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«ΓΖΛΩΖ ΜΖ ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΖΦΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» 

Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, δειψλσ ελππνγξάθσο φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο 

παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο 

ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη πιήξσο θαη µε ζαθείο αλαθνξέο, φιεο ηηο 

πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απφςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηδεψλ θαη 

ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο 

παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζχλε φηη ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, 

είκαη ππφινγνο έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ 

Γηπισκαηηθή µνπ Δξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απφθηεζεο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γειψλσ, ζπλεπψο, φηη 

απηή ε ΜΓΔ πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη 

απνθιεηζηηθά θαη φηη, αλαιακβάλσ πιήξσο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα 

ηεο δελ µνπ αλήθεη δηφηη είλαη πξντφλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ 

ΣΟΥΟΤ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ ζθεληθφ κεηαιιάζζεηαη 

ξαγδαία εμαηηίαο ελφο ζπλερνχο κεηαβαιιφκελνπ θαη ππεξβνιηθά 

αληαγσληζηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζε κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε κηα δπλακηθή θαη πνιιά 

ππνζρφκελε αγνξά εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλφξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ. Οη επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ, 

ε επειημία ηεο παγθφζκηαο θίλεζεο θεθαιαίσλ-πξντφλησλ-αλζξψπσλ, ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε ηαπηφρξνλε απνδπλάκσζε 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδπζε 

παγθφζκησλ εηαηξεηψλ θνινζζψλ απνηεινχλ ζπληζηακέλεο ησλ αιιαγψλ νη 

νπνίεο ζπληεινχληαη ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθν-νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

ηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο θαη εζηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπκε 

φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν αλαδχεηαη σο επηηαθηηθή 

ε αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη 

ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ε 

θξίζε απνηειεί απφδεημε ηεο αιιεινζρέηηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο, εθφζνλ πιένλ ε ζχγρξνλε επηρείξεζε 

απνηειεί αδηάξξεθην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο θαη δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηίζεληαη ελ ακθηβφισ θαη 

αλαδεηνχληαη λέεο ζσζηέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 πλνπηηθά θαη πνιχ απινπζηεπκέλα ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε έλλνηα 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλνςίδεηαη ζηελ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε ηεο 

εμνπζίαο φρη κφλν εληφο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη πέξα απφ ηα φξηα απηήο. Σν 

δχζθνιν έξγν ηεο ηζνξξνπίαο δηθαησκάησλ θαη επζπλψλ φισλ ησλ 
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εκπιεθφκελσλ κεξψλ ηνπ εηαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαιείηαη λα επσκηζηεί ην 

ζχλζεην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε δπλακηθή ηεο αγνξάο (δηάρπζε θεθαιαίσλ,  

πνιππινθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ νη εηαηξείεο, αλάδπζε λέσλ ηχπσλ κεηφρσλ φπσο νη 

ζεζκηθνί επελδπηέο θ.α)  επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν 

θαη ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. Αβίαζηα ινηπφλ πξνθχπηεη πσο ην δήηεκα 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη πνιπδηάζηαην θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα 

θαη κφλν ιχζε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά κηα πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο αλά ρψξα θαη εηαηξεία. Σν δεηνχκελν είλαη ε πηνζέηεζε 

αξρψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ λα πξνάγνπλ έλα ζηαζεξφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα εηαηξηθή δηαθπβέξλεζεο ζε θάζε ρψξα θαη επηρείξεζε μερσξηζηά ψζηε 

λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη θίλδπλνη γηα ηνπο επελδπηέο θαη λα βειηηψλεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηαηξηθή απφδνζε. 

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ν ζρεδηαζκφο θαλνληζκψλ, πξνηάζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ζχγρξνλε ειιεληθή επηρείξεζε. Γηάθνξεο 

λνκηθέο θαη ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηφπν καο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηθαλνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα εληζρχζεη 

ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. 

Δπηπξνζζέησο ε πηνζέηεζε αξρψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο σο δηαθξηηφ 

θνκκάηη εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο εληζρχεη ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

απνθέξεη θνηλσληθά αιιά θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Κάζε 

ζχγρξνλε ειιεληθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη έλα δηθφ ηεο εηαηξηθφ 

κνληέιν επέιηθην ψζηε λα επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα λα 

επηηχρεη ηηο καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθέο επηδηψμεηο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ 

ή ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ  κεξψλ. 

Οη πνιηηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε φιν ην 

ελδνεπηρεηξεζηαθφ θαη εμσεπηρεηξεζηαθφ θάζκα ιεηηνπξγηψλ κηαο εηαηξείαο. 
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Ηδηαίηεξν δε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πεδίν ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη ε 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο αμηνθξαηίαο θαη ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ε πνιηηηθή απνδνρψλ θαη ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ, ε 

ζπλερήο αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε γεληθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

εηαηξηθψλ δνκψλ κέζα απφ δηάθνξεο επηηξνπέο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

απνηεινχλ ζχγρξνλεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ δπζηπρψο, πιελ 

κεξηθψλ εμαηξέζεσλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα αγλννχλ.  

Ζ παξνχζα κειέηε μεθηλάεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αξρψλ πνπ ηε δηέπνπλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Καηφπηλ κειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 

S&B ζα παξνπζηάζνπκε ην ζχζηεκα εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο ελψ 

παξάιιεια ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθεξάζνπκε ηηο αξρέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζεί ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

θνπφο καο είλαη λα αλαδείμνπκε, κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

πνπ καο πξνζθέξεη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ην πθηζηάκελν λνκηθφ, ζεζκηθφ 

θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, πσο κπνξεί κηα ζχγρξνλε ειιεληθή 

επηρείξεζε λα ζπκπεξηιάβεη ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θαη εηδηθφηεξα ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

  

2.1 ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Σν πξψην θεθάιαην μεθηλάεη κε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ζηνπο 

νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο απνδνζεί ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

αλαιχνληαη ηα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην παγθφζκην ρσξηφ φπσο 

έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα απφ δηάθνξεο ζεσξίεο. Παξάιιεια παξνπζηάδνπκε 

θάπνηεο λεφηεξεο ζέζεηο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ηνλ 

ζεκαίλνληα ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη θάπνηα βήκαηα 

βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ελδειερήο αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο δνκέο 

εμνπζίαο θαη ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Σέινο ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα αλαιχνπκε 

ηελ αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη παξνπζηάδνπκε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ επνπηηθψλ επηηξνπψλ θαζψο θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 
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2.2 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Ζ ηαρχηαηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη κεηά νθείιεηαη 

ελ πνιινίο θαη ζην ζεζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο θνξέα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Ζ αλψλπκε εηαηξεία θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη 

αιιάδεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν ηνπ επηρεηξείλ παγθνζκίσο πξνζθέξνληαο δχν βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα: 

1. Ο κέηνρνο δελ ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηελ εηαηξεία θαη κεηαηξέπεηαη 

ζε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο 

2. Γηεπθνιχλεηαη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

  Έηζη ινηπφλ, ν θάηνρνο θεθαιαίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηρεηξήζεηο ψζηε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο 

ηνπ θαη λα δηαηεξήζεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην. ηαλ κηα επηρείξεζε 

απνδεηθλχεηαη δεκηνγφλα ηφηε δελ θηλδπλεχεη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

επελδπηή αιιά κφλν ην ηκήκα πνπ έρεη επελδπζεί ζε απηή. Απφξξνηα απηήο ηεο 

επαλαζηαηηθήο αιιαγήο είλαη ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ κε εθαηνκκχξηα 

κεηφρνπο. Πιένλ ε κεηνρή απνηειεί εκπνξεχζηκν αγαζφ θαη νη θεθαιαηαγνξέο 

αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. 

  Απηή ε εμέιημε νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ απνδέζκεπζε ηνπ κεηφρνπ 

απφ ηελ ππνρξέσζε – δηθαίσκα ηεο δηνίθεζεο ή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ αιιά 

ζπγρξφλσο δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα ειέγρνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ πιένλ 

αλαιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ζε κηα επηρείξεζε. Καζψο ε ηδηνθηεζηαθή δνκή 

ησλ επηρεηξήζεσλ άιιαμε,  ζεζκνζεηείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ θαη 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο φξγαλα ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο ησλ 

εηαηξεηψλ. 

Απφ παιαηφηεξα νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηδαλ πξνθιήζεηο, πηέζεηο θαη 

εζηθά δεηήκαηα ηα νπνία απαηηνχζαλ δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο ειέγρνπ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζε λφκνπο θαη πνιηηηθέο. Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο δελ απνηειεί πξφζθαην δήηεκα αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο 

κηαο θαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θάλεη ηελ εκθάληζε ζην ηφηε 

επηρεηξεκαηηθφ θαη αθαδεκατθφ γίγλεζζαη ππφ ηε κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 
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ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηή. χκθσλα κε ηνπο Berle θαη Means, ν ξφινο ηνπ 

ηδηνθηήηε αιιάδεη απφ ελεξγφ ζπκκεηέρνληα ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο ζε 

παζεηηθφ παξαηεξεηή. Ζ ηδηνθηεζία δηαρέεηαη ελψ ν έιεγρνο πεξηνξίδεηαη κε 

απνηέιεζκα ν εηαηξηθφο πινχηνο λα ηπγράλεη δηαρείξηζεο κε κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηψλ. Ζ θαηνρή κεηνρψλ ζπκβνιίδεη ηελ θαηνρή 

ηδηνθηεζίαο ηε ζηηγκή πνπ ε εμνπζία θαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία έρεη κεηαηεζεί ζε 

κηα νκάδα επαγγεικαηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

Γηα ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 20νπ αηψλα ε δηαρείξηζε ηεο 

κεηνρηθήο ηδηφηεηαο έγηλε κε βάζε ηελ αξρή ηεο δηαρεηξηζηηθήο απηνλνκίαο. Ζ 

έκθαζε ζηε δηαρεηξηζηηθή απηνλνκία δίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ακεζφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα παξαηεξείηαη έλα θχκα κεηνρηθνχ αθηηβηζκνχ 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δεκνθξαηηθή κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ έλλνηα 

ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ο Turnbull πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρή κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κεηφρνπ (έλαο κέηνρνο – κηα ςήθνο) θαη φρη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

(κηα κεηνρή – κηα ςήθνο)1. Βάζεη απηήο ηεο πξφηαζεο νη κέηνρνη εμηζψλνληαη 

αθνχ δηαζέηνπλ φινη ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο αιιά απφ ηελ άιιε 

πιεπξά απνδπλακψλεηαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ ζηηο αλψλπκεο 

επηρεηξήζεηο. 

