητο µέλος του ∆.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύµβουλο ή 

σηµαντικό µέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της. 

� Ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων προσώπων, πάνω από 10% των 

� δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σηµαντικό µέτοχο της 

Εταιρείας ή θυγατρικής της. 

� Έχει υπηρετήσει στο ∆.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12 έτη) από την 

ηµεροµηνία πρώτης εκλογής του. 

� Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας: 
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� Η Εταιρεία διοικείται από ∆.Σ., που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα 

(11) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και 

είναι δυνατό να είναι µέτοχοι, είτε όχι. Τα µέλη δύναται να είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που ένα νοµικό πρόσωπο είναι µέλος του 

∆.Σ., οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του 

νοµικού προσώπου ως µέλους του ∆.Σ.. Οι εκλεγόµενοι σαν µέλη του ∆.Σ. 

δύναται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση µπορεί αν κρίνει σκόπιµο να 

εκλέγει και αναπληρωµατικά µέλη, έως τον αριθµό των εκάστοτε τακτικών 

µελών. 

� Η θητεία των µελών του ∆.Σ. ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται 

µέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, που θα συνέλθει µετά τη λήξη 

της πενταετίας, δεν µπορεί όµως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια. 

� Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί µία ή περισσότερες θέσεις συµβούλων, 

αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγµένα αναπληρωµατικά µέλη από τη 

γενική συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, 

οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους. 

� Σε περίπτωση, που η αναπλήρωση των ελλειπόντων µελών δεν είναι εφικτή, 

είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωµατικά µέλη, 

είτε διότι ο αριθµός τους εξαντλήθηκε, το ∆.Σ. µπορεί είτε να εκλέξει 

συµβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων, είτε να συνεχίσει τη 

διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα µέλη και χωρίς 

αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός 

αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα µέλη δεν επιτρέπεται να είναι 

λιγότερα από τρία. 

� Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών, η ανωτέρω εκλογή από το ∆.Σ. 

γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), 

και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η 

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το ∆.Σ. στην 

αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια 

διάταξη. 
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� Η εκλογή των συµβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι 

υποχρεωτική, όταν ο αριθµός των αποµενόντων συµβούλων δεν υπερβαίνει το 

ήµισυ των µελών του ∆.Σ., όπως είχαν πριν από την κένωση µίας ή 

περισσότερων θέσεων συµβούλων. 

� Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 

της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆.Σ., τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να 

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την 

αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός 

αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 

είναι λιγότερα των τριών (3). 

� Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆.Σ., ανεξάρτητα από τον 

αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε 

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου ∆.Σ.. 

 

Επιπλέον: 

 

� Το ∆.Σ. εκλέγει µεταξύ των µελών του για τον χρόνο θητείας του τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. Η 

ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου 

µπορεί να συµπίπτει στο αυτό πρόσωπο. 

� Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύµβουλος έχει οριστεί γι’ αυτό από 

το ∆.Σ.. Όταν ένα µέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, 

το ∆.Σ. εκλέγει αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του µετά την 

αποχώρηση. Σαν χρόνο υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος µέλους του Προεδρείου 

λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συµβούλου, που αντικατέστησε. 
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2.2  Οι Σχέσεις µε τους Μετόχους & τους Επενδυτές 
 
2.2.1  Επικοινωνία µε τους Μετόχους 
 
Το ∆.Σ. µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους 

της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους, που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και 

µακροπρόθεσµη προοπτική. Επιπλέον, εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισότιµη 

µεταχείριση των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των 

αλλοδαπών µετόχων. 

 

Ειδικότερα: 

 

α. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι διαθέσιµοι για συναντήσεις µε 

µετόχους της Εταιρείας µε σηµαντικές συµµετοχές, µε τους οποίους συζητούν για ζητήµατα 

που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. 

 

β. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο ∆.Σ. 

 

γ. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα, στην οποία δηµοσιεύει περιγραφή των αρχών 

εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της 

καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 

 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που συγκαλείται 

από το ∆.Σ. και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη 

Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη 

διαδικασία. 

Το ∆.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων διευκολύνει την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, εντός του 

πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων καθώς και τη συµµετοχή τους σε αυτή, 

ειδικότερα δε των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε 

αποµονωµένες περιοχές. 

Επιπλέον το ∆.Σ. αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον 

ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο των µετόχων µε την Εταιρεία. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και κατά περίπτωση τα µέλη του 

∆.Σ. και τα ανώτατα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας παρίστανται στη Γενική Συνέλευση 
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των Μετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων, που 

τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι µέτοχοι. 

Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της 

είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και 

στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: 

 

 Την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς 

και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν. 

 Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 

χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου. 

 Την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων 

σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών 

εγγράφων. 

 Τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον 

υπάρχει θέµα εκλογής µελών). 

 Το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της 

σύγκλισης. 

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραµµατέα. Μέχρι να 

επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους µετόχους, 

που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραµµατέα από τους παρευρισκόµενους µετόχους. 

Περίληψη των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων είναι διαθέσιµη στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συνεδρίασή της, 

µεταφρασµένη και στην αγγλική γλώσσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 
3.1 Εσωτερικός  Έλεγχος 
 
3.1.1  Η Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής  

 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθηµερινών συναλλαγών και η εξασφάλιση 

της διαφάνειας στη διαχείριση των δηµοσίων χρηµάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην 

αρχική θεσµοθέτηση του Ελέγχου.  

Τα πρώτα ίχνη για την ύπαρξη λογιστών και ελεγκτών βρίσκονται στους αρχαίους 

χρόνους. Στους Νινευϊτες της Βαβυλώνας γύρω στα 3.000 π. Χ., υπήρχαν εµπορικοί 

νόµοι και λογιστικές εκθέσεις. Τότε « γραµµατέας » που σηµείωνε πάνω σε πλάκες 

τις µεγάλες συναλλαγές και τις νοµιµοποιούσε µε την υπογραφή του, ήταν ο « 

πραγµατογνώµων- λογιστής » ή όπως θα λέγαµε σήµερα ο « Ορκωτός Λογιστής ».  

Στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι συγκοµιδές ήταν η κυριότερη φορολογητέα ύλη για 

τους Φαραώ, το µέγα πρόβληµα τους ήταν ο έλεγχος των συγκοµιδών, το κράτος 

δηµιούργησε τους « Επιστάτες » για τα σιτηρά. Αυτοί οι ελεγκτές ήταν λειτουργοί 

που έφταναν στα υψηλότερα αξιώµατα του κράτους. Στην αρχαία Αθήνα, πριν από το 

300π.χ ,είχε δηµιουργηθεί το συνέδριο των <<Λογιστών>> ως θεσµός για την 

επιτήρηση των οικονοµικών του κράτους. Ακόµα υπήρχαν οι <<Εύθυνοι>>,οι οποίοι 

µαζί µε τους <<Λογιστές>> έλεγχαν τους λογαριασµούς διαχειρίσεως των αρχόντων 

που αποχωρούσαν από τα δηµόσια αξιώµατα. Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα 

συναντάµε τους <<Εξεταστάς>>, τους <<Συνυγόρους>>, τους <<∆οκιµαστηρίους>>, 

τους <<Αρχησκόπους>>, τους <<κατόπτους >> τους <<Απολόγους>> οι οποίοι ήταν 

επιφορτισµένοι µε διάφορες αρµοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία Ρώµη την εποχή 

των αυτοκρατόρων, ο έλεγχος των δηµοσίων οικονοµικών ανατέθηκε διαδοχικά 

στους «Υπάτους », τους «Κήνσορας» ή «Τιµητάς» και τους «Ταµίας». Αυτοί 

εξέταζαν τους λογαριασµούς των επαρχιών της αυτοκρατορίας και επέβλεπαν το 

δηµόσιο θησαυρό, στη συνέχεια δε υπόβαλαν το σύνολο των λογαριασµών στη 

Σύγκλητο για έγκριση. Όταν όµως αργότερα, το Ρωµαϊκό Κράτος έπεσε στα χέρια 

διεφθαρµένων στρατηγών και αρχόντων, έχασε, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, ο 

έλεγχος αυτός κάθε αποτελεσµατικότητα. Κατά τον Μεσαίωνα δεν υπάρχουν 

στοιχεία ενδιαφέροντα γύρω από την Ελεγκτική. Στις αρχές της Αναγέννησης 
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βρίσκουµε ίχνη σοβαρού ελέγχου. Συγκεκριµένα στην Ιταλία κατά της αρχές του 

16ου αιώνα στην πόλη της Πίζας η οποία πλέον είχε τον επίσηµο ελεγκτή της.  

Η πρώτη εµφάνιση του όρου « Αuditor» (ελεγκτής) ανάγεται στο 1285 επί 

Εδουάρδου του Ά. Όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά, θαλαµηπόλοι, διοικητές, ταµίες, και 

οι υπόλοιποι εισπράκτορες έπρεπε να κρατούν κανονικούς λογαριασµούς, όσοι δε 

από αυτούς κατά την µαρτυρία των « Αuditors» γίνονταν καταχραστές οδηγούνταν 

στην πιο κοντινή φυλακή του βασιλείου. Το 1298 στο Λονδίνο, ο ∆ήµαρχος και οι 

Σκαβίνοι ( ∆ηµοτικοί άρχοντες), ονοµάστηκαν επίσηµα « Αuditors». Αργότερα, 

περίπου το 1310 διορίζονταν για το σκοπό αυτό έξι πρόσωπα που εκλέγονταν από το 

∆ήµο. Η διπλογραφική λογιστική µέθοδος εµφανίζεται για µερικούς συγγραφείς το 

1340. Τα πρώτα πάντως στοιχεία για πλήρη διπλογραφική µέθοδο ( ελεγχόµενη 

δηλαδή λογιστικά, µε συµφωνίες ) είναι τα βιβλία των αδελφών Soranto της Γένουας 

( το 1406). Μετά ακολουθεί ( το 1494 ) η γνωστή πρώτη πραγµατεία για τη 

Λογιστική, του Lucas Pacioli από την Τοσκάνη.  

Η πρώτη Ένωση Επαγγελµατικών Ελεγκτών δηµιουργήθηκε το 1581 στη Βενετία µε 

τον τίτλο « Coliegio dei Raxonati ». Ήταν κρατικός θεσµός που απόκτησε γρήγορα 

µεγάλη επιρροή και ρύθµισε µε πολύ αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των µελών 

του. Παρόµοιοι θεσµοί ιδρύθηκαν στο Μιλάνο και τη Μπολόνια ( Academia dei 

Regionieri το 1658 ). Πολύ αργότερα εµφανίζονται τέτοιες ενώσεις στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.  

Στη Γαλλία, στα τέλη του 17ου αιώνα ( επί Colbert ) υπήρχε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

του Παρισιού ένας ελεγκτής µε καθήκον την επαλήθευση ‘όλων των λογαριασµών 

και των υπολογισµών. Για πολλά χρόνια, τη δουλειά αυτή την είχε αναλάβει ο πολύ 

γνωστός αριθµητικολόγος Bertrand – Fancois Bareme (1640 – 1703 ) που έγραψε και 

το έργο σχετικά µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο.  

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την ίδρυση οργανωµένου σώµατος Ελεγκτών 

λήφθηκε αρχικά µε τον νόµο 5076/1931.Τελικά η υλοποίηση των παραπάνω 

εξαγγελιών έγινε το 1955,οπότε µε το Ν.∆ 3329/1955 ιδρύθηκε το <<Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών>>(ΣΟΛ).  
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3.1.2  Το Περιεχόµενο της Σύγχρονης Ελεγκτικής  

 

Στις αναπτυγµένες χώρες, ο έλεγχος έχει ευρύτερο περιεχόµενο σε σχέση µε την 

παραδοσιακή Ελεγκτική, που αναφέραµε πιο πάνω. Εκεί ο έλεγχος, αναφέρεται στον 

έλεγχο της γενικής αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης.  

Αναλυτικότερα :  

Ο έλεγχος στις Η.Π.Α., Αγγλία, Γερµανία έχει ως αντικείµενο τον Οικονοµικό 

Λογισµό και οφείλει να εξακριβώσει:  

 Εάν µια επιχείρηση είναι υγιής  

 Εάν εργάζεται καλά και πως αναπτύσσεται  

 Εάν έχει µία ισχυρή ή αδύναµη θεµελίωση και έχει ως κύριο καθήκον:  

α) να ερµηνεύσει συστηµατικά πως έλαβε χώρα το γεγονός σε µία επιχείρηση.  

β)να αποκαλύψει τις ατέλειες ενός θεσµού, µιας οργάνωσης, µιας επιχείρησης, ώστε 

να µπορέσει να λάβει εγκαίρως µέτρα για τη θεραπεία τους.  

γ) να συντελέσει στην καλύτερη εκµετάλλευση των παγίων και κυκλοφοριακών 

µέσων της εκµετάλλευσης – επιχείρησης,  

δ ) να µειώσει το κόστος,  

ε ) να βοηθήσει την οργάνωση του οικονοµικού λογισµού.  

στ ) Γενικά, να επιδιώξει να κάµει αποτελεσµατικότερη την εκµετάλλευση της 

επιχείρησης.  

Στην Αγγλία ο έλεγχος ταυτίζεται µε τη διοικητική Λογιστική ( Management 

Accounting ) και ως εκ τούτο είναι όργανο της διοίκησης για τον έλεγχο της 

αποδοτικότητας όλων των τοµέων της επιχείρησης.  

Στις Η.Π.Α ο έλεγχος αποβλέπει επίσης στον έλεγχο της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, µε το θεσµό του ελεγκτού της διοίκησης ( comptroller ). ∆ιότι µε την 

αναζήτηση της συνολικής αποτελεσµατικότητας, µέσω του θεσµού του ελεγκτή της 

διοίκησης, ο έλεγχος παίρνει το χαρακτήρα του συστήµατος που αποβλέπει στη 

συνεχή προσαρµογή του σχεδίου δράσεως µε το µηχανισµό της αντιδράσεως.  

H σύγχρονη συνεπώς αντίληψη του ελέγχου κυριαρχείται από τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας, εµπνέεται από την επιστήµη της κυβερνητικής, γιατί διαθέτει 
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µηχανισµούς αναπληροφόρησης ( Feed-back ) που επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

παρακολουθεί την απόδοση της και να δρα επανορθωτικά, κάθε φορά που 

σηµειώνονται παρεκκλίσεις της πορείας της από τα προϋπολογισµένα σχέδια και έτσι 

επιτυγχάνει άριστο έλεγχο της συνολικής αποτελεσµατικότητας.  

Ύστερα από όσα αναπτύξαµε, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η σύγχρονη έννοια 

του ελέγχου αναφέρεται στην αναζήτηση και έρευνα της αποτελεσµατικότητας µε 

 « Κυβερνητικούς » µηχανισµούς αναδράσεως ( Feed-back).  

  

3.1.3  Ο  Προσδιορισµός της Έννοιας του Ελέγχου  

 

Η επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή οργάνωσης προσώπων και µέσων, 

προκειµένου να επιδιώξει κάποιου συγκεκριµένους και πραγµατοποιήσιµους στόχους.  

Η επιδίωξη αυτή στηρίζεται από διαδικασίες και δεδοµένα που καθοδηγούν και 

προσανατολίζουν τις όλες ενέργειες της.  

Συγκεκριµένα µε τον όρο διαδικασίες εννοούµε όλες εκείνες τις ενέργειες που 

γίνονται µε σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση. Όταν 

έχουµε τα κατάλληλα δεδοµένα τότε ο στόχος µας γίνεται ευκολότερος. Έτσι οι 

κανονισµοί, τα συστήµατα πληροφόρησης, η οργανωτική δοµή, ο προσδιορισµός 

καθηκόντων και θέσεων και γενικά ότι άλλο χρησιµοποιείται σαν µέσο για να είναι 

εφικτός ο στόχος της επιχείρησης, πρέπει να µας εγγυάται για την εξέλιξη και να 

διασφαλίζουν τον έλεγχό της .  

Ο έλεγχος ορίζεται ως ένα σύνολο αξιολογήσεων που εφαρµόζονται, προκειµένου να 

εκφραστεί µια αντικειµενική κρίση για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών της 

επιχείρησης σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους. Συµπληρωµατικά µπορούµε 

να πούµε ότι είναι µια διαδικασία που κρίνει την αξιοπιστία και την ποιότητα της 

παραγοµένης από την επιχείρηση πληροφορίας.  
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3.1.4   Έννοια και Περιεχόµενο της Ελεγκτικής  

Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί και επιβάλει τον έλεγχο η έννοια του ελέγχου 

αποκτά και µια διαφορετική σηµασία. Όταν το πρόσωπο ανήκει στο προσωπικό της 

εταιρείας τότε µιλάµε για καθαρά εσωτερικό έλεγχο ενώ όταν ασκείται από ξένα 

άτοµα και ανεξάρτητα από τον οικονοµικό οργανισµό αναφερόµαστε στον εξωτερικό 

έλεγχο. Για να ολοκληρωθεί όµως η έννοια πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και το τι 

ελέγχεται και γιατί και ποιοι οι σκοποί που επιδιώκονται από τον έλεγχο 

διενεργώντας τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες και τις τεχνικές.  

Ο χαρακτήρας της ελεγκτικής είναι επιστηµονικός καθώς παρέχει συνεχώς καινούρια 

γνώση µέσα από τη διεύρυνση, αλλά και τεχνικός αφού σε συνδυασµό µε τον 

επιστηµονικό της χαρακτήρα ικανοποιεί και διεκπεραιώνει την όλη αποστολή της.  

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να λέγαµε ότι ελεγκτική είναι των σύνολο των αρχών και 

των κανόνων µε βάση των οποίων διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός 

έλεγχος µε σκοπό την πρόληψη λαθών, εξακρίβωση ατασθαλιών, εντοπισµό 

αδυναµιών, περιορισµό των δαπανών και σωστών συναλλαγών. Έτσι λοιπόν η 

ελεγκτική είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο ειδικές κατηγορίες:  

 

α) σε Ελεγκτική της χρηµατικής διαχείρισης  

 

β) σε Ελεγκτική των οικονοµικών αποτελεσµάτων.  

 

3.1.5  Τα  Είδη και οι ∆ιακρίσεις των Λογιστικών & των ∆ιαχειριστικών 
Ελέγχων  

Η γενικότητα των όρων «έλεγχος» και «ελεγκτική» µπορεί να γίνει πιο 

συγκεκριµένη στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων οικονοµικών µονάδων µε 

την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή µπορεί να γίνει βέβαια 

µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. Έτσι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 

υποβοηθούνται σηµαντικά στο να προσεγγίσουν και να αξιολογήσουν τα είδη των 

όλων αυτών ελέγχων και να διατάξουν την διενέργεια εκείνων των ελέγχων που 

αρµόζουν στην φύση, στις ιδιαιτερότητες και στις επιλεγµένες προτεραιότητες της 

διαχείρισης ενός οικονοµικού οργανισµού.  
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3.1.5.1 ∆ιακρίσεις Ελέγχου  

Οι ορισµοί «έλεγχος» και «ελεγκτική» µπορεί να διασαφηνιστούν και να γίνουν 

πιο συγκεκριµένοι στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων οικονοµικών µονάδων 

µε την κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή γίνεται βέβαια µε 

βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. Έτσι, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 

βοηθούνται σηµαντικά στο να προσεγγίσουν και να αξιολογήσουν τα είδη των 

ελέγχων και να προβούν στη διενέργεια εκείνων των ελέγχων που αρµόζουν στις 

ιδιαιτερότητες και στις επιλεγµένες προτεραιότητες της διαχείρισης ενός οικονοµικού 

οργανισµού. 

 

Ανάλογα µε την έκταση τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

Γενικούς, που επεκτείνονται σε ολόκληρη την διαχείριση µιας δοσµένης χρονικής 

περιόδου (π.χ. Ετήσιος Έλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης)  

Ειδικούς, που έχουν ως αντικείµενο ένα συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα ( π.χ. έλεγχος 

αποθεµάτων).  

Ανάλογα µε τον/ειδικότερο σκοπό του οι έλεγχοι διακρίνονται σε:  

Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονοµικής συναλλαγής 

και έχουν σκοπό να προλάβουν τα πιθανά λάθη.  

Κατασταλτικούς, που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην 

αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και ανωµαλιών.  

Ανάλογα µε την διάρκεια τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  

Μόνιµους ή διαρκείς, που διενεργούνται συνέχεια και καθ’ όλη την διάρκεια της 

οικονοµικής χρήσης.  

Τακτικούς ή περιοδικούς, που δεν είναι µεν συνεχής αλλά διενεργούνται κατά 

τακτές χρονικές περιόδους ( ετήσιοι, τριµηνιαίοι κ.λ.π.)  

Έκτακτους ή περιστασιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για 

ειδικούς λόγους( π.χ. υπόνοιες για κατάχρηση).  
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Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή ∆ιακρίνονται σε:  

Εσωτερικούς, που οργανώνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα και 

διενεργούνται από πρόσωπα εξαρτηµένα από αυτήν  

Εξωτερικούς, που διενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες ελεγκτές, οι οποίοι 

δεν πρέπει να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση από την ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα.  

Στην καθηµερινή πραγµατικότητα διαφόρων οικονοµικών µονάδων, οι παραπάνω 

έλεγχοι δεν είναι ξεκοµµένοι µεταξύ τους. Συνήθως συνδυάζονται και 

αλληλοσυµπληρώνονται, µε απώτερο σκοπό ο συνολικός να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικός και τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να είναι αιτιολογηµένα και 

τεκµηριωµένα.  

Πάντως, οι δυο κυριότερες κατηγορίες ελέγχων, που αποτελούν και το βασικό σηµείο 

αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας, είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ο εξωτερικός.  

3.1.5.2 ∆ιακρίσεις των Λογιστικών - ∆ιαχειριστικών Ελέγχων  

Η έννοια του ελέγχου στηρίζεται στην κρίση της αποτελεσµατικότητας ενεργειών 

στόχων καθώς και στην κρίση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της παραγόµενης 

πληροφορίας. Ανάλογα µε τις µορφές στόχων και την οµάδα πληροφοριών που ο 

έλεγχος κάθε φορά αντιµετωπίζει για να αξιολογήσει και να κρίνει, διακρίνονται οι 

παρακάτω τοµείς ελέγχων.  

Α) Οικονοµικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός ασχολείται µε τις ενέργειες της 

επιχείρησης που έχουν επίπτωση στην διασφάλιση της περιουσίας της επιχείρησης, 

στην λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων της επιχείρησης καθώς και 

δηµοσιευόµενη οικονοµική πληροφορία από την επιχείρηση. Ειδικότερα 

ενδιαφέρεται για την αξιοπιστία, την κανονικότητα και την ειλικρίνεια της λογιστικής 

και οικονοµικής πληροφορίας.  

Β) ∆ιαχειριστικός Έλεγχος: Το είδος αυτό του ελέγχου προέρχεται από την εξέλιξη 

της έννοιας του ελέγχου µέσα στον χρόνο και περιέχει την ιδέα της ικανότητας να 

προσδιοριστούν σκοποί και στόχοι της επιχείρησης και να µετρηθούν τα επιτεύγµατα. 

Θέτει επίσης το πρόβληµα του βέλτιστου τρόπου εκµετάλλευσης των 

χρησιµοποιούµενων πηγών  
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∆εν ελέγχει απευθείας τα αποτελέσµατα της επιχείρησης, αλλά τις διαδικασίες και τις 

µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσµατα. Το 

σηµαντικότερο όµως χαρακτηριστικό του είναι ότι εξετάζει τα επιτεύγµατα της 

επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον της, εσωτερικό και εξωτερικό.  

 

 

3.1.6.  Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) είναι µια αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου 

management, είναι ο σύµβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.  

Η επισήµανση των αδυναµιών από τον Εσωτερικό Έλεγχο έχει ως βασικό στόχο τη 

βελτίωση των συστηµάτων λειτουργίας – διαδικασίες και όχι την επιβολή ποινών. Οι 

γνώµες – προτάσεις – απόψεις των ελεγκτών είναι υπεύθυνες γνώµες και όχι 

ιεραρχικές εντολές  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, µέσω της διερεύνησης, αποσκοπεί να διαβεβαιώνει στα 

στελέχη και στα τµήµατα γενικότερα που εποπτεύουν, ότι αυτό που κάνουν είναι 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τις εντολές της διοίκησης, πράγµα που τους 

απαλλάσσει πολλές φορές από τις ευθύνες. Για τον Εσωτερικό Έλεγχο καµία 

λειτουργία δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελέγχου, εκτός και αν δεν παρουσιάζει 

ελεγκτικό ενδιαφέρον.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν υποκαθιστά τους επιτελείς ή τα γραφεία της οργάνωσης 

για να συντάσσει κανονισµούς και διαδικασίες, αλλά για να βοηθά αυτά τα όργανα να 

υιοθετούν τους κανόνες λειτουργίας.  