ηηο κέξεο καο, θαη ππφ ην θσο ησλ ζπλερφκελσλ ινγηζηηθψλ θαη εζηθψλ 

ζθαλδάισλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην θαη απαηηεί ελδειερή έξεπλα φρη 

κφλν απφ επηρεηξεκαηηθήο νπηηθήο ζθνπηάο αιιά θαη ζεζκηθήο-λνκηθήο, 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο. 
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2.3 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Καηά θαηξνχο ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη εηζαγάγεη δηάθνξεο ζεσξίεο 

θαη νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνλ φξν Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Σν γεγνλφο απηφ 

απνδεηθλχεη ηελ πνιπζρηδή θαη πνιχπινθε δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο. 

 Οπζηαζηηθά ν φξνο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε εκπεξηέρεη φιν ην θάζκα ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ θάζε επηρείξεζε ψζηε κέζα 

απφ ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε λα δηεπξπλζεί ε αμία ηεο. Δχινγα 

ινηπφλ πξνθχπηεη έλα πιέγκα δηάθνξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο αιιά θαη φισλ απηψλ πνπ έρνπλ άκεζν ή 

έκκεζν ζπκθέξνλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

Ο Tricker αλαθέξεη φηη «εάλ ε δηνίθεζε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζρεηίδεηαη κε ην εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά»2.  

Ο Monks δειψλεη φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

απνηειεζκαηηθήο ινγνδνζίαο ηεο δηνίθεζεο ζε ελεκεξσκέλνπο θαη ελεξγνχο 

ηδηνθηήηεο3. Οη Gillan and Starks νξίδνπλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο έλα 

ζχζηεκα λφκσλ, θαλφλσλ θαη παξαγφλησλ πνπ ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο 

εηαηξείαο4. Οη Shleifer θαη Vishny πηνζεηνχλ κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή νπηηθή θαη 

δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε «ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη πξνκεζεπηέο ηνπ θεθαιαίνπ (ηδηνθηήηεο ή θχξηνη) εμαζθαιίδνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο απφδνζε γηα ηελ επέλδπζε ηνπο»5. 

Καηά ην COSO (2009) ηζρχεη φηη : ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ δεκνζίσλ 

(εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην) εηαηξεηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία, πνπ δηελεξγείηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο, ηε δηεχζπλζε θαη άιιν πξνζσπηθφ, 

εθαξκφδεηαη κε κηα εληαία ζηξαηεγηθή ζε φιε ηελ επηρείξεζε θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα παξέρεη δηαζθάιηζε γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ  ζηφρσλ, 

φπσο : 

 Γηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ησλ δεκνζίσλ αλαθνξψλ 

 πκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

 Αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ 

 Πξνζηαζία θαη αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  
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 Οξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμε (OECD, 1999) παίξλνπκε ηνλ νξηζκφ : ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ παξέρνληαο ηε δνκή κέζσ 

ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ απηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο. 

ηελ Διιάδα ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αθνξά έλα ζχζηεκα αξρψλ βάζεη 

ηνπ νπνίνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία, ψζηε λα 

δηαθπιάζζνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα φισλ φζσλ 

ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαη 

απνζθνπεί ζηελ κφληκε εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο ην νπνίν 

απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ 

έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε επηδηψθεη πιήξε δηαθάλεηα ζε φιε ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο 

ψζηε λα παξέρνληαη φιεο νη δσηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαη λα δίδεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνζηαηεχνληαο 

θαη πξνσζψληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπο ηζφηηκα θαη αθξηβνδίθαηα κέζα ζην 

πιαίζην ηεο καθξνρξφληαο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε : 

 Σελ κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο επηρείξεζεο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ δηθαηνχρσλ απηήο ηεο αμίαο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαησκάησλ θαη επζπλψλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαησκάησλ θαη επζπλψλ ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ εθηφο ησλ κεηφρσλ πνπ δεηνχλ ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε θαη 

επίηεπμε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε πνηθηιία θαη ε απφθιηζε ησλ 

νξηζκψλ ππνδειψλεη φηη κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη απνδεθηφο έλαο κφλν 

νξηζκφο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηη ππάξρεη ε 

αλάγθε γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν ηνπ επηρεηξείλ. Σν πξφβιεκα 

ινηπφλ είλαη πνιπδηάζηαην θαη θαίλεηαη φηη ε ιχζε ηνπ δελ είλαη θαζνιηθή παξά 

πξνζαξκφζηκε ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ρψξαο θαη εηαηξείαο. 

Ζ θαθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νδεγεί ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζε 

αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο πςεινχ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θφζηνπο 

θαηαζηξέθνληαο ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ. 

Καζεκεξηλά εγείξνληαη βαζηθά δεηήκαηα απψιεηαο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ θαη αλάγθεο γηα κεγαιχηεξε επζχλε απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξεηψλ. 

Ζ αμηνπηζηία ζηνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζζεί θαη λα 

πξνζηαηεπζεί κέζσ λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ ψζηε λα ππάξμεη 

κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή θαη δέζκεπζε αξρήο γελνκέλεο απφ ηα δηνηθεηηθά 

επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη έλα 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν φρη κφλν ζα αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιιά 

ζα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηεο αθνινπζψληαο πξαθηηθέο 

ζσζηήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Πξσηεχσλ παξάγνληαο επεξεαζκνχ θαη δηακφξθσζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί ην λνκηθφ ζχζηεκα (λνκνζεηηθφ θαη δηθαζηηθφ, 

επνπηηθφ, πεηζαξρηθφ) θάζε ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Ζ 

καθξνρξφληα δχκσζε ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ έρεη 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε λνκηθψλ ζπζηεκάησλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ηζηνξηθά νη πην ηζρπξέο ρψξεο έρνπλ επεξεάζεη θάπνηεο άιιεο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο ή θαη αθφκε ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο ηνπο. Ζ ηζηνξηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ησλ εηαηξεηψλ αθνινπζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ην αληίζηνηρν λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ησλ επηξξνψλ πνπ 

απηφ δέρζεθε απφ ηα ηζηνξηθά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα. 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

16 

 Πνιχ ζπλνπηηθά ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο λνκηθψλ ζπζηεκάησλ : ην εζηκηθφ δίθαην (common law) θαη ην 

γξαπηφ ή θσδηθνπνηεκέλν δίθαην (civil law). 

Σν εζηκηθφ δίθαην (common law) έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ αγγινζαμσληθφ 

ρψξν θαη βαζίδεηαη ζηε λνκνινγία θαη φρη ζηελ εμνπζία ηνπ λνκνζέηε. Οη 

δηθαζηέο ηνπ αγγινζαμσληθνχ δηθαίνπ, έρνληαο ζαθή αληίιεςε ηεο εζηκηθήο 

εμέιημεο (ήζε θαη έζηκα εμειίζζνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο), 

θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηθαηηθνχο θαλφλεο θαη λα απνλείκνπλ δηθαηνζχλε 

βάζεη ηεο δεζκεπηηθήο δχλακεο ηνπ δηθαζηηθνχ πξνεγνπκέλνπ. Οη θαλφλεο 

απηνί δελ παχνπλ λα είλαη δεζκεπηηθνί αθφκε θαη αλ έρνπλ πέζεη ζε αρξεζία γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν εζηκηθφ δίθαην (common law) αθνινπζνχλ ρψξεο 

φπσο: ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (εθηφο ηεο θσηίαο), ε Ηξιαλδία, ν Καλαδάο (εθηφο 

ηνπ Κεκπέθ), νη Ζ.Π.Α (εθηφο ηεο Λνπηδηάλα), ε Απζηξαιία, ε Κχπξνο, ε Ν. 

Εειαλδία, ε ηγθαπνχξε, ην Υνλγθ Κνλγθ θ.α. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην γξαπηφ δίθαην (civil law) πξνέξρεηαη απφ ην 

ξσκατθφ δίθαην, ηνλ Κψδηθα ηνπ Ηνπζηηληαλνχ θαη ην Ναπνιεφληεην Κψδηθα θαη 

αλαπηχρζεθε δηαθνξεηηθά ζηηο ρψξεο πνπ ην αζπάζζεθαλ. Δδψ νη δηθαζηέο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνλείκνπλ δηθαηνζχλε βάζεη λφκσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζε ηζρχ απφ άιια φξγαλα. Σν γξαπηφ δίθαην (civil law) αθνινπζνχλ ρψξεο 

φπσο: φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπε (εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Κχπξνπ 

θαη ηεο Ηξιαλδίαο), φιεο νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο (εθηφο ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ), φιεο νη ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο ιαηηληθήο Ακεξηθήο (εθηφο ηεο Γνπηάλαο 

θαη ηεο Μπειίδ),ε Διβεηία, ε Ρσζία, ε Σνπξθία, ην Ηξάθ, ην Αδεξκπατηδάλ, ε 

Αίγππηνο, ε Μαδαγαζθάξε, ην Λίβαλν, ην Κνλγθφ, ε Ηλδνλεζία, ην Βηεηλάκ θαη ε 

Σατιάλδε. 

ε θάζε ρψξα, ην λνκηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ εγθαζίδξπζε 

πξνηχπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πιέγκα θαλφλσλ (θνηλφ 

δίθαην θαη αζηηθφ δίθαην) ην νπνίν ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο θαη επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπηπξνζζέησο έρνπλ αλαπηπρζεί 

θαη εζεινληηθνί θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νη νπνίνη ζπληζηνχλ έλα 

ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ «θαιψλ πξαθηηθψλ» ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 
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δνκή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη θψδηθεο απηνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ή σο κεραληζκνί ελίζρπζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ φηαλ απηφ 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. 