Με τον όρο «Εσωτερικός Έλεγχος» εννοούµε την ανεξάρτητη και αντικειµενική 

αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και τη 

συµβουλευτική παροχή προς τη διοίκηση, προκειµένου να επιτευχθούν οι 

αντικειµενικοί στόχοι του φορέα – επιχείρησης, µε το ελάχιστο κόστος. Να προσθέτει 

αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική 

διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων.  
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3.1.7  Ο  Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου  

Ο Αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω επιστηµονικών προσεγγίσεων 

και αναλύσεων µε σκοπό την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

(Σ.Ε.Ε.), προκειµένου η διοίκηση, να διαχειριστεί τους επιχειρηµατικούς κινδύνους 

κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο µέληµα της.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης για τη θωράκιση των συµφερόντων της επιχείρησης, των  

µετόχων και τη διαφύλαξη των εργαζοµένων.  

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί:  

α. Το Σύστηµα του Εσωτερικού Ελέγχου, καθαυτού ως σύστηµα και τα επιµέρους 

υποσυστήµατα του.  

β. Την αξιολόγηση της κάθε µορφής επιχειρηµατικού κινδύνου και την 

αποτελεσµατική διαχείρισή του.  

γ. Την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 

διαδικασιών.  

δ. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσής του.  

ε. Το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων µε τις αποφάσεις της διοίκησης και 

τους κανόνες λειτουργίας.  

στ. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επί µέρους τµηµάτων σε σχέση µε το 

όφελος τους.  

ζ. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων.  

η. Την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζοµένων τόσο σε 

επίπεδο τµήµατος, όσο και µεταξύ των τµηµάτων.  

θ. Την αξιοποίηση των µέσων παραγωγής και την αποδοτικότητά τους.  

ι. Τα µέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των υπηρεσιακών στοιχείων από 

κλοπές, απώλειες και παντός είδους φθορές, κ.λ.π.  
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3.1.8.  Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελέγχου  

Μέσα στην επιχείρηση πρέπει να τηρούνται κάποια ουσιώδη πράγµατα έτσι ώστε να 

αυξήσουµε τις πιθανότητες της πραγµατοποίησης ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού 

ελέγχου.  

Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλο και ακέραιο. Να υπάρχει ένα σχέδιο 

οργάνωσης το οποίο να προσδιορίζει τα καθήκοντα του κάθε τις υπαλλήλου, τι 

δηλαδή πρέπει να ξέρει και τι πρέπει να κάνει µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια, τι 

υπευθυνότητα και ποια εξουσία έχει µέσα στην επιχείρηση. επίσης οι πληροφορίες 

πρέπει να είναι ποιοτικά και ποσοτικά επαρκής και αν γίνεται να υπάρχουν γραπτές 

οδηγίες, Έτσι εκτός του ότι θα διακινούνται σωστά οι πληροφορίες χωρίς αυτοσχέδιες 

παρεµβάσεις, διευκολύνεται και ο ελεγκτής για το έργο του.  

 

Οι Βασικοί Έλεγχοι της Λογιστικής Απεικόνισης των Οικονοµικών Γεγονότων.  

Ο ελεγκτής θέλει εγγύηση ότι όλα τα οικονοµικά γεγονότα της επιχείρησης έχουν 

αποτελέσει αντικείµενο λογιστική εγγραφής. Ότι κάθε λογιστική εγγραφή 

εκπροσωπεί και αιτιολογείται από ένα γεγονός, και ότι δεν υπάρχουν σφάλµατα στις 

λογιστικές εγγραφές. Η εγγύηση αυτή δίνεται µέσα από την επαλήθευση των 

εργασιών τις λογιστικής απεικόνισης των διαφόρων οικονοµικών γεγονότων.  

 

3.1.9   Οι Προϋποθέσεις για τη ∆ηµιουργία Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Η δηµιουργία τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε µία επιχείρηση εξαρτάται από τις 

παρακάτω παραµέτρους:  

1. Από το µέγεθος της οικονοµικής µονάδας. Μεγάλες µονάδες καθιστούν 

επιτακτική την ύπαρξη τµήµατος εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση των 

σύγχρονων καθηµερινών προβληµάτων.  

 

2. Από το αντικείµενο εκµετάλλευσης, αν δηλαδή είναι βιοµηχανία και εµπορία 

συγχρόνως, αν είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών αλλά και από τις ιδιαιτερότητες του 

φορέα και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει.  
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3. Από τη διασπορά των δραστηριοτήτων. Μία επιχείρηση που έχει θυγατρικές ή 

υποκαταστήµατα απαιτεί την ύπαρξη τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και µάλιστα µε 

µεγαλύτερο αριθµό ελεγκτών να το στελεχώνουν απ’ ότι µια επιχείρηση µε 

συγκεντρωµένες δραστηριότητες.  

 

4. Από την οργανωτική υποδοµή. Η έλλειψή της σε µία επιχείρηση καθιστά 

απαραίτητο τον εσωτερικό έλεγχο.  

 

5. Από το αν η επιχείρηση είναι εισηγµένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο 

χρηµατιστήριο. Στην περίπτωση αυτή η δηµιουργία τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι 

υποχρεωτική. Οι εισηγµένες εταιρείες απαιτούν περισσότερους ελεγκτές λόγω των 

επιπρόσθετων εργασιών που επιβάλλει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς στο τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

6. Από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Εκπαιδευµένο προσωπικό σε 

συνδυασµό µε την οργανωτική υποδοµή είναι ένα µέτρο που πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη ως παράµετρος για τον αριθµό στελέχωσης του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

 

3.1.10   Τα Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε.  

Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο.  

2. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών.  

3. Λογιστική διάρθρωση.  

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού.  

5. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου.  

6. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου.  

 

3.1.11  Η Ηθική Ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή  

 

Ο ορκωτός ελεγκτής έχει εκτός από νοµική ευθύνη και ηθική ευθύνη απέναντι στην 

κοινωνία και τους πελάτες του. Η ευθύνη αυτή επιβάλλεται από το σώµα των ορκωτών 

λογιστών σε πολλές χώρες µε τη µορφή ενός επαγγελµατικού κώδικα συµπεριφοράς προς 

τους πελάτες. Υπάρχει επίσης και ένας κώδικας συµπεριφοράς για τα άλλα µέλη του 

σώµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί νοµικά προσδιορισµένες ευθύνες δεν επαρκούν να 
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περιγράψουν και να διαµορφώσουν την πρέπουσα στην πράξη συµπεριφορά κάθε 

επαγγελµατία. Αυτός ο κώδικας συµπεριφοράς δεν είναι τίποτα άλλο από την 

αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του 

επαγγέλµατος. Εξυπηρετεί το ίδιο το επάγγελµα προστατεύοντας το και επενδύοντας το 

µε την κατάλληλη κοινωνική εικόνα. Το κοινό έχει την ανάγκη να εµπιστευτεί τον 

ορκωτό ελεγκτή ως προς την ικανότητα και τις προθέσεις του να το εξυπηρετήσει στις 

συγκεκριµένες ανάγκες για τις οποίες ο θεσµός του ορκωτού ελεγκτή έχει ιδρυθεί µε 

ευθύνη και συνέπεια προσωπική και ηθική και όχι απλώς οικονοµική.  

∆εν υπάρχει συγκεκριµένος και γενικός κώδικας κοινωνικής, επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς και ηθικής ευθύνης, ο οποίος να µπορεί να εφαρµοστεί από όλους τους 

ελεγκτές. Οι σχετικοί κανόνες και τα πρότυπα έχουν διαµορφωθεί µε την µακρόχρονη 

άσκηση του θεσµού και την πείρα και διαµορφώνονται συνεχώς για να αντιµετωπιστούν 

καινούριες καταστάσεις και κοινωνικά δεδοµένα.  

Για τους ορκωτούς λογιστές ως παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο κώδικας 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς του σώµατος ορκωτών ελεγκτών των ΗΠΑ (Code of 

Professional Ethics by the American Institute of Certified Public Accountants). Για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές ισχύει ο κώδικας επαγγελµατικής ευθύνης και συµπεριφοράς που 

επιµελείται το Institute of Internal Auditors των ΗΠΑ. Οι δύο αυτοί κώδικες αναφέρονται 

µε λεπτοµέρεια σε συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς και αντιµετώπισης 

επαγγελµατικών θεµάτων και καταστάσεων. Οι βασικές διαστάσεις µιας ηθικής 

συµπεριφοράς του ορκωτού ελεγκτή προς τους πελάτες του διέπονται από τα γενικά 

standards σύµφωνα µε τα οποία ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι αντικειµενικός, 

εχέµυθος και δίκαιος.  

Αναφορικά µε την επαγγελµατική συµπεριφορά των ορκωτών ελεγκτών στην Ελλάδα, 

προβλέπονται από το νόµο µια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις και κυρώσεις.  

Νοµική ευθύνη  

Οι εξελίξεις στους χώρους που διαµορφώνεται και ολοκληρώνεται η λήψη 

χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων αυξάνουν την ευθύνη των ελεγκτών απέναντι στο το 

κοινό. Ο νόµος περί ορκωτών ελεγκτών, προβλέπει την ασφάλισή τους έναντι 

απαιτήσεων αποζηµίωσης που πιθανόν να προκύψουν από σκόπιµη ενέργεια ή 

παράλειψη του ορκωτού κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου 

εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ελεγκτή και αποδεδειγµένα 

προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου (αρθ.19,Π.∆. 226/92). Στο ίδιο 

άρθρο καθορίζονται και τα ελάχιστα ποσά αποζηµίωσης που θα καλύπτει η ασφάλιση και 
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τα οποία όχι µόνο δε µπορεί να είναι τελεσίδικα αλλά θα πρέπει και να 

αναπροσαρµόζονται κατά καιρούς. Γι’ αυτόν τον λόγο συνίσταται η ύπαρξη δικηγορικής 

υποστήριξης από κάθε ελεγκτή.  

 
3.1.12   Ο Κώδικας ∆εοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών  
 

Στόχος του Κώδικα Ηθικής είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο 
επάγγελµα του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις 
ακόλουθες αρχές:  

. Ακεραιότητα  
 

Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι 
τη βάση εµπιστοσύνης της κρίσης τους.  

 
. Αντικειµενικότητα  
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 
αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 
πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι 
Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των 
σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους 
συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών τους.  

. Εµπιστευτικότητα  
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 
λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, 
εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.  

. Επάρκεια  
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που 
χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου  
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3.1.13  Ελεγκτικά Τεκµήρια 

  

Η Πιθανότητα σφάλµατος  

 

Υπάρχει συνήθως άµεση συσχέτιση ανάµεσα στο στοιχείο κινδύνου που περικλείεται και 

στην ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Η πιθανότητα σφάλµατος δεν εννοείτε µόνο 

ως απώλεια χρόνου και χρηµάτων, γιατί µια εσφαλµένη έκθεση µπορεί να βασίζεται στη 

χρησιµοποίηση και περιγραφή ενός συγκεκριµένου είδους ελέγχου. Σ’ αυτή την 

περίπτωση υπάρχει σφάλµα, όχι µόνο για το ότι η περιγραφή και η χρησιµοποίηση του 

είδους ελέγχου δεν είναι έγκυρη και κατάλληλη, αλλά και γιατί απαραίτητα δεδοµένα θα 

έχουν παραλειφθεί. Η παράλειψη δεδοµένων έχει ως φυσικό επακόλουθο τα εσφαλµένα 

συµπεράσµατα που θα προκύψουν. Η αυξηµένη ανάγκη εγκυρότητας, την οποία θέλει ο 

ελεγκτής να έχει κυρίως για τα είδη ελέγχων υψηλού κινδύνου, µπορεί να προσεγγιστεί 

µε την απόκτηση µεγαλύτερης ποσότητας και αξιοπιστίας αποδεικτικών στοιχείων. 