Σν λνκηθφ ζχζηεκα θαη νη κεραληζκνί εθαξκνγήο ηνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή, ηελ πιεξσκή κεξηζκάησλ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο 

εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο αγνξαίεο απνηηκήζεηο6. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε λνκηθή εγθαζίδξπζε πξνηχπσλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο έξρεηαη αληηκέησπε κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο 

δελ επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί απφ ηηο ίδηεο. 

Ζ αληίζεζε ηνπο βξίζθεη έξεηζκα ζην θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη ζηελ αιιαγή 

ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο. Τπάξρνπλ σζηφζν εηαηξείεο νη νπνίεο 

βιέπνπλ θαινπξναίξεηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο. Πιένλ, αλαγλσξίδεηαη παγθφζκηα ε αλάγθε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ινγνδνζίαο, ηεο εληηκφηεηαο θαη ηεο επζχλεο7. 

Γεπηεξεχσλ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο, παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί ε ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζπγθέληξσζε ηεο 

εηαηξείαο. Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο είλαη ζεκειηψδε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηελ ζχγρξνλε επηρείξεζε ν έιεγρνο 

αζθείηαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ.  

Ζ ηδηνθηεζηαθή δνκή επεξεάδεη άκεζα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε δχν ηξφπνπο. Αθελφο κε ηελ 

πνζνηηθή ή πνζνζηηαία  ζπγθέληξσζε κεηνρψλ φπνπ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο θαη αθεηέξνπ κε ηα 

θαζαξά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηφρσλ φπνπ δηαθξίλεηαη ε ηθαλφηεηα-

ζέιεζε ηνπο γηα έιεγρν θαη επνπηεία. 
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Ζ πνζνηηθή θαηαλνκή ηεο ηδηνθηεζίαο δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Σελ ηδηνθηεζηαθή ζπγθέληξσζε ζηα ρέξηα ελφο ή κηαο νκάδαο 

κεηφρσλ 

2. Σελ δηάρπζε ηδηνθηεζίαο ζε πιεζψξα κεηφρσλ 

ε πνιιέο εηαηξείεο ε ηδηνθηεζία είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε ιίγνπο 

κεηφρνπο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί, γηα πνιινχο εξεπλεηέο, έλα κέζν γηα ηε 

κείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηπξνζψπεπζεο αθνχ έλαο πιεηνςεθψλ 

κέηνρνο ή κηα νκάδα κεηφρσλ κε επηξξνή έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αζθήζεη πίεζε ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.  

ηνλ αληίπνδα ηεο παξαπάλσ ζέζεο πξνβάιινληαη ηα θφζηε 

ζπγθέληξσζεο πνπ πξνθχπηνπλ. ε εηαηξηθφ επίπεδν ηα θφζηε αθνξνχλ ηελ 

πεξηραξάθσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, ηελ 

πηζαλή θαθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο, ηελ πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θηλδχλνπ θαη ηα 

θφζηε ξεπζηφηεηαο θαζψο ν ηδηνθηήηεο δελ κπνξεί λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ 

εχθνια θαη δελ ππάξρεη επαξθήο πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο. ην 

επίπεδν ηεο ρψξαο, ηα θφζηε κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ πεξηνξηζκέλε 

αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ αλάπηπμε θαλφλσλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ζηα ρέξηα 

ελφο ή κηαο νκάδαο κεηφρσλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ 

κεγάισλ κεηφρσλ πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν θαη ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο8. 

Δπηπξνζζέησο, ν θίλδπλνο εθκεηάιιεπζεο απφ ηα θπξίαξρα εζσηεξηθά 

ελδηαθεξφκελα κέξε (πιεηνςεθνχληεο κέηνρνη θαη δηνίθεζε) είλαη ε θχξηα 

αλεζπρία ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηνπο πιεηνςεθνχληεο 

κεηφρνπο πνπ δηνηθνχλ θαη ειέγρνπλ ηελ εηαηξεία. 

Ζ ζεσξία ηνπ βαζηθνχ θπξίαξρνπ κεηφρνπ πξνβιέπεη φηη9: 

 Οη εηαηξείεο θπβεξλψληαη κε βάζε ηα ζπκθέξνληα κηαο θαη κφλν 

νκάδαο ζπκθεξφλησλ. 

 Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο ξέπνπλ λα “ζπλδηαιέγνληαη” κε ηελ πην 

δπλαηή νκάδα. 
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 Ζ δηαθπβέξλεζε κε βάζε ηα ζπκθέξνληα κηαο θαη κφλν νκάδαο 

είλαη αζηαζήο καθξνρξφληα, θαζψο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(stakeholders), πνπ έηπραλ εθκεηάιιεπζεο γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο επηξξνήο, γηα λα 

απνθηήζνπλ εμνπζία ην επφκελν δηάζηεκα. 

Ζ παξαπάλσ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε ρξφληα ζχγθξνπζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηνίθεζε ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ νδεγεί βξαρπρξφληα ζε κηθξή απφδνζε. 

Ζ παληνδπλακία ησλ κεγάισλ πιεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί απφ ηε ζχζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο10.    

ηνλ αληίπνδα ηεο ηδηνθηεζηαθήο ζπγθέληξσζεο βξίζθεηαη ε 

θαηαθεξκαηηζκέλε κεηνρηθή ζχλζεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο δηαζπνξάο 

ηεο κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο εγείξνληαη πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο θαη 

επζπγξάκκηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ – κεηφρσλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  

Σν ακεξηθαληθφ κνληέιν εηαηξηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειεί ην θαιχηεξν 

παξάδεηγκα δηάρπζεο ηδηνθηεζίαο. Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία κεηφρσλ είλαη 

θπζηθά πξφζσπα, ηακεία ζπληαμηνδφηεζεο θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα. Οη κέηνρνη απηνί ηείλνπλ λα εμαζθνχλ ηνλ αλαγθαίν έιεγρν επί ηεο 

δηνίθεζεο ζπλαιιαζζφκελνη ελεξγά ζηελ θεθαιαηαγνξά. Δθηφο ηεο ηζρπξήο 

θεθαιαηαγνξάο ππάξρεη θαη έλα ηζρπξφ πιαίζην λφκσλ θαη έλα αλεμάξηεην 

φξγαλν ξχζκηζεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πνπ εμαζθαιίδεη φηη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην δε ζπζζσξεχεηαη απφ θακία κεηνρηθή νκάδα. Έηζη ε ηδηνθηεζία ηείλεη 

λα κελ ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα νιίγσλ ζηελ εηαηξηθή δνκή ησλ ΖΠΑ11. 

χκθσλα κε ηνπο Shleifer θαη Vishny  ηξεηο είλαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ 

δηαηήξεζεο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο12: 

 Ηζρπξή θεθαιαηαγνξά 

 Αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή θεθαιαηαγνξάο 

 Ηζρπξφ λνκηθφ πιαίζην 
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Ζ ηζνξξνπία θαη ε εζηθή αθεξαηφηεηα ηεο κεηνρηθήο δνκήο κε πςειή 

δηαζπνξά εμαξηάηαη θαηά βάζε απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία ηνπ 

ζεζκηθνχ θαη ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

ησλ κηθξψλ ηδηνθηεηψλ – κεηφρσλ λα επεξεάζνπλ ηνπο δχν πξψηνπο 

κεραληζκνχο (ηζρπξή θεθαιαηαγνξά θαη αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή 

θεθαιαηαγνξάο) θαζφηη νχηε ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ εληφο ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη νχηε ζεκαληηθή επηξξνή. 

 Σέινο, νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ  αθνινπζνχκελε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο σο παξάγνληαο 

επεξεαζκνχ θαη δηακφξθσζεο ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

ηνλ αθαδεκατθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν επηθξαηνχλ δχν  βαζηθέο 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο:  

ην αγγινζαμσληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ε επηρείξεζε είλαη ην φξγαλν 

γηα ηε δεκηνπξγία πινχηνπ γηα ηνπο κεηφρνπο13. Έηζη εάλ ε επηρείξεζε έρεη θαιά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ν πινχηνο απηφο θαηαλέκεηαη ζηνπο 

κεηφρνπο νκαιά δελ εγείξνληαη δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Αληηζέησο, ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε ε επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

κηα απηφλνκε νηθνλνκηθή νληφηεηα (ζεζκφο – institution) πνπ ζπλίζηαηαη απφ 

κηα ζπκκαρία δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ (κέηνρνη, δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ θ.α) πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηε ζπλνρή ηεο 

επηρείξεζεο σο ζχλνιν14.  Ζ έλλνηα απηή ηεο επηρείξεζεο ππνδειψλεη θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο πνπ δελ είλαη κφλν ε αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ αιιά θαη 

ε ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή εμνπζίαο, επζχλεο θαη πινχηνπ ζε φινπο φζνπο 

επεξεάδεη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (stakeholders). 

Απηφ ην δηαθνξεηηθφ πξίζκα αληίιεςεο γηα ηελ επηρείξεζε νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δχν βαζηθφηεξσλ ζεσξηψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο: ηεο 

ζεσξίαο ηεο αληηπξνζψπεπζεο (agency theory) θαη ηεο ζεσξίαο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholder theory). ηελ επφκελε ελφηεηα ζα 

πξνζεγγίζνπκε εθηελέζηεξα ηηο δχν απηέο ζεσξίεο.    
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2.5  ΒΑΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

 

2.5.1 Θεσξία ηεο Αληηπξνζψπεπζεο 

 Ζ ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο πξσηνεκθαλίζηεθε ζην έξγν ηνπ Adam 

Smith θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο εδξαηψζεθε απφ ην έξγν 

ησλ Berle θαη Means15. Σν βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηήο ηεο ζρνιήο 

ζθέςεο πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζε πνπ ζέιεη ηα πξφζσπα, ζπλεπψο θαη ηηο 

εηαηξείεο, λα δξνπλ κε γλψκνλα ηε δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο. 