Παράγοντες οι οποίοι µπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα σφαλµάτων σε µια 

επιχείρηση είναι οι εξής:  

α) Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Όταν ο 

εσωτερικός έλεγχος µιας επιχείρησης είναι αρκετά ικανός ποιοτικά, τότε το στοιχείο 

του κινδύνου είναι πολύ χαµηλό.  

β) Άλλος παράγοντας που επηρεάζει το στοιχείο κινδύνου είναι οι περιβαλλοντολογικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση. Εάν η οικονοµία βρίσκεται σε 

µεγάλη άνθηση ή αν τα ποσοστά φορολογίας του εισοδήµατος είναι ασυνήθιστα ψηλά, 

τότε υπάρχει κίνδυνος τα περιουσιακά στοιχεία να υποτιµηθούν και το καθαρό εισόδηµα 

αντίστοιχα να µειωθεί.  

γ) Όταν η εταιρεία βρίσκεται σε οικονοµική δυσχέρεια ή όταν αναθεωρούνται πολύ 

συχνά τα ποσοστά φορολογίας εισοδήµατος, τότε υπάρχει κίνδυνος το εισόδηµα να 

υπερεκτιµηθεί στην τρέχουσα περίοδο.  

δ) Όταν η φύση των λειτουργιών της επιχείρησης είναι αντίθετη µε αυτήν του κλάδου 

και της βιοµηχανίας γενικότερα, υπάρχει κίνδυνος να εµφανιστούν ανακρίβειες στις 

οικονοµικές εκθέσεις, για να πλησιάσουν οι λειτουργίες της επιχείρησης τις τάσεις του 

κλάδου.  

ε) Ο διοικητικός µηχανισµός και οργάνωση της επιχειρήσεως περικλείει το στοιχείο 

του κινδύνου όταν δεν βασίζεται σε εκπαιδευµένα και έµπειρα στελέχη και δεν 

χρησιµοποιούνται µοντέρνες µέθοδοι διοικήσεως.  
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στ) Ένα παράγοντα που θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ο ελεγκτής είναι η αν επιχείρηση 

αλλάζει συχνά ελεγκτές. Γιατί στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος θα πρέπει να είναι πιο 

λεπτοµερής, αφού η πιθανότητα εύρεσης σφαλµάτων στην επιχείρηση είναι πολύ 

µεγαλύτερη.  

ζ) Τέλος, οι ριψοκίνδυνες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις πρέπει να προβληµατίζουν 

περισσότερο τους ελεγκτές, γιατί τέτοιους είδους επιχειρήσεις έχουν αρκετές πιθανότητες 

σφαλµάτων.  

 

 Μεταγενέστερα γεγονότα ως αποδεικτικά στοιχεία  

 

Μια άλλη κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων µπορούν να θεωρηθούν τα µεταγενέστερα 

γεγονότα. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να µένει ανεπηρέαστος από τα γεγονότα που 

συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος τους Ισολογισµού και πριν από την 

συµπλήρωση του ελέγχου και την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.  

Παραδείγµατα µεταγενέστερων γεγονότων µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι γραµµάτια 

ανεξόφλητα που η λήξη τους είναι µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού, 

απόρριψη βιοµηχανικών προϊόντων από επιθεωρητές, επιταγές που αποδείχνονται 

ανεπίδεκτες είσπραξης και οφείλει η επιχείρηση να εξοφλήσει την Τράπεζα, τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις που δηµιουργούν υποχρεώσεις αποζηµιώσεων οι οποίες εκκρεµούν 

κατά το κλείσιµο του Ισολογισµών, διακανονισµός µε ασφαλιστικές εταιρείες, 

απρόσµενες πραγµατικές υποχρεώσεις.  

Κατά συνέπεια τα µεταγενέστερα γεγονότα είναι πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που 

βοηθούν τον ελεγκτή να αποκτήσει µια πιο πλήρη εκτίµηση των συνθηκών που υπήρχαν 

κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης ή κλεισίµατος του Ισολογισµού.  

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι τα γεγονότα που παρέχουν πρόσθετα αποδεικτικά 

στοιχεία αναφορικά µε τις συνθήκες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

Ισολογισµού και επηρεάζουν τις εκτιµήσεις που είναι σύµφυτες µε την διαδικασία 

κατάρτισης των οικονοµικών εκθέσεων. Οι επιδράσεις αυτών των µεταγενέστερων 

γεγονότων θα πρέπει να αντανακλαστούν στις οικονοµικές εκθέσεις της ελεγχόµενης 

περιόδου.  
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 Μεταγενέστερα Γεγονότα σε Υποσηµειώσεις  

 

Μια δεύτερη κατηγορία µεταγενέστερων γεγονότων που δεν µεταβάλλουν την 

οικονοµική θέση της εταιρείας όπως εµφανίζεται κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 

Ισολογισµού, αλλά µπορούν να αποβούν σηµαντικά κατά την αξιολόγηση των 

µελλοντικών προοπτικών. Κατά την εξέταση των παρακάτω παραδειγµάτων, δεχόµαστε 

ότι το γεγονός συνέβηκε µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού, αλλά πριν 

από την συµπλήρωση της επί τόπου δουλειάς του ελέγχου και την έκδοση της έκθεσης 

του ελέγχου:  

1. Οι σοβαρές ζηµιές των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού από πληµµύρα ή 

σεισµό.  

2. Ο συνασπισµός της επιχείρησης µε ανταγωνίστρια επιχείρηση.  

3. Η σηµαντική ζηµιά από εισπρακτέους λογαριασµούς που προκύπτει από σοβαρό 

ατύχηµα πελάτη της επιχειρήσεως.  

4. Η εισαγωγή µιας καινούργιας σειράς προϊόντων.  

5. Το κλείσιµο του εργοστασίου λόγω απεργίας.  

6. Η νέα συλλογική σύµβαση εργασίας.  

 

Μολονότι τα γεγονότα µπορεί να είναι σηµαντικά για την µελλοντική λειτουργία της 

εταιρείας και ιδιαίτερης σηµασίας για πολλούς που διαβάζουν τις ελεγµένες οικονοµικές 

εκθέσεις, κανένα απ’ αυτά τα γεγονότα δεν ασκεί επίδραση στα αποτελέσµατα του 

ελεγχόµενου έτους και η επίπτωση τους στα µελλοντικά αποτελέσµατα δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί εύκολα.  

Είναι γενικά παραδεγµένο ότι τα µεταγενέστερα γεγονότα που υποδηλώνουν 

συνασπισµούς επιχειρήσεων, ουσιώδεις ζηµιές λόγω ατυχηµάτων και άλλες σηµαντικές 

µεταβολές στην οικονοµική θέση της εταιρείας ή την οικονοµική της διάρθρωση θα 

πρέπει να αναφερθούν σε υποσηµειώσεις. Στην αντίθετη περίπτωση οι οικονοµικές 

εκθέσεις θα είναι παραπλανητικές και όχι διαφωτιστικές.  

Σ’ ορισµένες σπάνιες περιπτώσεις, τα µεταγενέστερα γεγονότα µπορεί να είναι τόσο 

σηµαντικά, ώστε να καταστεί αναγκαία η κατάρτιση συµπληρωµατικών 

προϋπολογιστικών οικονοµικών εκθέσεων, που να λαµβάνουν υπόψη τους τα γεγονότα, 

σα να είχαν συµβεί πριν από την κατάρτιση του Ισολογισµού. Η χρησιµοποίηση των 

προϋπολογιστικών συµπληρωµατικών δεδοµένων δεν επηρεάζει την εφαρµογή των 

γενικά παραδεγµένων λογιστικών αρχών επί των βασικών οικονοµικών εκθέσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 
4.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
4.1.1 Ορισµός 

Η συγκριτική µελέτη - αξιολόγηση είναι η διαδικασία σύγκρισης των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών και µετρήσεων απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
δαπανών, του χρόνου του κύκλου, της παραγωγικότητας, της ποιότητας ή την άλλη 
που είναι ευρέως θεωρείται ως σηµείο αναφοράς βιοµηχανικό πρότυπο ή βέλτιστη 
πρακτική. Ουσιαστικά, η συγκριτική αξιολόγηση παρέχει µια συνοπτική εικόνα της 
απόδοσης της επιχείρησής και µας βοηθά να καταλάβουµε πού βρισκόµαστε σε 
σχέση µε ένα συγκεκριµένο πρότυπο. Το αποτέλεσµα είναι συχνά ένα επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον και "Burning Πλατφόρµα» για την πραγµατοποίηση αλλαγών, 
προκειµένου να γίνουν βελτιώσεις. Ο όρος συγκριτική αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκε 
για πρώτη φορά από τσαγκάρηδες να µετρήσει τα πόδια των ανθρώπων για τα 
παπούτσια. Θα πραγµατοποιηθεί το πόδι κάποιου σε ένα "πάγκο" και το σήµα αυτό 
ως στόχο να γίνει το πρότυπο για τα παπούτσια. Η συγκριτική αξιολόγηση πλέον 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των επιδόσεων χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο 
δείκτη (κόστος ανά µονάδα µέτρησης, η παραγωγικότητα ανά µονάδα µέτρησης, 
χρόνος κύκλου του x ανά µονάδα µέτρησης ή ελαττώµατα ανά µονάδα µέτρησης) µε 
αποτέλεσµα µια µετρική της απόδοσης που είναι συνέχεια σε σύγκριση µε άλλους.  

Επίσης, αναφέρεται ως "συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστης πρακτικής» ή «συγκριτική 
αξιολόγηση της διαδικασίας», είναι µια διαδικασία που χρησιµοποιείται στη 
διαχείριση και ιδιαίτερα της στρατηγικής διαχείρισης, στο οποίο οι οργανισµοί 
αξιολογούν διάφορες πτυχές των διαδικασιών τους σε σχέση µε τις διαδικασίες 
καλύτερες εταιρείες πρακτικής », συνήθως µέσα σε µια οµάδα οµοτίµων ορίζεται για 
τους σκοπούς της σύγκρισης. Αυτό επιτρέπει στη συνέχεια οργανισµούς να 
αναπτύξουν σχέδια για το πώς να κάνουν βελτιώσεις ή να προσαρµόσουν 
συγκεκριµένες βέλτιστες πρακτικές, συνήθως µε στόχο την αύξηση κάποια πτυχή της 
απόδοσης. Η συγκριτική µελέτη - αξιολόγηση µπορεί να είναι ένα εφάπαξ γεγονός, 
αλλά συχνά αντιµετωπίζεται ως συνεχής διαδικασία στην οποία οι οργανισµοί 
συνεχώς επιδιώκουν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους.  

∆ηµοτικότητα και τα οφέλη από τη συγκριτική µελέτη - αξιολόγηση. Το 2008, µια 
περιεκτική έρευνα για τη συγκριτική αξιολόγηση ανατέθηκε από την Global Network 
Benchmarking, ενός δικτύου κέντρων συγκριτικής αξιολόγησης που εκπροσωπούν 22 
χώρες. Πάνω από 450 οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν από περισσότερες από 40 
χώρες.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι:  

Αποστολή και όραµα Καταστάσεις και Πελατών (Client) Οι έρευνες είναι οι πλέον 
χρησιµοποιούµενες (κατά 77% των οργανισµών) από 20 εργαλεία βελτίωσης, 
ακολουθούµενη από την ανάλυση SWOT (72%), και η άτυπη συγκριτική αξιολόγηση 
(68%). Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων χρησιµοποιήθηκε από το (49%) και η 
συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστης πρακτικής κατά (39%).  
Τα εργαλεία που είναι πιθανόν να αυξηθεί σε δηµοτικότητα τα πιο πάνω από τα 
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επόµενα τρία χρόνια είναι συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων, άτυπη συγκριτική 
αξιολόγηση, SWOT, και η συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστης πρακτικής. Πάνω από 
το 60% των οργανισµών που δεν χρησιµοποιούν επί του παρόντος αυτά τα εργαλεία 
που αναφέρονται είναι πιθανόν να τις χρησιµοποιήσουν για τα επόµενα τρία χρόνια.  
 

4.1.2 Μέσος Όρος Οικονοµικών ∆εικτών σε ∆ιαφορετικούς Κλάδους 

4.1.2.1. Συγκριτική Μελέτη για το Έτος 2002 

 Επιχείρηση : ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (ΝΑ). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,19). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (3,73). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (28,15). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 
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Επιχείρηση : ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (5,24). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (32,25). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (71,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (37,77). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (32,09). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (35,07). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (46,77). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (58,96). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (10,12). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (12,84). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (28,18). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (50,05). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(54,80). 
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Επιχείρηση : ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (10,32). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,3). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (71,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (35,99). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (76,20). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

Επιχείρηση : ΜΕΣΑ ΕΜΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (28,14). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (51,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (57,73). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (20,27). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[58] 
 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΚΑΠΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (ΝΑ). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,3). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (71,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (49,32). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

 

Επιχείρηση : ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (ΝΑ). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (21,60). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (48,73). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (48,63). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (17,06). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[59] 
 

Επιχείρηση : ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (45,45). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (42,89). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (26,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (17,02). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

 

Επιχείρηση : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (33,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,49). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (71,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (32,87). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[60] 
 

 

Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (22,09). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,19). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (71,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (37,38). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (38,46). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

 

Επιχείρηση : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (1,74). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,3). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (3,73). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (37,61). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[61] 
 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οικονοµικό Έτος 2002 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (ΝΑ). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,19). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(36,36). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (3,73). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (3,98). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (ΝΑ). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (3,64). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (5,94). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[62] 
 

4.1.2.2 Συγκριτική Μελέτη για το Έτος 2003 

Επιχείρηση : ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (0,042). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (5). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (4,29). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (26,96). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

Επιχείρηση : ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (66,31). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,71). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (36,18). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (27,78). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (23,90). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[63] 
 

Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (32,71). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (47,17). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (46,06). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (39,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (20,32). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (35,04). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (47,00). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

Επιχείρηση : ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (1,86). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (27,55). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (30,28). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[64] 
 

Επιχείρηση : ΜΕΣΑ ΕΜΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (19,48). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (38,99). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (13,64). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (58,42). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (3,80). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(36,13). 

 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΚΑΠΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (66,31). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,71). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (28,01). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (11,93). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[65] 
 

Επιχείρηση : ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (21,32). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (43,28). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (17,78). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (26,84). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (7,94). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

Επιχείρηση : ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (38,93). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (64,71). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (42,23). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (15,96). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (8,35). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(40,15). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[66] 
 

Επιχείρηση : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (33,29). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (32,56). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (10,16). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (32,02). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(30,11). 

 

Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (18,73). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (32,56). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (16,28). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (38,12). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (38,45). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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Επιχείρηση : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (0,83). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (63,27). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (15,32). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (71,95). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (55,42). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 

 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οικονοµικό Έτος 2003 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (7,24). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (0,41). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(19,35). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (0,16). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (2,65). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (27,55). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (4,29). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (5,39). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(60,22). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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4.1.2.3 Συγκριτική Μελέτη για το Έτος 2004 

Επιχείρηση : ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (68,61). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (66,72). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (4,41). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (2,99). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (34,19). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 

Επιχείρηση : ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (68,61). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (66,72). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (38,36). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (10,23). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,23). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (46,02). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (46,22). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (48,81). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (54,42). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (29,13). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (8,34). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (39,67). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (51,82). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(55,62). 

 

Επιχείρηση : ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (49,93). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (NA). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(50,30). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (5,33). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (47,60). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (NA). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(NA). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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Επιχείρηση : ΜΕΣΑ ΕΜΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (35,10). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (53,58). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (18,04). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (4,39). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,20). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (10,50). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(48,95). 

 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΚΑΠΝΑ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (NA). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (1,04). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,5). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,20). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (57,39). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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Επιχείρηση : ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (34,21). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (44,83). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (27,07). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (25,38). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (13,40). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 

Επιχείρηση : ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (36,98). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (44,83). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,20). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (7,16). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[72] 
 

Επιχείρηση : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (34,50). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (66,72). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (10,59). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,20). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (36,04). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(30,60). 

 

 

Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (26,00). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (33,88). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (36,59). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (58,05). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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Επιχείρηση : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (NA). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (1,04). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (70,20). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (52,68). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 

 

 

Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οικονοµικό Έτος 2004 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. Μέσος όρος (38,15). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Μέσος Όρος (66,72). 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. Μέσος Όρος 
(20,77). 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. Μέσος Όρος (59,86). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. Μέσος Όρος (4,50). 
•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. Μέσος Όρος (NA). 
•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. Μέσος 

Όρος (2,97). 
•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. Μέσος 

Όρος (NA). 
••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. Μέσος Όρος 

(61,18). 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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4.1.3 Σύγκριση Μέσων Όρων Μεταβολής Οικονοµικών ∆εικτών σε 
∆ιαφορετικούς Κλάδους για τα Έτη 2002, 2003, 2004. 

ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: NA  (Το 2002 δεν υπήρχε πληροφόρηση) 
2003: 0,042 (Το 2003 ο δείκτης ήταν 0,042) 
2004: 68,61 (Το 2004 µεταβλήθηκε κατά 163.257%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 64,19 (To 2002 ο δείκτης ήταν 64,19) 
2003: 0,41 (Το 2003 µεταβλήθηκε αρνητικά κατά 99,36%) 
2004: 66,72 (Το 2004 µεταβλήθηκε θετικά κατά 16.173%) 

 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά 46,78% προς τα κάτω) 
2004: 20,77( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 3,73 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 3,73) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά 1.596% προς τα πάνω) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,39%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 υποχώρησε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 ανέβηκε κατά 69,81%) 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: NA (To 2002 δεν υπήρχε πληροφόρηση) 
2003: 5 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 5) 
2004: 4,41 (Το 2004 ο δείκτης υποχώρησε κατά 11,80%) 

 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 4,29 (Το 2003 υποχώρησε κατά 93,97%) 
2004: 2,99 (Το 2004 υποχώρησε εκ νέου κατά 30,30%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 28,15 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 28,15) 
2003: 26,96 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 4,23%) 
2004: 34,19 (Το 2004 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 26,82%)  

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 5,24 (Το 2002 o  δείκτης ήταν 5,24) 
2003: 66,31 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1.165%) 
2004: 68,61 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 3,47%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 32,25 (To 2002 ο δείκτης ήταν 32,25) 
2003: 64,71 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 100,65%) 
2004: 66,72 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 3,11%) 

 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 71,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 71,23) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  προς τα 11,17 κάτω) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,39%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 37,77 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 37,77) 
2003: 36,18 (Το 2003 υποχώρησε κατά 4,21%) 
2004: 38,36 (Το 2004 ανέβηκε κατά 6,02%) 

 

 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: NA (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 27,78 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 27,78) 
2004: 10,23 (Το 2004 ο δείκτης υποχώρησε κατά 63%) 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[77] 
 

 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,15%) 
2004: 70,23 (Το 2004 υποχώρησε εκ νέου κατά 2,44%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 32,09 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 32,09) 
2003: 23,90 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 25,52%) 
2004: 46,02 (Το 2004 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 92,55%)  
 
 
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,57%) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 35,07 (Το 2002 o  δείκτης ήταν 35,07) 
2003: 32,71 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 6,72%) 
2004: 46,22 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 41,30%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 46,77 (To 2002 ο δείκτης ήταν 46,77) 
2003: 47,17 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,84%) 
2004: 48,81 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 3,47%) 
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 58,96 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 58,96) 
2003: 46,06 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  21,87% κάτω) 
2004: 54,42 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 18,15%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 10,12 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 10,12) 
2003: 39,23 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 287,65%) 
2004: 29,13 (Το 2004 µειώθηκε κατά 25,75%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: 12,84 (To 2002 ο δείκτης ήταν 12,84) 
2003: 20,32 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 58,26%) 
2004: 8,34 (Το 2004 ο δείκτης υποχώρησε κατά 59,24%) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 28,18 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 28,18) 
2003: 35,04 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 24,34%) 
2004: 39,67 (Το 2004 αυξήθηκε εκ νέου κατά 13,21%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 50,05 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 50,05) 
2003: 47,00 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 6,09%) 
2004: 51,82 (Το 2004 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 10,25%)  
 
 
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 54,80 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 54,80) 
2003: 60,22 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 9,89%) 
2004: 55,62 (Το 2004 µειώθηκε κατά 7,63%) 
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ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 10,32 (Το 2002 o  δείκτης ήταν 10,32) 
2003: 1,86 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 81,98%) 
2004: 49,93 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 2.584%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 0,30 (To 2002 ο δείκτης ήταν 0,30) 
2003: 0,41 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 36,67%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 50,30 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 
159,94%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 71,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 71,23) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  11,18% κάτω) 
2004: 5,33 (Το 2004 µειώθηκε εκ νέου κατά 91,58%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 47,60 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1.696%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: 35,99 (To 2002 ο δείκτης ήταν 35,99) 
2003: 27,55 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 23,45%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 28,18) 
2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,17%) 
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2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 76,20 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 76,20) 
2003: 30,28 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 60,26%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 28,14 (Το 2002 o  δείκτης ήταν 28,14) 
2003: 19,48 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 30,77%) 
2004: 35,10 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 80,18%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 51,41 (To 2002 ο δείκτης ήταν 51,41) 
2003: 38,99 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 24,16%) 
2004: 53,58 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 27,42%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 57,73 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 57,73) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  9,60% πάνω) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,4%) 
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•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 18,04 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 580,75%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 13,64 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 13,64%) 
2004: 4,39 (Το 2004 µειώθηκε κατά 67,82%) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 58,42 (Το 2003 µειώθηκε κατά 17,86%) 
2004: 70,20 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 20,16%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 20,27 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 20,27) 
2003: 3,80 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 81,25%) 
2004: 10,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 176%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 36,13 (Το 2003 µειώθηκε κατά 40,06%) 
2004: 48,95 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 35,48%) 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ / ΚΑΠΝΑ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: ΝΑ (Το 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 66,31 (Το 2003 ο δείκτης ήταν 66,31) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 0,30 (To 2002 ο δείκτης ήταν 0,30) 
2003: 64,71 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 21.470%) 
2004: 1,04 (Το 2004 µειώθηκε κατά 98,39%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 71,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 71,23) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  11,18%) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,39%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 

 

 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 28,01 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 28,01%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,16%) 
2004: 70,20 (Το 2004 µειώθηκε κατά 2,43%) 
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•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 49,32 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 49,32) 
2003: 11,93 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 75,81%) 
2004: 57,39 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 381%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 

 

ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: ΝΑ (Το 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 21,32 (Το 2003 ο δείκτης ήταν 21,32) 
2004: 34,21 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 60,45%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 21,60 (To 2002 ο δείκτης ήταν 21,60) 
2003: 43,28 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 100,37%) 
2004: 44,83 (Το 2004 αυξήθηκε εκ νέου κατά 3,58%) 

 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 48,73 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 48,73) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  29,84%) 
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2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,40%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 27,07 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 921%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 17,78 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 17,78%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 48,63 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 48,63) 
2003: 26,84 (Το 2003 µειώθηκε κατά 44,81%) 
2004: 25,38 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,44%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 17,06 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 17,06) 
2003: 7,94 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 53,46%) 
2004: 13,40 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 68,77%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 

 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 45,45 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 45,45) 
2003: 38,93 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 14,35%) 
2004: 36,98 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5%) 
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 42,89 (To 2002 ο δείκτης ήταν 42,89) 
2003: 64,71 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 50,87%) 
2004: 44,83 (Το 2004 αυξήθηκε εκ νέου κατά 30,72%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 26,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 26,23) 
2003: 42,23 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  60,99%) 
2004: 59,86 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 41,75%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 15,96 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 15,96) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,17%) 
2004: 70,20 (Το 2004 µειώθηκε κατά 2,43%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 17,02 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 17,02) 
2003: 8,35 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 50,94%) 
2004: 7,16 (Το 2004 µειώθηκε κατά 14,25%)  
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••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 40,15 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,39%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 52,38%) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 33,41 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 33,41) 
2003: 33,29 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 0,36%) 
2004: 34,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 3,63%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 64,49 (To 2002 ο δείκτης ήταν 64,49) 
2003: 32,56 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 49,51%) 
2004: 66,72 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 51,20%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 71,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 71,23) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  11,18%) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,39%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 
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•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 10,16 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 10,16) 
2004: 10,59 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 4,23% ) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,17%) 
2004: 70,20 (Το 2004 µειώθηκε κατά 1,04%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 32,87 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 32,87) 
2003: 32,02 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 2,58%) 
2004: 36,04 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 12,55%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 30,11 (Το 2003 µειώθηκε κατά 50,04%) 
2004: 30,60 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,63%) 