Ζ ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο ρηίδεηαη πάλσ ζε δχν ζεκαληηθνχο 

εηαηξηθνχο ππιψλεο: ηνπο κεηφρνπο, πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν ησλ εληνιέσλ, θαη 

ηνπο επαγγεικαηίεο δηνηθεηηθνχο νη νπνίνη δξνπλ σο αληηπξφζσπνη ησλ 

πξψησλ. Οη κέηνρνη (εληνιείο) αλαζέηνπλ ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηψλ 

ζε επαγγεικαηίεο – ζηειέρε εμαηηίαο δηαθφξσλ ιφγσλ φπσο έιιεηςε επαξθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, έιιεηςε ρξφλνπ, κεγάιν θφζηνο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο εηαηξείαο ή αθφκε θαη αλάγθε γηα δηάρπζε θηλδχλνπ (επελδχζεηο ζε πνιιέο 

εηαηξείεο παξάιιεια). Απφ ηε κεξηά ηνπο ηα ζηειέρε (αληηπξφζσπνη) 

αλαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία επί ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ επζχλε δηνίθεζεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ κεηαμχ ηνπ 

κεηφρνπ θαη ηεο εηαηξείαο παξεκβάιιεηαη έλα παξέλζεην πξφζσπν ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο πνπ αζθεί. 

ρεηηθά κε ηε ζρέζε εληνιέσλ θαη αληηπξνζψπσλ νθείινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη απηή θαζνξίδεηαη λνκηθά απφ ζπκβφιαηα κε δεζκεπηηθνχο θαη 

ξεηά θαζνξηζκέλνπο φξνπο. Σν θίλεηξν θαη ησλ δχν πιεπξψλ είλαη απζηεξά 

νηθνλνκηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ πηνζεηνχλ θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο κε γλψκνλα ην ίδην ην ζπκθέξνλ 

ηνπο. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πηζαλή 

αζπκβαηφηεηα ζηφρσλ, αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη απζηεξψο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξψλησλ 

πξνζψπσλ. 
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Ζ ξνή εμνπζίαο μεθηλάεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο αλαζέηεη ηελ επζχλε 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο ζηα ζηειέρε ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, 

ιφγσ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηνχλ, αλαιχνπλ, 

ζρεδηάδνπλ, παξαθνινπζνχλ, επνπηεχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο. Ζ απφθηεζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ απφ ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε νδεγεί ηνπο ηδηνθηήηεο 

ζηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο άζθεζεο ηεο 

δηνίθεζεο (π.ρ επνπηεία, ζχζηεκα θηλήηξσλ θ.α). εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζηειερψλ θαηέρεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην 

νπνίν θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη λα θξίλεη εάλ 

απηέο είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. 

Ζ απηνλφεηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ κεηφρσλ-ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ-αληηπξνζψπσλ νδεγεί ζ‟ έλα αέλαν παηρλίδη εμνπζίαο θαη ειέγρνπ 

κέζα ζηελ εηαηξεία. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξηβψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε ζχγθξνπζε θαζψο θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο απνηειεί ζεκειηψδεο δεηνχκελν ηεο ζεσξίαο ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο. 

Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ηα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

αληηπξνζψπσλ απνξξένπλ απφ ηα παξαθάησ: 

 Ηθικός Κίνδσνος: Σν ζηέιερνο δελ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ή 

ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ16. 

 Επιζήμια Επιλογή: Ο ηδηνθηήηεο-κέηνρνο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη, εάλ ην ζηέιερνο εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ή ηελ 

εξγαζία ηνπ γηα ηελ νπνία πιεξψλεηαη17. 

 Αζύμμεηρη πληροθόρηζη: Σα εζσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

(ζηειέρε, κεγάινη κέηνρνη) έρνπλ πιεξνθφξεζε πνπ δελ ηελ 

έρνπλ έγθαηξα ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε18. 
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Σν πξψην πξφβιεκα απνηειεί πξφβιεκα κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ζηειερψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ελψ ην δεχηεξν είλαη 

πξφβιεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα 

ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ ζπλερψο επαλεμεηάδνληαη ηε ζηηγκή πνπ 

έξρνληαη ζην πξνζθήλην ζπλερφκελα εηαηξηθά ζθάλδαια. Ζ αχμεζε ησλ 

ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ βξίζθεη αληηκέησπνπο ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη πιένλ 

απαηηνχλ λα θαζηεξσζεί έλα ζχζηεκα ακνηβψλ θαη επηκέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

πνπ λα εμαζθαιίδεη ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

Ζ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε είλαη έλα ζηνηρείν πνπ νδεγεί κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

θαζεκεξηλή εξγαζία θαη ελαζρφιεζε κε ηα επηρεηξεζηαθά ηεθηαηλφκελα δίλεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο πιεξνθφξεζεο ζηα ζηειέρε. Ο ηδηνθηήηεο-κέηνρνο 

απνθηά ζεκαληηθά κέξε ηεο θαίξηαο θαη απαξαίηεηεο  γη‟ απηφλ πιεξνθφξεζεο 

κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ-ζηειέρνπο θαη ζπλεπψο ν ηειεπηαίνο ειέγρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε ξνή πιεξνθνξίαο απφ θαη πξνο ηνλ ηδηνθηήηε. Χζηφζν, ε 

πιεξνθφξεζε πξέπεη λα είλαη έγθαηξε θαη ηζφηηκα πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο 

κεηφρνπο θαη κε βάζε θάπνηεο ζεσξίεο θαη απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  

 

Μησανιζμοί για ηη λύζη ηος πποβλήμαηορ ηηρ ανηιπποζώπεςζηρ 

Ο πξψηνο κεραληζκφο επίιπζεο αθνξά ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηειερψλ. Ζ 

βαζηθή ππφζεζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ είλαη φηη έλα ζηέιερνο πνπ 

γλσξίδεη φηη ειέγρεηαη θαη επνπηεχεηαη ζα ζπκπεξηθεξζεί ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ19. 

ε κηα αλαπηπζζφκελε εηαηξεία πνπ δελ αζθείηαη επηκειψο έιεγρνο θαη 

επνπηεία ηα ζηειέρε απνθηνχλ κεγάιε επρέξεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

επνκέλσο ε εμνπζία ηνπο εδξαηψλεηαη έλαληη ησλ κεηφρσλ. Δίλαη επφκελν ε 

έιιεηςε επνπηείαο λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαθή ή εζθαικέλε ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηελ επηιήςηκε ζπκπεξηθνξά, ηελ απάηε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζηειερψλ θαη ηε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ. 
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Ζ δηαδηθαζία επνπηείαο θαη ειέγρνπ απνηειεί κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία  

ε νπνία απαηηεί έγθπξε θαη πνηνηηθή πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Σν ζηνηρείν ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εάλ 

ιάβνπκε ππφςε ηελ απμαλφκελε ηαρχηεηα θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ηελ επθνιία 

δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηηο παγθφζκηεο θεθαιαηαγνξέο. Ζ 

έγθαηξε αληαπφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα ηεο αγνξάο ή ζηηο εηαηξηθέο εμειίμεηο είλαη 

θξίζηκε γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. 

Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ είλαη ην θφζηνο 

θαη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο απνθηνχληαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπο είλαη κεγάιν. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο 

κηθξνκεηφρνπο δελ ππάξρεη επαξθέο θίλεηξν θαη επθαηξία γηα ηελ άζθεζε 

ειέγρνπ θαη επνπηείαο αθελφο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθά αζχκθνξεο απφθηεζεο 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ηζρλήο δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε λα αζθήζνπλ πίεζε ζηα ζηειέρε ψζηε λα πξάμνπλ ζχκθσλα κε ηα δηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα. Αληίζεηα νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ ησλ 

κεηνρψλ έρνπλ ην θίλεηξν θαη ηε δπλαηφηεηα – ηθαλφηεηα λα αζθήζνπλ έιεγρν 

θαη επνπηεία. Παξάιιεια, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ κεηφρσλ απμάλεη κε 

ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ν έιεγρνο κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη απνδνηηθφηεξνο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, απνηειεί έλα 

λνκηθά ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν επνπηείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 

δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο θαη ζα κπνξνχζε, ζεσξεηηθά, λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ 

κεραληζκνχ κείσζεο ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο. 

Ο δεχηεξνο κεραληζκφο γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ αθνξά ηελ παξνρή θηλήηξσλ.  

Ζ παξνρή θηλήηξσλ κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

(stock options), κεηνρψλ, bonus θ.α. ηελ πεξίπησζε απφθηεζεο ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο απφ ηα ζηειέρε (ζπγθέληξσζε κεηνρψλ ζηα ρέξηα ηνπο) ηφηε ππάξρεη 

ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ αθνχ ην ζηέιερνο είλαη πιένλ θαη 

κέηνρνο. Χζηφζν ζε ρψξεο θαη εηαηξείεο φπνπ ε ηδηνθηεζία είλαη αξθεηά 

δηεζπαξκέλε δελ είλαη εθηθηφο απηφο ν κεραληζκφο20. ζν κεγαιχηεξν ην 
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κεηνρηθφ κεξίδην ησλ ζηειερψλ ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε επηξξνή ηνπο ζηα 

αλψηεξα ζηξαηεγηθά φξγαλα απνθάζεσλ. κσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηα ζηειέρε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν 

εμαγνξάο ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ζηειέρε (leverage buy out). 

Ζ παξνρή θηλήηξσλ επηηπγράλεηαη θαη κε ηε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο ησλ 

ζηειερψλ κε ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Δπεηδή ε καθξνρξφληα απνηίκεζε κηαο 

εηαηξείαο δελ είλαη εχθνιε λα εθηηκεζεί θαη λα κεηξεζεί, έρεη επηθξαηήζεη ε 

επηινγή βξαρπρξφλησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηε 

ρξήζε ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα ζηειέρε έρνπλ θίλεηξν λα εκθαλίζνπλ βξαρπρξφληα θαιά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα θέξνπλ αληίζηνηρα θαιέο 

απνιαβέο. Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκάλνπκε φηη ε απμεκέλε πίεζε πξνο ηα 

ζηειέρε γηα ζπλερή θαιά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο εκθάληζεο ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ. Παξάιιεια ε πίεζε απηή 

ππεξηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ βξαρππξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ ζε βάξνο ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο. 

Ο ηξίηνο κεραληζκφο επίιπζεο πξνβιεκάησλ αληηπξνζψπεπζεο αθνξά 

ηηο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα δερζνχλ ηα ζηειέρε απφ ηελ αγνξά, θεθαιαηαγνξά 

θαη αγνξά ζηειερψλ. Οη ηξεηο απηέο αγνξέο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο, ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο αιιά θαη ζηε δηαρξνληθή 

θήκε ησλ ζηειερψλ. «Οη επελδπηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηινγέο εμφδνπ 

εάλ δηαθσλνχλ κε ηε δηνίθεζε ή έρνπλ απνγνεηεπζεί απφ ηελ απφδνζε ηεο 

εηαηξείαο, δίλνληαο ην ζήκα – κέζσ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ – γηα ηελ αλάγθε 

ησλ ζηειερψλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο21». 

Ζ θεθαιαηαγνξά γηα λα απνηειέζεη κεραληζκφ κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

αληηπξνζψπεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή κε ηε ινγηθή φηη δε ζα 

επηηξέςεη ζηα ζηειέρε λα παξεθθιίλνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηδηνθηεηψλ, δηφηη 

ε απνηειεζκαηηθή αγνξά απνξξνθά άκεζα θαη γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο. 

Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο δε δηαρένληαη άκεζα θαη ρσξίο θφζηνο ή εκπφδηα. Οη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη ζηειερψλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ελψ 

νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο δελ εξκελεχνληαη ζσζηά ή εξκελεχνληαη κνλνδηάζηαηα. 
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ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε κηα αλαπνηειεζκαηηθή αγνξά ε νπνία 

επηδεηλψλεη ηα πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο.   

 

2.5.2 Θεσξία ησλ Δλδηαθεξφκελσλ Μεξψλ 

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο φπνπ 

πξπηαλεχεη ην αηνκηθφ θέξδνο, ε βάζε ηεο ζεσξίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(stakeholders) είλαη ε επζχλε ηεο εηαηξείαο έλαληη φισλ ησλ κεξψλ πνπ 

επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ δηακφξθσζε απηήο ηεο ζεσξίαο πεγάδεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηξξνψλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο, ηφζν ην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ. Δπηπξνζζέησο, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ησλ εηαηξεηψλ ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ή πεξηνρήο θαη σο εθ 

ηνχηνπ αλαγλσξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ κεξψλ γηα ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ. 

Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηεο ζεσξίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη φηη 

ζην βαζκφ πνπ ε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ 

νκάδσλ απηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηνίθεζε ηεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή 

καθξνρξφληα θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ηαρχηεξα ζε κεηαβνιέο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. 

Αξρηθά, ε έλλνηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο νξηδφηαλ σο «απηέο νη 

νκάδεο πνπ ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπο ν νξγαληζκφο ζα ζηακαηνχζε λα 

ππάξρεη»22. ηε ζπλέρεηα ν νξηζκφο δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά θαη πεξηιακβάλεη 

πιένλ φινπο απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ νξηζκνχ θαη νη δπζθνιίεο πνπ απηή παξνπζηάδεη 

απνηέιεζε αληηθείκελν κεγάιεο ζπδήηεζεο απφ ηνπο αθαδεκατθνχο. Ζ επξχηεηα 

ηεο έλλνηαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πεξηπιέθεη ζεκαληηθά ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο ηνπ.  
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Οη Franks and Mayer πξνζδηφξηζαλ ηα «εζσηεξηθά» (θπξίσο κεγάινη 

κέηνρνη θαη κέιε νηθνγέλεηαο) θαη «εμσηεξηθά» (επαγγεικαηηθά ζηειέρε) 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηνπο θαηεγνξηνπνίεζαλ θαη 

αληίζηνηρα ηα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο23. πλήζσο ηα εμσηεξηθά 

ζπζηήκαηα ηαπηίδνληαη κε ην Αγγινζαμσληθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηα εζσηεξηθά κε ην Ζπεηξσηηθφ Δπξσπατθφ ζχζηεκα. 

Οη Caroll θαη McPhail θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε δχν 

βαζηθέο νκάδεο : ε πξψηε αθνξά ηα θχξηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ζπκβάζεηο θαη ε δεχηεξε νκάδα είλαη νη «δηάρπηνη» πνπ ε 

αηνκηθή ηνπο δχλακε δελ είλαη ηθαλή λα επηηχρεη θαη ηελ επηβνιή ηνπο24. κσο νη 

δηάθνξεο ζπκβάζεηο ειέγρνπ θαη εμνπζίαο εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξείαο δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεχηεξε νκάδα. 

Ο ξφινο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθέξεηαη θαη ζηηο Αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ (2004) κέζα απφ δχν δηαθξηηέο νκάδεο. Ζ 

πξψηε νκάδα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη απηή πνπ ηα δηθαηψκαηα ηεο 

πξνζηαηεχνληαη λνκηθά ελψ ε δεχηεξε νκάδα είλαη απηή πνπ ηα δηθαηψκαηα ηεο 

δελ  πξνζηαηεχνληαη λνκηθά. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πξψηε νκάδα 

απνιακβάλεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ηεο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη 

ππνδεέζηεξε θαη ην κφλν δηθαίσκα πνπ ηεο αλαγλσξίδεηαη είλαη απηφ ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά φξγαλα γηα δεηήκαηα εζηθήο θαη λνκηθήο 

θχζεσο θαη φρη γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη δηακφξθσζεο ζηφρσλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη πνιηηηθψλ. Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ν ΟΟΑ ελψ αλαθέξεη σο αξρή 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, δελ αλαθέξεη ηελ 

ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ παξά κφλν ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

stakeholders θαη θπξίσο απηψλ πνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπο πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

λφκν. 

Ζ ζχγρπζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(εξγαδφκελνη, θαηαλαισηέο θ.α) είλαη κεγάιε θαη επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο εηαηξείαο ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

πνηθίινπλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ ηνπηθή-πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηε ζέζε θαη ζηάζε ηεο 
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εηαηξείαο εληφο ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ιεηηνπξγεί έσο ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. πλεπψο είλαη ινγηθφ λα πξνθχπηνπλ 

αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο. 

χκθσλα κε ηνλ Carroll, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα ζπκθέξνληα, ηα λνκηθά ή θαη εζηθά δηθαηψκαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ νθείιεη λα απαληήζεη ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα25: 

1. Πνηα είλαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

2. Πνηα είλαη ηα ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα ηνπο. 

3. Πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο ή θαη νη επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 

4. Πνηα επζχλε έρεη ε εηαηξεία πξνο θάζε νκάδα. 

5. Πνηεο ζηξαηεγηθέο ή/θαη ελέξγεηεο είλαη θαιχηεξα 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο ή ηηο 

επθαηξίεο 

6. Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε απάληεζε: δηεπθφιπλζε, 

δηαπξαγκάηεπζε, ρεηξαγψγεζε, αληίζηαζε ή ζπλδπαζκφο 

απηψλ. 

Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ππνζηεξίδεη φηη θακία απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο δε ζα πξέπεη λα επλνεζεί ζηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο. Γηα πνιινχο εξεπλεηέο απηφ νδεγεί ζηε κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα αθνχ απαηηεί ηελ πνιιαπιή εζηίαζε ζε πνιινχο 

αληίζεηνπο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, ζηφρνπο.   

Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηδηνθηήηε θαη αληηπξνζψπνπ αιιά ε πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Κάζε νκάδα επηδηψθεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηθήο ηεο 

σθέιεηαο εηο βάξνο ησλ άιισλ26. Απηή είλαη ε πεγή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο 

πηζαλήο θαηαζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Πέξαλ ησλ ζεσξεηηθψλ ακθηβνιηψλ γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ζεσξίαο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ππάξρνπλ θαη νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ πξάμε 

θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα παξαθάησ: 

1. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε δελ έρνπλ ηζφηηκν ξφιν ζηελ 

επηρείξεζε θαη δε ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζηφρσλ νπφηε ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα ηα 

ηεξαξρήζεη θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά δχζθνιν. 

2. Ζ πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο, αλ απηά 

αθνινπζνχλ ηδηνηειή θαη θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά. 

3. Ο ηξφπνο άζθεζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ κπνξεί 

λα είλαη εληαίνο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε αιιά πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κηα πην γξαθεηνθξαηηθή δνκή κε δπζθνιία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

2.5.3 Θεσξία ηεο Δπηηξνπείαο - Δπηκειεηείαο 

Ζ ζεσξία ηεο Δπηηξνπείαο είλαη ζρεηηθά πην ζχγρξνλε ζεσξία θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηηο ζεσξίεο ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο επηηξνπείαο είλαη ηα 

θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ. ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο φπνπ ηα ζηειέρε θηλεηνπνηνχληαη βάζεη ακηγψο νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ, ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο πξνθξίλεη άιινπ είδνπο θίλεηξα δίλνληαο 

έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο επζχλεο θαη ησλ εζηθψλ θηλήηξσλ27. χκθσλα κε ηνλ 

Donaldson ηα ζηειέρε θηλεηνπνηνχληαη «απφ κηα αλάγθε λα επηηχρνπλ, λα 

απνιάβνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ελζσκαηψλεηαη απφ ηελ επηηπρή εθηέιεζε 

ησλ εγγελψο πξνθιεηηθψλ εξγαζηψλ, λα αζθήζνπλ επζχλε θαη εμνπζία θαη λα 

απνθηήζνπλ αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηα αθεληηθά28».  
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χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο 

πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Αθελφο δελ ππάξρεη 

ν εζηθφο θίλδπλνο, αθνχ ηα ζηειέρε ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθηειέζνπλ φζν 

θαιχηεξα κπνξνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο, αθεηέξνπ δελ ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα 

ηεο επηδήκηαο επηινγήο, δηφηη απφ ηε θχζε ηνπο ηα ζηειέρε ζα εθηειέζνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο θαη κάιηζηα φζν θαιχηεξα κπνξνχλ.    