 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 22,09 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 22,09) 
2003: 18,73 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 15,21%) 
2004: 26,00 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 38,81%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 64,19 (To 2002 ο δείκτης ήταν 64,49) 
2003: 32,56 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 49,28%) 
2004: 33,88 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 4,05%) 
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 71,23 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 71,23) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  11,18%) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,39%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 16,28 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 16,28) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 37,38 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 37,38) 
2003: 38,12 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,98%) 
2004: 36,59 (Το 2004 µειώθηκε κατά 4,01%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 38,46 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 38,46) 
2003: 38,45 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 0,026%) 
2004: 58,05 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 50,98%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 
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ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: 1,74 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 1,74) 
2003: 0,83 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 0,52%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 0,30 (To 2002 ο δείκτης ήταν 0,30) 
2003: 0,41 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 36,67%) 
2004: 1,04 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 153,65%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 3,73 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 3,73) 
2003: 63,27 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  1.596%) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 5,38%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν είχαµε πληροφόρηση) 
2003: 15,32 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 15,32) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 71,12 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 71,12) 
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2003: 71,95 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 1,17%) 
2004: 70,20 (Το 2004 µειώθηκε κατά 2,43%) 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 37,61 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 37,61) 
2003: 55,42 (Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 47,35%) 
2004: 52,68 (Το 2004 µειώθηκε κατά 4,94%)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ /  ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οικονοµικοί ∆είκτες 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

2002: ΝΑ (Το 2002 δεν υπήρχε πληροφόρηση) 
2003: 7,24 (Το 2003 ο δείκτης ήταν 7,24) 
2004: 38,15 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 426,93%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

2002: 64,19 (To 2002 ο δείκτης ήταν 64,19) 
2003: 0,41 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 99,36%) 
2004: 66,72 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 16.173%) 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 

2002: 36,36 (To 2002 ο δείκτης ήταν 36,36)  
2003: 19,35 (Το 2003 µεταβλήθηκε, µειώθηκε κατά 46,78%) 
2004: 20,77 ( Το 2004 αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003 κατά 7,33%) 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 

2002: 3,73 (Το 2002 ο δείκτης ήταν 3,73) 
2003: 0,16 (Το 2003 µεταβλήθηκε κατά  95,71%) 
2004: 59,86 (Το 2004 µειώθηκε κατά 37.312%) 
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•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 

2002: 3,98 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,98) 
2003: 2,65 (Το 2003 µειώθηκε κατά 33,42%) 
2004: 4,50 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 69,81%) 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες. 

2002: ΝΑ (To 2002 δεν υπήρχε πληροφόρηση) 
2003: 27,55 (Το 2003 ο δείκτης ήταν στο 27,55) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν είχαµε πληροφόρηση) 

•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου.  

2002: 3,64 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 3,64) 
2003: 4,29 (Το 2003 αυξήθηκε κατά 17,86%) 
2004: 2,97 (Το 2004 µειώθηκε κατά 30,77%) 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
 
2002: 5,94 (Το 2002 ο δείκτης ήταν στο 5,94) 
2003: 5,39 (Το 2003 ο δείκτης µειώθηκε κατά 9,26%) 
2004: ΝΑ (Το 2004 δεν υπήρχε πληροφόρηση)  
 

••••  Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία. 

2002: 60,28 (To 2002 ο δείκτης ήταν στο 60,28) 
2003: 60,22 (Το 2003 µειώθηκε κατά 0,099%) 
2004: 61,18 (Το 2004 αυξήθηκε κατά 1,59%) 
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4.1.4 ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Μεταβολών Οικονοµικών ∆εικτών Εταιρειών 

Επιχείρηση: ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

Οικονοµικός ∆είκτης 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

•••• Ποσοστό των ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την επιτροπή ελέγχου όπως ορίζεται από την 
εταιρεία. 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει µια αύξηση από το 2003 έως το 2004  κατά 

163.257%  ενώ το 2002 δεν υπάρχει πληροφόρηση. Αντιλαµβανόµαστε µέσα από 

αυτή την διακύµανση ότι κατά το πρώτο έτος για το ποσοστό των ανεξάρτητων 

µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου για την  Επιτροπή ελέγχου όπως ορίζεται από την 

εταιρεία   είτε δεν υφίσταται πληροφόρηση είτε δεν υπάρχει καµιά συµµετοχή.  Το 

2003 το ποσοστό συµµετοχής είναι πολύ µικρό πράγµα που σηµαίνει ότι η εταιρεία 

δειλά-δειλά θέλει να εντάξει ανεξάρτητα µέλη στο ∆.Σ.. Το 2004 η µεταβολή σε 

σύγκριση µε το 2003 βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα πράγµα που σηµαίνει ότι η 

εταιρεία αναζητά έναν ουδέτερο έλεγχο αφού κατά µέσο όρο ο συγκεκριµένος 

αριθµοδείκτης είναι της τάξεως του 68,61 κατά το έτος 2004. Η ανεξαρτησία των 

µελών σε επιτροπή ελέγχου δηµιουργεί πολλές φορές πιο ξεκάθαρα αποτελέσµατα, 

αλλά ίσως σαν µην είναι τα επιθυµητά για την εταιρεία.   

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
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[93] 
 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

•••• Αναφορά έκθεσης της εταιρείας  ότι όλα τα µέλη της 
επιτροπής ελέγχου δεν είναι ανώτατα στελέχη 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει µια αυξοµείωση πολύ ιδιαίτερη από το 2002 έως το 

2004. Το 2002 ο δείκτης φτάνει στο 64,19 ένα ποσοστό πολύ υψηλό σύµφωνα µε την 

έκθεση της εταιρείας  ότι όλα τα µέλη της επιτροπής ελέγχου δεν είναι ανώτατα 

στελέχη. Το 2003 κατακόρυφα κατεβαίνει στο 0,41 πράγµα που σηµαίνει ότι η 

εταιρεία σχεδόν αναιρεί ότι αποφάσισε την προηγούµενη χρονιά. Το 2004 ο δείκτης 

αγγίζει το 66,72 που σηµαίνει ότι ξαναδίνει βάση στο ότι τα µέλη της επιτροπής 

ελέγχου δεν είναι και τόσο απαραίτητο να είναι ανώτατα στελέχη για να υπάρχει 

αποτελεσµατικότητα.  
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[94] 
 

•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 
•••• Έχει η εταιρεία µια ελεγκτική επιτροπή µε τουλάχιστον τρία 

µέλη και τουλάχιστον ένα "οικονοµικό εµπειρογνώµονα", 
κατά την έννοια του νόµου Sarbanes-Oxley; 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ο δείκτης φτάνει το 2002 στο 36,36 πράγµα που σηµαίνει ότι 

η εταιρεία επιθυµεί την ύπαρξη ελεγκτικής επιτροπής. Το 2003  υπάρχει µια 

απόκλιση φτάνοντας στο 19,35 πράγµα που σηµαίνει ότι µειώνεται η τάση για 

Εξειδικευµένη Επιτροπή Ελέγχου . Το 2004 εξακολουθεί να πιστεύει στην ύπαρξη 

εξειδικευµένης επιτροπής ελέγχου µε αυξηµένο τον δείκτη κατά µικρό ποσοστό σε 

σχέση µε το 2003.  

 

 

 

 

 

 

 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

36,36

19,35 20,77

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001,5 2002 2002,5 2003 2003,5 2004 2004,5

Μ.Ο.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[95] 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 
•••• ¨Έχει η εταιρεία  µια πολιτική για τη διατήρηση ενός καλά 

ισορροπηµένου σε σύνθεση διοικητικού συµβουλίου; 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει η τάση για την ύπαρξη και την διατήρηση ενός 

ισορροπηµένου σε σύνθεση ∆.Σ. η οποία ξεκινάει πολύ δειλά το 2002 και παίρνει 

σάρκα και οστά τα επόµενα χρόνια πράγµα που σηµαίνει ότι η σύνθεση του ∆.Σ. µιας 

οποιασδήποτε εταιρείας παίζει σηµαντικό ρόλο στην πορεία της.  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3,73

46,06

59,86

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004

Μ.Ο.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

 

[96] 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 
•••• Περιγράφει η εταιρεία την επαγγελµατική εµπειρία ή τις 

δεξιότητες του κάθε µέλους του διοικητικού συµβουλίου; Ή 
µήπως η εταιρεία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία 
του ατόµου µέλη του διοικητικού συµβουλίου; 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ξεκινάει µια διαδικασία για να δώσει µια πληροφόρηση 

στους µετόχους για το ποιοι συνθέτουν το ∆.Σ. της εταιρείας πιστεύοντας ότι είναι 

αναγκαίο. Ο δείκτης βέβαια φτάνει το 3.98 όχι και τόσο ελπιδοφόρο. Το 2003 

ανεβαίνει στο 39,23 δίνοντας το ερέθισµα για την άµεση πληροφόρηση του ποιοι 

απαρτίζουν το ∆.Σ. Το 2004 όµως ο δείκτης φτάνει  στο 4,5 δίνοντας την εντύπωση 

ότι καλύτερα να µην γνωρίζει κανείς τίποτα για το ∆.Σ. πράγµα που όµως δεν 

συµβαδίζει µε την προοπτική µιας εταιρείας. 
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[97] 
 

•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες 
•••• Ποσοστό των µελών του διοικητικού συµβουλίου που έχουν 

είτε µια συγκεκριµένη βιοµηχανία ως φόντο ή ένα ισχυρό 
οικονοµικό υπόβαθρο 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει  η τάση για την δηµιουργία ενός ∆.Σ. µε µέλη  µε 

τεράστια οικονοµική βάση η οποία όµως ξεκινάει τουλάχιστον από την πληροφόρηση 

που µας παρέχετε το 2003. Το 2002 δεν υφίσταται πληροφόρηση. Όµως εκείνο το 

οποίο παρατηρείται είναι ότι το 2003 ο δείκτης φτάνει στο 20.32 όχι και τόσο 

υψηλός. Το 2004  έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας δεν 

είναι απαραίτητο να είναι µεγιστάνες.  
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[98] 
 

• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. 
• Παρέχεται σε όλους τους µέτοχους της Εταιρείας να έχουν ίσα 

δικαιώµατα ψήφου; 

 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι όσον αφορά το  δικαίωµα της ψήφου του κάθε µετόχου µέσα 

στην εταιρεία για ίσα δικαιώµατα φαίνεται να υφίσταται και να υποστηρίζεται µόνο 

το 2003 φτάνοντας ο δείκτης το   71,12. Το 2003, αλλά και το 2004 όλο αυτό 

εξανεµίζεται και αυτό για την κάθε εταιρεία δεν ούτε σωστό, ούτε και δηµοκρατικό. 

Ο κάθε µέτοχος µέσα σε µια εταιρεία πρέπει να αντιµετωπίζεται ισότιµα. 
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[99] 
 

•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
•••• Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους τους 

µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών. 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι το ποσοστό των µετοχών που κατέχεται από όλους τους 

µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι κατά τους δείκτες που παρουσιάζονται τα 

έτη 2002 έως 2004 όχι και τόσο υψηλοί , αλλά σταθεροί. 
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•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία 
•••• Ανήκει η εταιρεία σε  µέτοχο ο οποίος αναφέρεται να  έχει την 

πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δικαίωµα βέτο ή χρυσή 
µετοχή;. 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ανήκει η εταιρεία σε  µέτοχο ο οποίος αναφέρεται να  έχει 

την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δικαίωµα βέτο ή χρυσή µετοχή. Αυτό το 

δείχνουν τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνονται κατά τα έτη 2002 έως και 2004. 
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Επιχείρηση: ΟΧΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οικονοµικός ∆είκτης 

•••• Αποτελέσµατα - Λειτουργίες ∆ιοικητικό Συµβούλιο / Επιτροπή 
Ελέγχου της Ανεξαρτησίας. 

•••• Ποσοστό των ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την επιτροπή ελέγχου όπως ορίζεται από την 
εταιρεία. 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει µια αύξηση από το 2002 κατά υψηλό ποσοστό έως 

το 2004 . Αντιλαµβανόµαστε µέσα από αυτή την διακύµανση ότι κατά το πρώτο έτος 

για το ποσοστό των ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου για την  

Επιτροπή ελέγχου όπως ορίζεται από την εταιρεία   δεν υπάρχει υψηλή συµµετοχή.  