Δπηπξνζζέησο, ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο δελ αλαγλσξίδεη ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ-αληηπξνζψπσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ-

εληνιέσλ θαη ζεσξεί φηη γηα λα είλαη επηηπρήο κηα νξγάλσζε απαηηείηαη κηα δνκή 

ζηελ νπνία ν ζπληνληζκφο κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά29. Σν 

πξφβιεκα φκσο είλαη ε ζρεδίαζε κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ λα δηεπθνιχλεη 

ηα επζπγξακκηζκέλα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ζηειέρε λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επρέξεηα ιήςεο απφθαζεο θαη αλάιεςεο δξάζεο έηζη 

ψζηε απηά λα επηηχρνπλ ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο30. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο άιιεο ζεσξίεο, ζηε 

ζεσξία ηεο επηκειεηείαο δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα. 

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο φπνπ ην βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

ζηειερψλ, θαη κε ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπνπ ην πξφβιεκα 

είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεξψλ, ε 

ζεσξία ηεο επηηξνπείαο δελ αλαγλσξίδεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα θαη 

ππνζηεξίδεη πσο ην πξφβιεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα ιπζεί εάλ 

ελδπλακσζνχλ ηα ζηειέρε. πλεπψο ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο, ζε αληίζεζε κε 

ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα άηππα-κε 

ξεηά ζπκβφιαηα ηα νπνία πξνζδίδνπλ επειημία ζηα ζηειέρε λα δξάζνπλ. 

Παξάιιεια πξνηείλεη ηελ απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία θαλφλσλ, ζεζκψλ (π.ρ επηηξνπέο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) θαη 

δνκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη αθπξψλεη ηε ζπκβνιή ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

εκείν αλαθνξάο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ζηειερψλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην31. 

κσο ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο δελ επηζπκεί ηελ χπαξμε αλεμάξηεησλ θαη κε 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

31 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηε ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξά 

ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ή κειψλ πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν «εκπινπηηζκφο» ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη ηεο ζχλδεζεο-πίζηεο κε ηελ εηαηξεία, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Έηζη φκσο 

απνδπλακψλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ επνπηεπφκελνη θαη επφπηεο 

είλαη ηα ίδηα πξφζσπα. 

Μνινλφηη ηα ζεκεία εζηίαζεο ηεο ζεσξίαο ζηα αληδηνηειή θίλεηξα ησλ 

ζηειερψλ θαη ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε ηνπο κεηφρνπο 

πξνζδίδνπλ ελδηαθέξνλ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζηελ δηακφξθσζε 

ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε ζεσξία ηεο επηηξνπείαο δελ θαίλεηαη 

λα κπνξεί λα πξνηείλεη πξαθηηθέο ιχζεηο έλαληη ησλ θαηλνκέλσλ θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο θαη νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ πνπ παξαηεξνχληαη. 

 

2.5.4 Θεσξία ηεο Ηγεκνλίαο ηεο Γηνίθεζεο 

Ζ ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηεο δηνίθεζεο ππνζηεξίδεη φηη νη νξγαλσζηαθέο 

δνκέο, νη δνκέο κεηαβίβαζεο εμνπζίαο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο έρνπλ ζηελ νπζία 

αηνλήζεη θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ επηθξάηεζε θαη εγεκνλία ησλ 

ζηειερψλ32. Οη κέηνρνη απνδεζκεχνληαη απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη απηφ 

νδεγεί ζηελ έιιεηςε πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ. Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ 

αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πίζηεο ή απηήο ηεο εμφδνπ απφ ηελ επηρείξεζε33. 

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο, ε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο 

δελ αλαδεηά ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηπξνζψπεπζεο εθφζνλ ζεσξεί 

φηη απηφ απνηειεί θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εηαηξείαο θαζψο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ κεραληζκψλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ. Ζ 

δπζθνιία επζπγξάκκηζεο ησλ κεραληζκψλ απηψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζην εμσηεξηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ λνκηθή-ξπζκηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ησλ αληηπαινηήησλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ζε ζέκαηα απνδνηηθφηεηαο θαη ινγνδνζίαο. 
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Ζ αλεπάξθεηα ηεο ζρέζεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο 

εζηθήο λα επηβάιινπλ θαλφλεο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηα άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο κεηφρνπο λα αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο απνηειεί βαζηθή ππφζεζε ζηε ζεσξία ηεο 

εγεκνλίαο. «Ζ δηαδηθαζία έρεη ππεξηζρχζεη έλαληη ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη ην 

απνηέιεζκα είλαη ε εγεκνλία ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ πνπ πξνκελχεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θνηλσλία34». Σα 

παξαπάλσ εληζρχνληαη θαη απφ ηα θαηλφκελα εμαπάηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ θαη ηεο ξεπζηνπνίεζεο  εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε κεηνρέο, δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο θ.α. απφ αλψηαηα ζηειέρε εηαηξεηψλ ιίγν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπο (πεξηπηψζεηο Global Crossing & Enron).  Ζ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νδήγεζε ζε απηά ηα 

θαηλφκελα. 

Γηα πνιινχο εξεπλεηέο αθφκε θαη νη παξεκβάζεηο εηδηθψλ δνκψλ 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ (επνπηηθέο επηηξνπέο, αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη θψδηθα εζηθήο 

θ.α.), δελ απνηεινχλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηερλάζκαηα εηθνληθήο εμνπζίαο θαη 

ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηφρσλ. χκθσλα κε ηνπο Kavin θαη Kiel ηα 

ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο, φπσο απηφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη κηα λνκηθή θαληαζία πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηα 

ζηειέρε35. 

Σέινο, ε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη κε ηε ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ χπαξμε κηαο «εηαηξηθήο δεκνθξαηίαο» πνπ λα 

ζπγθεξάδεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ακθηζβεηείηαη 

έληνλα. Απελαληίαο ε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πξνθχπηεη κηα εγεκνλεχνπζα νκάδα ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη φια ηα πιενλεθηήκαηα (πιεξνθνξίεο, γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ εξγαζηψλ θ.α). 
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2.5.5 Νεφηεξεο Θέζεηο 

ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ε θαηάξξεπζε εηαηξηθψλ 

θνινζζψλ, φπσο ε Enron θαη ε Lehman Brothers, έθεξε εληνλφηεξα ζην 

πξνζθήλην ην πνιπζρηδέο δήηεκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. πσο πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θαζεγεηήο William Judge ε παγθφζκηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πξνθιήζεθε ελ πνιινίο απφ πνιιέο απνηπρίεο ζην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ36. 

Ο Frederick Lipman αλαθέξεη φηη, παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ Enron θαη Lehman Brothers θνηλφο παξαλνκαζηήο θαη ησλ δχν 

απνηέιεζε ν κεραληζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πγθεθξηκέλα επηζεκάλεη 

φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηδηαίηεξα ηα αλεμάξηεηα κέιε,  δελ δηέζεηαλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθήζνπλ άξηηα ηα επνπηηθά ηνπο 

θαζήθνληα, αθφκε θαη φηαλ απηέο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ ήδε γλσζηέο ζηα 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο37. 

Πνιινί ζχγρξνλνη κειεηεηέο θαη αθαδεκατθνί ζεσξνχλ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. πσο 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε χςηζηε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ είλαη 

ηφζν ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ φζν ε δηαθξηηηθή εμάζθεζε ησλ επνπηηθψλ 

ηνπ θαζεθφλησλ38. Δπηπξνζζέησο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 

πξνάγεη έλα πλεχκα αθεξαηφηεηαο ζηελ εηαηξεία θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζσζηά κε 

ηε δηνίθεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Δίλαη πξφδειν φηη ε ζχγρξνλε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή ηεο ζηνλ πνιχπινθν ξφιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Jay Lorsch θαη ηελ νκάδα ηνπ39, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο είλαη: 

1. Ζ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

2. Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 

3. Ζ δηαηήξεζε θαιήο ζρέζεο κε ηε δηνίθεζε 
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4. Ζ επνπηεία ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο 

5. Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Ο ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη πξέπεη 

επηηέινπο λα γίλεη αληηιεπηφ φηη δηαρσξίδεηαη απφ ηελ άζθεζε δηνίθεζεο. Σα 

ζηειέρε δηνηθνχλ ελψ ην ζπκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε εηαηξεία δηνηθείηαη ζσζηά 

θαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο επέξρεηαη κέζα απφ ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίδεηαη ζην ζπκβνχιην. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο ζρέζεο κε ηε δηνίθεζε απαηηεί κηα πεξίηερλε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ζηειερψλ. Σα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηα ζηειέρε αιιά δελ πξέπεη λα 

επεκβαίλνπλ ζηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ  κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 

ηζνξξνπίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή40. 

Ζ επνπηεία ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο πφζν κάιινλ ν ζρεκαηηζκφο ηεο 

είλαη θαζαξά ζέκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα ζηειέρε νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 

επνπηεχεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ (risk management) είλαη πιένλ φζν πνηέ 

άιινηε, επίθαηξε ζηελ αηδέληα ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Αλ θαη πνιινί 

ζεσξνχλ φηη απηφ ην πεδίν ελαπφθεηηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά. Σειεπηαίεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θάλνπλ βήκαηα ψζηε λα αλαβαζκίζνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, εληνχηνηο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν41. 

Ο Bob Tricker, ζπγθεληξψλεη θάπνηα βήκαηα βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα 

ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ42: 
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 Ζ απνδνρή ηεο ζέζεο φηη ε θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φρη απιά ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. 

 Ζ εδξαίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 Ο έιεγρνο ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ ησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ. 

 Ζ  ζχλαςε θαιήο ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ζηειερψλ δηνίθεζεο. 

 Ζ απξφζθνπηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ πξνο δηεπζπληέο θαη κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. 

 Ζ αλαγλψξηζε φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. 

 Ζ απνδνρή ηεο ζέζεο φηη ε εηαηξεία δελ αλήθεη ζηα ζηειέρε 

δηνίθεζεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη νη πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε. 

 Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο κεηφρνπο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο εζηθήο θαη ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

εηαηξείαο. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηελ επφκελε ππνελφηεηα, ην δήηεκα ηεο ζχγθιηζεο ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Πνιινί κειεηεηέο ζηηο κέξεο καο ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

εηαηξηθψλ ζεζκψλ. Ζ θαζνιηθή απνδνρή θαιψλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζα απφ ηνπο δηεζλείο θψδηθεο (World Bank, the 

Commonwealth of Nations, OECD θ.α), ε πηνζέηεζε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο επηρεηξήζεηο (International Accounting 
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Standards Committee & International Auditing Practices Committee), ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ εηαηξεηψλ (θεθάιαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ), ε 

άληιεζε θεθαιαίσλ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ε εκθάληζε ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ πνπ απαηηνχλ θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ 

ζε εηαηξείεο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα πην δπλαηά επηρεηξήκαηα γηα ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο43. 

ια ηα παξαπάλσ ζπγθιίλνπλ ζηε ζέζπηζε ζεκειησδψλ δνκψλ θαιήο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  φκσο θαζψο ζπλερίδνληαη νη δηαθνξέο παγθνζκίσο 

ζε επίπεδν λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, εηαηξηθψλ δνκψλ ηδηνθηεζίαο, ρξεκαηαγνξψλ 

θαη ηζηνξηθνπνιηηηζκηθψλ θαη εζηκηθψλ πξαθηηθψλ, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

δηαθνξνπνηείηαη αλά ηνλ θφζκν. 

 πσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη ν Bob Tricker, «κηα παγθφζκηα ζχγθιηζε 

ησλ εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζα ρξεηαζηεί κηα ζχγθιηζε 

πνιηηηζκψλ θαη απηφ θαίλεηαη λα έρεη πνιχ δξφκν αθφκε»44. 

 

2.6 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

ΥΧΡΗΟ 

 

Ο εηαηξηθφο ζεζκφο ζπλαληάηαη αλά ηνλ θφζκν κε πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο 

απφ ρψξα ζε ρψξα αθφκε θαη απφ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζε γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα. Οη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

αθνξνχλ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: 

1. Σελ κεηνρηθή – ηδηνθηεζηαθή δηαζπνξά 

2. Σελ ζρέζε κεηφρσλ θαη δηνίθεζεο 

3. Σελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηνλ βαζκφ 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο κεηνρηθψλ ζπκκεηνρψλ 

4. Σελ ζέζε άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

 

Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ππάξρνπλ δχν βαζηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλαληψληαη ζε 

φια, αιιά ε βαξχηεηα ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ην έλα ζχζηεκα ζην 

άιιν. Πξφθεηηαη γηα ην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ην πξφβιεκα ηεο 
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πξνζηαζίαο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. Ζ γελεζηνπξγφο αηηία απηψλ ησλ δχν 

πξνβιεκάησλ είλαη ε δηαθνξά ησλ πνηνηηθψλ ( είδνο, ηθαλφηεηα, ρξνληθφο 

νξίδνληαο, ζθνπνί ηνπ κεηφρνπ θ.α.) θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(δηαζπνξά, δηθαηψκαηα ςήθνπ θ.α) ηεο ηδηνθηεζηαθήο ζπγθέληξσζεο. 

Ζ πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θάπνησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζηε 

δηακφξθσζε ηεζζάξσλ πξνηχπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: 

1. Σν Αγγινζαμσληθφ (Ζ.Π.Α , Ζλσκέλν Βαζίιεην, Καλαδάο, 

Απζηξαιία θ.α.) 

2. Σν Γεξκαληθφ (Γεξκαλία, Οιιαλδία, Διβεηία, νπεδία, Απζηξία, 

Γαλία, Ννξβεγία, Φηιαλδία θ.α.) 

3. Σν Λαηηληθφ (Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Βέιγην θ.α.) 

4. Σν Ηαπσληθφ (Ηαπσλία) 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη κε αλαθνξά ζην Γεξκαληθφ θαη Λαηηληθφ 

ζχζηεκα σο εληαίν ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Δπξσπατθφ – 

Ζπεηξσηηθφ κνληέιν) θαζφηη παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο45. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ απφιπηεο. Σν ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δηακνξθψλεηαη 

θπξίσο ηζηνξηθά, κε βάζε ηελ ηνπηθή δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο. Παξφια απηά ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη βνεζεηηθφ εξγαιείν πξνεηνηκαζίαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο ρψξαο.   

 

2.6.1 Αγγινζαμσληθφ χζηεκα 

Σν Αγγινζαμσληθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γηάζπαζε – δηάρπζε ησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ θαη απμεκέλε 

θηλεηηθφηεηα ησλ κεηφρσλ: ην βαζηθφ ελδηαθεξφκελν κέξνο είλαη ν 

κέηνρνο. Οη θχξηνη κέηνρνη, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο ζεζκηθνί 

επελδπηέο, έρνπλ ζρεηηθά κηθξά κεηνρηθά κεξίδηα. Ζ απνπζία 
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ζπγθεληξσκέλεο ηδηνθηεζίαο θαη ε έιιεηςε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο δεκηνπξγεί λέεο δνκέο εμνπζίαο. 

2. Απμεκέλνο ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ : ν ζεζκφο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη απαξαίηεηνο φρη κφλν γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηε ινγνδνζία ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηειερψλ αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ ζηειερψλ. εκαληηθφ ξφιν ζην Γ. θαηέρνπλ νη 

εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη ηα αλεμάξηεηα κέιε. 

3. Τςειή βαξχηεηα ησλ θεθαιαηαγνξψλ : νη αλαπηπγκέλεο 

θεθαιαηαγνξέο είλαη ξεπζηέο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απμεκέλεο κεηνρηθήο θηλεηηθφηεηαο π.ρ. κεησκέλν θφζηνο 

ζπλαιιαγψλ, δηαξθήο δήηεζε κεηνρψλ, πνιιαπιέο επηινγέο 

εμαγνξψλ – ζπγρσλεχζεσλ θ.α. 

4. Καιχηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ : 

ε χπαξμε ηζρπξήο νξγαλσηηθήο δνκήο κέζσ θαλνληζκψλ θαη 

κεραληζκψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο ππνζηεξίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ (αζθαιήο θαηαγξαθή 

ηεο ηδηνθηεζίαο, κεηαθνξά ηεο ηδηνθηεζίαο, απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηαηξεία έγθαηξα θαη πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή 

θαη ςήθνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο Μεηφρσλ, εθινγή θαη παχζε 

κειψλ ησλ Γ.., ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο (ΟΟΑ, 

2004). 

 

2.6.2 Δπξσπατθφ-Ηπεηξσηηθφ χζηεκα 

Σν ζχζηεκα ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Κπξίαξρνη Μέηνρνη : νη κεγάινη κέηνρνη θπξηαξρνχλ θαη είλαη απηνί 

πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ζ 

ζπγθέληξσζε κεηνρηθψλ κεξηδίσλ αλήθεη ζε κηθξφ αξηζκφ 
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κεηφρσλ. Ζ δηάζπαζε ησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ ζπρλά γίλεηαη απφ 

γεληά ζε γεληά. 

2. χζηεκα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: θπκαίλεηαη ζε δχν επίπεδα, απηφ 

ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ επηηξνπψλ επνπηείαο. Σν Γ.. 

ειέγρεηαη απφ εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά κέιε πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνπο κεγάινπο κεηφρνπο. 

3. Παξνπζία θεθαιαηαγνξψλ : νη θεθαιαηαγνξέο είλαη ζρεηηθά κε 

ξεπζηέο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ειέγρνπ. 

4. Ύπαξμε άηππσλ ζπκβνιαίσλ: ηα κε ξεηά (implicit) ζπκβφιαηα 

εληζρχνπλ ηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ 

θαη ηεο δηνίθεζεο. 

5. Παξνπζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ: νη ηξάπεδεο παίδνπλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζηηο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη 

απφ κηθξνχο επελδπηέο θαη απφ ηε ζέζε ησλ ηξαπεδηηψλ ζηα Γ.. 

ησλ εηαηξεηψλ. 

6. Θεζκηθνί Δπελδπηέο : ε παξνπζία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε 

ζρέζε κε ηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο. 

 

2.6.3 Ιαπσληθφ Μνληέιν 

Σν Ηαπσληθφ κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Κπξίαξρνη Μέηνρνη : θπξίαξρνο κέηνρνο είλαη ε θχξηα ηξάπεδα. «Οη 

ηξάπεδεο, σο ην θέληξν ελφο κεγάινπ δηθηχνπ απφ ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο, θξαηνχλ έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ κεηνρψλ θαη 

ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο ππνζηεξηθηέο φηαλ απαηηείηαη. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε δε βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 

βξαρπρξφλησλ θεξδψλ. Αληίζεηα νη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

εηαηξείεο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο θαη 
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παίδνπλ ελεξγφ ξφιν, σο κεγάινη ζπλέηαηξνη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο»46. 

2. Παξνπζία Κεθαιαηαγνξψλ : νη θεθαιαηαγνξέο παξνπζηάδνληαη 

αλαπηπγκέλεο αιιά δελ έρνπλ ην ίδην ξφιν θαη δε ξπζκίδνπλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξεηψλ φπσο γίλεηαη ζηηο 

Αγγινζαμσληθέο ρψξεο. 

3. Παξνπζία Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ : ν ξφινο ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη πνιπδηάζηαηνο. Οη ηξάπεδεο δελ είλαη κφλν 

κέηνρνη αιιά θαη ζπλέηαηξνη. Δθηφο απφ ην ξφιν ηνπ ρξεκαηνδφηε 

θαηέρνπλ θαη ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ εηαηξεία. Δληζρχνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο δηφηη ζεσξνχλ φηη παξάγνπλ 

καθξνρξφληα θέξδε γηα απηέο.  

4. Ύπαξμε άηππσλ ζπκβνιαίσλ: ηα άηππα – κε ξεηά ζπκβφιαηα 

εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σν 

ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Ηαπσλία βαζίδεηαη ζην 

ζηνηρείν ηεο «νηθνγέλεηαο», φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

Ζπεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηελ Ηαπσλία ε 

νηθνγέλεηα έρεη πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο θαηξίαο. Ζ νηθνγέλεηα 

δηαηεξεί ζπκκεηνρέο ζε πνιιέο εηαηξείεο. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ είλαη ε ηξάπεδα πνπ αλήθεη θαη απηή ζηελ 

«νηθνγέλεηα». 