Το 2003 το ποσοστό συµµετοχής είναι πολύ µεγάλο πράγµα που σηµαίνει ότι η 

εταιρεία δίνει έµφαση στον τοµέα αυτό και θέλει να εντάξει ανεξάρτητα µέλη στο 

∆.Σ.. Το 2004  παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα πράγµα που σηµαίνει ότι η εταιρεία 

σταθεροποιείται στον ουδέτερο έλεγχο.   
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Ελέγχου Ανεξαρτησίας Επιτροπή 
∆ιαχείρισης.  

•••• Αναφορά έκθεσης της εταιρείας  ότι όλα τα µέλη της 
επιτροπής ελέγχου δεν είναι ανώτατα στελέχη 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει µια αυξηµένη τάση από το 2002 έως το 2004. Το 

2002 ο δείκτης φτάνει στο 32,25 ένα ποσοστό πολύ υψηλό σύµφωνα µε την έκθεση 

της εταιρείας  ότι όλα τα µέλη της επιτροπής ελέγχου δεν είναι ανώτατα στελέχη. Το 

2003 κατακόρυφα ανεβαίνει στο 64,71 πράγµα που σηµαίνει ότι η εταιρεία έχει πάρει 

αποφάσεις. Το 2004 ο δείκτης αγγίζει το 66,72 που σηµαίνει σταθεροποίηση των 

αποφάσεων για Επιτροπή Ελέγχου δηµοκρατική.  
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•••• Λειτουργίες πίνακα / Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου. 
•••• Έχει η εταιρεία µια ελεγκτική επιτροπή µε τουλάχιστον τρία 

µέλη και τουλάχιστον ένα "οικονοµικό εµπειρογνώµονα", 
κατά την έννοια του νόµου Sarbanes-Oxley; 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ο δείκτης φτάνει το 2002 στο 36,36 πράγµα που σηµαίνει ότι 

η εταιρεία επιθυµεί την ύπαρξη ελεγκτικής επιτροπής. Το 2003  υπάρχει µια 

απόκλιση φτάνοντας στο 19,35 πράγµα που σηµαίνει ότι µειώνεται η τάση για 

Εξειδικευµένη Επιτροπή Ελέγχου . Το 2004 εξακολουθεί να πιστεύει στην ύπαρξη 

εξειδικευµένης επιτροπής ελέγχου µε αυξηµένο τον δείκτη κατά µικρό ποσοστό σε 

σχέση µε το 2003.  
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•••• ∆οµή πίνακα / Πολιτική. 
•••• ¨Έχει η εταιρεία  µια πολιτική για τη διατήρηση ενός καλά 

ισορροπηµένου σε σύνθεση διοικητικού συµβουλίου; 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι υπάρχει η τάση για την ύπαρξη και την διατήρηση ενός 

ισορροπηµένου σε σύνθεση ∆.Σ. η οποία ξεκινάει πολύ ελπιδοφόρα το 2002  µε 71,23 

ακολουθεί µια µειωµένη τάση τα επόµενα 2 χρόνια αλλά σε υψηλά µεγέθη πράγµα 

που σηµαίνει ότι η  εταιρεία έχει  µια πολιτική για τη διατήρηση ενός καλά 

ισορροπηµένου σε σύνθεση διοικητικού συµβουλίου. 
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•••• ∆οµή πίνακα / Ιστορικό και ∆εξιότητες. 
•••• Περιγράφει η εταιρεία την επαγγελµατική εµπειρία ή τις 

δεξιότητες του κάθε µέλους του διοικητικού συµβουλίου; Ή 
µήπως η εταιρεία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία 
του ατόµου µέλη του διοικητικού συµβουλίου; 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ξεκινάει µια διαδικασία για να δώσει µια πληροφόρηση 

στους µετόχους για το ποιοι συνθέτουν το ∆.Σ. της εταιρείας πιστεύοντας ότι είναι 

αναγκαίο. Ο δείκτης βέβαια φτάνει όχι σε πολύ υψηλά νούµερα, αλλά  σταθερά για 

τα παραπάνω έτη3.98 χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις πράγµα ελπιδοφόρο.  
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•••• ∆οµή πίνακα / Ειδικές δεξιότητες 
•••• Ποσοστό των µελών του διοικητικού συµβουλίου που έχουν 

είτε µια συγκεκριµένη βιοµηχανία ως φόντο ή ένα ισχυρό 
οικονοµικό υπόβαθρο 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Αεροδιαστηµική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση για το 2002. Το 2003 υπάρχει  η 

τάση για την δηµιουργία ενός ∆.Σ. µε µέλη  µε τεράστια οικονοµική βάση. Το 2004  

αρχίζει να ξεθωριάζει αυτή η άποψη πέφτοντας ο δείκτης στο 10,23 για να 

επιβεβαιώσει ότι τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να είναι 

µεγιστάνες.  
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• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / ∆ικαιώµατα Ψήφου. 
• Παρέχεται σε όλους τους µέτοχους της Εταιρείας να έχουν ίσα 

δικαιώµατα ψήφου; 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα  Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι όσον αφορά το  δικαίωµα της ψήφου του κάθε µετόχου µέσα 

στην εταιρεία για ίσα δικαιώµατα φαίνεται να υφίσταται και να υποστηρίζεται σε 

υψηλά νούµερα όλα αυτά τα χρόνια δείχνοντας ότι ο κάθε µέτοχος µέσα σε µια 

εταιρεία πρέπει να αντιµετωπίζεται ισότιµα. 
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•••• Αποτελέσµατα-∆ικαιώµατα Μετόχων/Πλειοψηφία Μετόχων. 
•••• Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους τους 

µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών. 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα  / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι το ποσοστό των µετοχών που κατέχεται από όλους τους 

µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι κατά τους δείκτες που παρουσιάζονται τα 

έτη 2002 έως 2003  όχι και τόσο αποθαρρυντικοί , µε το 2004 να ανεβαίνει ακόµα 

ψηλότερα . 
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•••• Αποτελέσµατα - ∆ικαιώµατα Μετόχων / Ιδιοκτησία 
•••• Ανήκει η εταιρεία σε  µέτοχο ο οποίος αναφέρεται να  έχει την 

πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δικαίωµα βέτο ή χρυσή 
µετοχή;. 

 

 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Οχήµατα / Ανταλλακτικά» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ιταλία,  και που αφορά τον αριθµοδείκτη που αναφέρεται ως τίτλος του 

διαγράµµατος, είναι ότι ανήκει η εταιρεία σε  µέτοχο ο οποίος αναφέρεται να  έχει 

την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δικαίωµα βέτο ή χρυσή µετοχή. Αυτό το 

δείχνουν τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνονται κατά τα έτη 2002 έως και 2004. 
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Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 35,07 46,77 36,36 58,96 10,12 12,84 28,18 50,05 54,80 
2003 32,71 47,17 19,35 46,06 39,23 20,32 35,04 47,00 60,22 
2004 46,22 48,81 20,77 54,42 29,13 8,34 39,67 51,82 55,62 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε τις επιχειρήσεις 

«Υπηρεσίες Τράπεζας» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποίες εδρεύουν σε 

Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία  και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες 

παρατηρούνται τα παρακάτω: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και επιβολή της ανεξάρτητης 

επιτροπής ελέγχου. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Υπάρχει εκτενή αναφορά. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις. Μια αυξηµένη τάση και µια σταθερότητα θα  έφερνε 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. 

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Το 2002 ελάχιστη η πληροφόρηση σχετικά µε τα 

µέλη του ∆.Σ. Το 2003 & το 2004 τα πράγµατα καλυτερεύουν. 
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� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆.Σ. που δείχνει να µην στηρίζεται σε µέλη µε οικονοµικό 

υπόβαθρο. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Παροχή ισονοµίας σε δικαίωµα ψήφου σε  όλους τους 

µετόχους όχι µε ισχυρό δείκτη, αλλά τουλάχιστον υπάρχει η διάθεση για κάτι 

καλύτερο. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά υψηλό στην τριετία. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο. 
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Επιχείρηση : ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 10,32 0,3 36,36 71,23 3,98 35,99 71,12 76,20 60,28 
2003 1,86 0,41 19,35 63,27 2,65 27,55 71,95 30,28 60,22 
2004 49,93 ΝΑ 50,30 5,33 47,60 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Βιοτεχνολογία / Ιατρική Έρευνα» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία 

εδρεύει στην Ισπανία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες παρατηρούνται 

τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για την επιβολή 

της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2002, αναίρεση το 2003 και το 2004 το 

ξανασκέφτονται και τελικά φαίνεται να επιβάλλεται. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Μη εκτενή αναφορά, πράγµα που σηµαίνει ότι αν όχι 

όλα τα περισσότερα µέλη της επιτροπής είναι ανώτατα στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις. Το 2004 τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα. 

� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 & 2003. 

Το 2004 όµως καταρρέει. 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Το 2002 & 2003 ελάχιστη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ. Το 2004 τα πράγµατα καλυτερεύουν. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆.Σ. που δείχνει να µην στηρίζεται σε µέλη µε οικονοµικό 

υπόβαθρο. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Παροχή ισονοµίας σε δικαίωµα ψήφου σε  όλους τους 

µετόχους µε ισχυρό δείκτη για το 2003 & 2003, Το 2004 δεν υπήρξε 

πληροφόρηση. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά υψηλό το 2002. Το 2003 

µειώνεται αισθητά και το2004 δεν υπάρχει πληροφόρηση. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για τα έτη 2002,2003. Το 2004 δεν υπήρξε 

πληροφόρηση.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

 

 

Επιχείρηση : ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ
2002 28,14 51,41 
2003 19,48 38,99 
2004 35,10 53,58 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται

«Μέσα Ενηµέρωσης / Εκδόσεις

εδρεύει στην Ισπανία  και την

παρατηρούνται τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας

της ανεξάρτητης επιτροπής

το 2004 το ξανασκέφτονται

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης

χρόνια εκτός του 2003, 

µέλη της επιτροπής δεν

� Εξειδίκευση Επιτροπής

µε διακυµάνσεις τόσο

2004. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Επ ∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. 
36,36 57,73 3,98 ΝΑ 71,12 
19,35 63,27 2,65 13,64 58,42 
20,77 59,86 18,04 4,39 70,20 

παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την

Ενηµέρωσης / Εκδόσεις» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 –

Ισπανία και την Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες

Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για

ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2002, µειωµένος ο δείκτης

το ξανασκέφτονται και τελικά φαίνεται να επιβάλλεται.

∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε λογικά επίπεδα

εκτός του 2003, πράγµα που σηµαίνει ότι αν όχι όλα τα περισσότερα

επιτροπής δεν είναι ανώτατα στελέχη. 

Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή

διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται

ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

 

 Μετ. Ιδιοκ. 
 20,27 60,28 
 3,80 36,13 
 10,50 48,95 

σχετικά µε την επιχείρηση 

– 2004 η οποία 

παραπάνω αριθµοδείκτες 

ξεκίνηµα για την επιβολή 

µειωµένος ο δείκτης το 2003 και 

επιβάλλεται. 

λογικά επίπεδα σε όλα τα 

όχι όλα τα περισσότερα 

εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

όπου σταθεροποιείται το 
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� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Το 2002 & 2003 ελάχιστη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ. Το 2004 τα πράγµατα θεωρηθεί ότι κάτι  γίνεται. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆.Σ. που δείχνει να  στηρίζεται σε µέλη µε οικονοµικό 

υπόβαθρο. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Παροχή ισονοµίας σε δικαίωµα ψήφου σε  όλους τους 

µετόχους µε ισχυρό δείκτη για το 2002 έως 2004. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά χαµηλό και για τα τρία 

έτη. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για τα έτος 2002. Ενώ το 2003 και το 2004 φαίνεται να 

χάνεται το πλειοψηφικό πακέτο. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ
2002 0 0,3 
2003 66,31 64,71 
2004 0 1,04 
 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται

«Τρόφιµα / Καπνά» κατά µέσο

Ισπανία και που αφορά τους

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας

της ανεξάρτητης επιτροπής

υπάρχει πληροφόρηση

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης

και το 2004. Το 2003 

ανώτατα στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής

µε διακυµάνσεις τόσο

2004. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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ΤΡΟΦΙΜΑ /  ΚΑΠΝΑ 

Επ ∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. 
36,36 71,23 3,98 0 71,12 
19,35 63,27 2,65 28,01 71,95 
20,77 59,86 4,5 0 70,20 

παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την

κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει

αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες παρατηρούνται τα

Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για

ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2003. Το 2002 και το

πληροφόρηση. 

∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε ανύπαρκτα επίπεδα

Το 2003 ότι η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής

 

Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτ

διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται

ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

 

 Μετ. Ιδιοκ. 
 49,32 60,28 
 11,93 60,22 
 57,39 61,18 

σχετικά µε την επιχείρηση 

η οποία εδρεύει στην 

παρατηρούνται τα εξής: 

ξεκίνηµα για την επιβολή 

και το 2004 δεν 

ανύπαρκτα επίπεδα το 2002 

της επιτροπής δεν είναι 

εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

όπου σταθεροποιείται το 
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� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆.Σ. που δείχνει να  στηρίζεται σε µέλη µε όχι σπουδαίο 

οικονοµικό υπόβαθρο για το 2002. Τα έτη 2003 και 2004 δεν υπάρχει 

πληροφόρηση. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Παροχή ισονοµίας σε δικαίωµα ψήφου σε  όλους τους 

µετόχους µε ισχυρό δείκτη για όλα τα έτη. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά χαµηλό για το 2002. 

Υψηλό το 2001 µε υψηλότερο το 2004. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Επιχείρηση : ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

 

 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ
2002 ΝΑ 21,60 
2003 21,32 43,28 
2004 34,21 44,83 
 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται

«Σιδηροτροχιές-Μεταφορές

εδρεύει στην Ιταλία και που

εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας

της ανεξάρτητης επιτροπής

πληροφόρηση. Το

υψηλό που θα µπορούσε

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης

2003 και το 2004 ο δείκτης

µελών της επιτροπής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Επ ∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. 
36,36 48,73 3,98 ΝΑ 48,63 
19,35 63,27 2,65 17,78 26,84 
20,77 59,86 27,07 ΝΑ 25,38 

παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την

Μεταφορές» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 

Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες παρατηρούνται

Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για

ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2003. Το 2002  δε

πληροφόρηση Το 2004 υπάρχει ποσοστό ανεξάρτητων µελών

που θα µπορούσε να επηρεάσει αρκετά. 

∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα το

το 2004 ο δείκτης ανεβαίνει δείχνοντας όµως ότι η πλειοψ

της επιτροπής  είναι ανώτατα στελέχη. 

ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

 

 Μετ. Ιδιοκ. 
 17,06 60,28 
 7,94 60,22 
 13,40 61,18 

σχετικά µε την επιχείρηση 

 2004 η οποία 

αριθµοδείκτες παρατηρούνται τα 

ξεκίνηµα για την επιβολή 

Το 2002  δεν υπάρχει 

ανεξάρτητων µελών, αλλά όχι 

χαµηλά επίπεδα το 2002 . Το 

όµως ότι η πλειοψηφία των 
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� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 

� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆.Σ. που δείχνει να  στηρίζεται σε µέλη µε όχι σπουδαίο 

οικονοµικό υπόβαθρο για το 2003. Τα έτη 2002 και 2004 δεν υπάρχει 

πληροφόρηση. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία µη ισονοµία σε δικαίωµα 

ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά χαµηλό για όλα τα έτη. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 
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Επιχείρηση : ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 45,45 42,89 36,36 26,23 3,98 0 71,12 17,02 60,28 
2003 36,98 44,83 19,35 59,86 4,50 0 70,20 7,16 61,18 
2004 36,98 44,83 20,77 59,86 4,50 0 70,20 7,16 61,18 
 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Ξενοδεχεία-Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η 

οποία εδρεύει στην Ισπανία και στην Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω 

αριθµοδείκτες παρατηρούνται τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για την επιβολή 

της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2002. Το 2003 και το 2004  ο 

αριθµοδείκτης µειώνεται  επηρεάζοντας αρνητικά. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται καλά επίπεδα όλα τα έτη όχι όµως 

τόσο, για να δείξει ότι η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής  είναι ανώτατα 

στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 
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� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆εν υπάρχει πληροφόρηση. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία  ισονοµία σε δικαίωµα 

ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά χαµηλό για όλα τα έτη. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 
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Επιχείρηση : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 33,41 64,49 36,36 71,23 3,98 ΝΑ 71,12 32,87 60,28 
2003 33,29 32,56 19,35 63,27 2,65 10,16 71,95 32,02 30,11 
2004 34,50 66,72 20,77 59,86 4,50 10,59 70,20 36,04 30,60 
 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Ασφαλιστική» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην Ισπανία 

και στην Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες παρατηρούνται τα 

εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για την επιβολή 

της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2002. Το 2003 και το 2004  ο 

αριθµοδείκτης παραµένει όχι πολύ υψηλός, αλλά σταθερός. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε επίπεδα που δείχνουν ειδικά το 

2002 και το 2004 ότι η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής  είναι ανώτατα 

στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 
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� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆εν υπάρχει πληροφόρηση το 2002 και χαµηλός ο δείκτης 

τα άλλα δύο χρόνια. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία  ισονοµία σε δικαίωµα 

ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι  χαµηλό για όλα τα έτη. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για το 2002, αλλά όχι τα επόµενα χρόνια 
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Επιχείρηση : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 22,09 64,19 36,36 71,23 3,98 ΝΑ 37,38 38,46 60,28 
2003 18,73 32,56 19,35 63,27 2,65 16,28 38,12 38,45 60,22 
2004 26,00 33,88 20,77 59,86 4,50 ΝΑ 36,59 58,05 61,18 
 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Υπηρεσίες Λογισµικού» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει 

στην Ισπανία και στην Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες 

παρατηρούνται τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για την επιβολή 

της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2002. Το 2003 και το 2004  ο 

αριθµοδείκτης µειώνεται  και αυξάνεται χωρίς να αφήσει να φανεί έντονα η 

ανεξαρτησία. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε υπαρκτά επίπεδα όλα τα έτη 

όχι όµως τόσο, για να δείξει ότι η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής δεν  

είναι ανώτατα στελέχη εκτός από το 2002. 
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� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 

� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003,2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆εν υπάρχει πληροφόρηση παρά µόνο το 2003 απλά 

υπαρκτή. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία µη  ισονοµία σε δικαίωµα 

ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι χαµηλό για τα δυο πρώτα έτη 

και αρκετά διαφωτιστικό το 2004.. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 
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Επιχείρηση : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ 

 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 1,74 0,3 36,36 3,73 3,98 ΝΑ 71,12 37,61 60,28 
2003 0,83 0,41 19,35 63,27 2,65 15,32 71,95 55,42 60,22 
2004 ΝΑ 1,04 20,77 59,86 4,50 ΝΑ 70,20 52,68 61,18 
 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Μεταλλεία-Ορυχεία» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία εδρεύει στην 

Ισπανία και στην Ιταλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες παρατηρούνται 

τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: Σχεδόν ανύπαρκτη η επιβολή της 

ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου την τριετία. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Ο δείκτης βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα όλα τα έτη , 

για να δείξει ότι η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής  είναι ανώτατα 

στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 

� Πολιτική: ∆ηµιουργία & ∆ιατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2003,2004.  
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� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆εν υπάρχει πληροφόρηση εκτός µια µικρή το 2003 που 

µας δείχνει ότι το ποσοστό των µελών του ∆.Σ. χωρίς οικονοµικό υπόβαθρο 

είναι υψηλό. 

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία  ισονοµία σε δικαίωµα 

ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά υψηλό για όλα τα έτη. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 
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Επιχείρηση : ΤΡΟΦΙΜΑ / ΕΜΠΟΡΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 

 

Έτος Ελ.Ανεξ. Επ.∆ιαχ. Επ.Ελ. Πολιτ. ∆εξιοτ. Ειδ.∆. Ψήφ. Μετ. Ιδιοκ. 
2002 ΝΑ 64,19 36,36 3,73 3,98 ΝΑ 3,64 5,94 60,28 
2003 7,24 0,41 19,35 0,16 2,65 27,55 4,29 5,39 60,22 
2004 38,15 66,72 20,77 59,86 4,50 ΝΑ 2,97 ΝΑ 61,18 

 

Εκείνο το οποίο παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα σχετικά µε την επιχείρηση 

«Τρόφιµα-Εµπορία Φαρµάκων» κατά µέσο όρο για τα έτη 2002 – 2004 η οποία 

εδρεύει στην Πορτογαλία και που αφορά τους παραπάνω αριθµοδείκτες 

παρατηρούνται τα εξής: 

� Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας: ∆ηµιουργία και ξεκίνηµα για την επιβολή 

της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου το 2003 µε δειλά βήµατα. Το  2004  ο 

αριθµοδείκτης αυξάνεται δείχνοντας την τάση προς ανεξαρτησία. 

� Επιτροπή ∆ιαχείρισης: Ο δείκτης µας δείχνει το 2002 και 2004 µε  σχεδόν 

µηδενικό δείκτη το 2003, ότι τα περισσότερα µέλη της επιτροπής δεν είναι 

ανώτατα στελέχη. 

� Εξειδίκευση Επιτροπής Ελέγχου: Υφίσταται εξειδικευµένη επιτροπή ελέγχου 

µε διακυµάνσεις τόσο το 2002 όσο και το 2003 όπου σταθεροποιείται το 

2004. 
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� Πολιτική: Καµιά πολιτική για διατήρηση ισορροπηµένου ∆.Σ. για το 2002 

,2003 παρά µόνο για το 2004.  

� Ιστορικό & ∆εξιότητες: Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πληροφόρηση σχετικά µε 

τα µέλη του ∆.Σ.. 

� Ειδικές ∆εξιότητες: ∆εν υπάρχει πληροφόρηση το 2002 και 2004.  Το 2003 ο 

δείκτης φτάνει στο 27,55.  

� ∆ικαίωµα Ψήφου: Ο δείκτης δείχνει για την τριετία καµιά ισονοµία σε 

δικαίωµα ψήφου σε  όλους τους µετόχους. 

� Πλειοψηφία Μετοχών: Το ποσοστό των  µετοχών που κατέχεται από όλους 

τους µυηµένους και 5% των ιδιοκτητών είναι αρκετά χαµηλό για όλα τα έτη 

µε αδύνατη πληροφόρηση το 2004. 

� Ιδιοκτησία: Τα νούµερα είναι υψηλά και δείχνουν ότι η εταιρεία ανήκει σε 

πλειοψηφικό µέτοχο για όλα τα έτη. 
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4.1.5 Συµπέρασµα 

 
Μετά το πέρας της εργασίας εκείνο που µπορεί να εκτιµηθεί είναι ότι ο κόπος δεν 
πήγε χαµένος και τα συµπεράσµατα που βγήκαν ήταν χρήσιµα και εποικοδοµητικά.  
Ο Εσωτερικός οικονοµικός έλεγχος είναι απαραίτητος για κάθε επιχείρηση η οποία 
θέλει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες έτσι ώστε να υπάρχει µια 
βιωσιµότητα και όχι µια καταστροφολογία. 
Γενικά, στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, το σύγχρονο Σύστηµα Εσωτερικού 
Ελέγχου αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης 
οπότε θεωρείται πλέον αναγκαίο για κάθε επιχειρηµατία να το επιβάλει στην 
επιχείρηση του. 
Η Σύµπραξη της εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µε τον Εσωτερικό έλεγχο καθώς επίσης 
και µε το ∆.Σ. µας δείχνει ότι για να επιφέρει αποτελέσµατα θα πρέπει να στηρίζεται 
στην άµεση συνεργασία και στην ευελιξία των κινήσεων ή αποφάσεων που γίνονται ή 
παίρνονται. 
Θα πρέπει λοιπόν να επισηµανθεί ότι το σύστηµα των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

αποτελεί µικρόκοσµο του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος µε την έννοια ότι η 
ανταλλαγή, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών γίνεται µέσω των θυγατρικών 
σε συνεχή βάση και ότι η προοπτική τους εντάσσεται πλέον στην εσωτερική 
οµαλότητα και οµοψυχία µετόχων και διοικήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ως 
κύριο στόχο να προστατεύσουν τα συµφέροντα τους µέσα από τις οποιεσδήποτε 
εσωτερικές ή διεθνείς συνεργασίες και σε τελική ανάλυση πράττουν πολύ σωστά. 
Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µόνο αν υπάρχει σωστή οργάνωση και γενικότερα οι 
διοικήσεις των επιχειρήσεων να µην διστάζουν να επενδύουν χρήµατα στην 
πρόσληψη ενός αξιόλογου προσωπικού που θα επωµιστεί όλες αυτές τις διαδικασίες 
της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης που προαναφέραµε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΤΗ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 
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