2.7 ΟΜΑΓΔ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Σν ζχγρξνλν εηαηξηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή παηρλίδηα 

εμνπζίαο θαη ειέγρνπ κεηαμχ ησλ δξψλησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Οη βαζηθνί 

παίθηεο δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο: 

1. Γηεπζχλσλ χκβνπινο / Δπαγγεικαηηθά ηειέρε 

2. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

3. Μέηνρνη 
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Σν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ 

χπαξμε ζχλζεησλ θαη ελίνηε ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία θαινχληαη 

λα εμηζνξξνπήζνπλ. Απηή αθξηβψο ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη πνπ 

δεκηνπξγεί νκάδεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο νη νπνίεο ελδέρεηαη είηε 

λα ζπκκαρήζνπλ είηε λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε. ην ζεκείν απηφ παξεκβαίλεη ε 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ψζηε λα εληζρχζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηζνξξνπία 

ησλ δπλάκεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα. 

 

2.7.1 Γηεπζχλσλ χκβνπινο & Δπαγγεικαηηθά ηειέρε 

 

πκθέξνληα & ηφρνη 

Ο ξφινο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηειερψλ είλαη ε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο. Ζ ελαπφζεζε 

ηεο εγεζίαο ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ψζηε λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο κείσζεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ αλάζεζε ηεο εμνπζίαο 

είλαη πνπ νδεγεί ζην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ησλ 

αληηπξνζψπσλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ θαη 

δεκηνπξγνχληαη θφζηε αληηπξνζψπεπζεο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε 

νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. ηηο ρψξεο πνπ 

αθνινπζνχλ ην Ζπεηξσηηθφ Δπξσπατθφ χζηεκα είζηζηαη λα κελ εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο αθνχ ηα ζηειέρε είλαη ζπλήζσο θαη νη κεγάινη 

κέηνρνη νπφηε ππάξρεη ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ θαη ζθνπψλ. Αληίζεηα ζην 

Αγγιν-ζαμσληθφ χζηεκα φπνπ ηα ζηειέρε έρνπλ πξνζιεθζεί σο 

αληηπξφζσπνη ησλ κεηφρσλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ εηο βάξνο ησλ κεηφρσλ. Φαηλφκελα φπσο 

απηά ησλ εηαηξηθψλ απηνθξαηνξηψλ, απάηεο θαη σξαηνπνίεζεο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ απνδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε ζπγθξνπφκελσλ νκάδσλ εληφο ηνπ θφιπνπ ησλ εηαηξεηψλ.  

 

 ηξαηεγηθή 

Σα επαγγεικαηηθά ζηειέρε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αλψηαην επίπεδν 

ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο εθεί δειαδή φπνπ ιακβάλνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Ξεθηλψληαο απφ ην νξγαλσηηθφ πεδίν ηεο επηρείξεζεο 

αλαιακβάλνπλ ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, 

θεθαιαηαθψλ, ηερλνινγηθψλ) ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ βαζηθή ηνπο απνζηνιή ζην 

επηρεηξεζηαθφ πιένλ πεδίν πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε δηαηήξεζε, αλ φρη 

αχμεζε, ηεο εηαηξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ζε απνδεθηά επίπεδα. Οη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζηειέρε θαζψο θαη 

ε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζε ζεκαληηθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Απφ 

ηε κεξηά ηνπο νη κέηνρνη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ θαη λα απνηηκνχλ ην έξγν 

ησλ ζηειερψλ κε θξηηήξηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηελ αγνξά. 

 

χκκαρνη –     Αληίπαινη 

Σν εηαηξηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε λα επηθξαηήζνπλ θαη 

λα εθαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Δθφζνλ ε εμνπζία ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί 

απφ άιια θέληξα φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη κέηνρνη, είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη ηα ζηειέρε ζα θνηηάμνπλ θαιφπηζηα απηνχο ηνπο αλψηεξνπο ζεζκνχο 

θαη ζα αλαδεηήζνπλ ζπκπαίθηεο γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηελ αληηπαιφηεηα γηα 

εμνπζία θαη έιεγρν κέζα ζηελ εηαηξεία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο ζα ππάξμνπλ θάπνηνη 

απφ ηνπο κεηαβηβαζηέο εμνπζίαο θαη ειέγρνπ φπσο, θάπνηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θάπνηνη κέηνρνη ή αθφκε θαη θάπνηα πξφζσπα απφ ηηο 

Δπηηξνπέο Διέγρνπ, νη νπνίνη ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε ηα ζηειέρε θαη ζα 
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είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί απέλαληη ηνπο εθφζνλ εθ πξννηκίνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο δελ είλαη θνηλά. 

 Άηππα θάζε ζηέιερνο αλαδεηά ηε ζχλαςε ζπκκαρηψλ πνπ λα βαζίδνληαη 

ζηα ίδηα ζπκθέξνληα ελψ ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη 

αληίπαια ζηξαηφπεδα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηα δηθά ηνπο δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα. Απηέο νη ζπκκαρίεο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο 

κεγάινπο κεηφρνπο ή ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ δηακνξθψλνληαη βάζεη 

αζαθψλ κεραληζκψλ φπσο άηππεο ζπκθσλίεο θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ ρηίδεηαη 

αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηειερψλ κε ηα θαηψηεξα 

επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ζηειέρε κάιινλ 

βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε. Οη πθηζηάκελνη ησλ ζηειερψλ ζρεδφλ πάληα 

ζπλαηλνχλ θαη ζπκπξάηηνπλ κε ηα αλψηεξα ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηηο απνιαβέο ηνπο θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο. Ζ 

απξφζσπε ζρέζε ησλ κεηφρσλ κε ηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηεο επηρείξεζεο επλνεί 

ηελ εμάξηεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα.  

 

Δξγαιεία 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηεο θάζεηο ζηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο 

εμνπζίαο απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε 47: 

1. Γιαππαγμάηεςζη ενόρ εςνοϊκού ζςμβολαίος επγαζίαρ 

Ζ εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηεπζχλνληα πκβφινπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

έλα πινχζην βηνγξαθηθφ εκπνδίδεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 

ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηνπο κεηφρνπο. Απηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ησλ ακνηβψλ ηνπο ή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηά γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο48. 

Δπηπξφζζεηα ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε κέζσ ησλ δεμηνηήησλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο απνηεινχλ έλα βαζηθφ εηαηξηθφ πφξν. 
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Έρνληαο ην παξαπάλσ ππφςε ηνπο ηα ζηειέρε , κέζσ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο ή ηνπ ειέγρνπ ησλ ςήθσλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ζπκβφιαηα 

απαζρφιεζήο ηνπο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ 

απφθηεζε κεηνρηθψλ κεξηδίσλ θαη γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ 

αγνξά ζηειερψλ απμάλεηαη φζν κεγαιψλεη ην θεθάιαην γλψζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε. 

ια ηα παξαπάλσ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε πσο ηα ζηειέρε δελ πξέπεη 

ή δε ζπκθέξεη ή είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνιπζνχλ. κσο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εληζρχεηαη ε θπξηαξρία ησλ ζηειερψλ θαη απνδπλακψλεηαη ν ξφινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνχ «έλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  πνπ δελ κπνξεί λα 

απνιχζεη ζηειέρε δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ»49. 

Ζ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ειέγρνπ θαη εληνπηζκνχ ζηειερψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξέο αληίζεηεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο ή επηδήκηεο γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί κέιεκα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

2. Μείωζη ηων απειλών από ηο Γ.. και άλλα ανώηαηα ζηελέση 

Ζ αληίιεςε θπξίσο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πσο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαηέρεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ 

εηαηξεία απηνκάησο εληζρχεη ηελ εηθφλα ηνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηαθηηθψλ 

απφζπαζεο εχλνηαο απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. Ο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηαθηηθέο δηαπξνζσπηθήο επηξξνήο 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηα κέιε ηνπ Γ.. 

ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ησλ κεηφρσλ κπνξνχλ εχθνια λα 

επέκβνπλ ηα ζηειέρε. Ο κεραληζκφο ςήθηζεο κέζσ εμνπζηνδνηνχκελσλ 

πξνζψπσλ φηαλ νη κέηνρνη δελ κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο Μεηφρσλ εληζρχεη ην ξφιν ησλ ζηειερψλ θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

επνπηεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη. Σα ζηειέρε κέζσ ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπο επαθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ 

εηαηξεία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα πείζνπλ ηνπο κεηφρνπο λα ηα 

εμνπζηνδνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζηε 
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Γεληθή πλέιεπζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ελδπλακψλεηαη ν ξφινο ησλ ζηειερψλ 

ελψ ηαπηφρξνλα απνδπλακψλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Δπηπξφζζεηα, ε εμνπζία ησλ Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ εληνπίδεηαη 

δπλακηθά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα ζηειέρε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ηνπο απφ ηνλ Γηεπζχλσλ ηφηε ε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηζρπξνπνηείηαη πεξαηηέξσ. Σα ζηειέρε δηαθξίλνληαη ζε : κεηφρνπο (θχξηνπο ή 

κεηνςεθίαο), κεηφρνπο κε ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξεία (δηθαηψκαηα πξναίξεζεο), 

κεηφρνπο κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιεηηνπξγίεο (κέιε ηνπ Γ., κέιε επηηξνπήο 

θ.α.) θαη ζηειέρε ρσξίο δεζκεχζεηο. «Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εηαηξεία (κέηνρνη, ζηειέρε θιπ) απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ακθηζβεηίεο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ. Μπνξνχλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, λα αλαδείμνπλ 

παξάηππεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο, θαη λα εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο ζην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Απηέο νη ελέξγεηεο κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ εμνπζία ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ επρέξεηα ελεξγεηψλ ηνπ». 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη πνιιέο εηαηξείεο αληί λα ειέγρνπλ θαη λα επνπηεχνπλ 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηίηιν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ λέν 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Ζ δηπιή εγεζία ζηηο δχν απηέο ζέζεηο (ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ) δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 

ηεο θαθήο απφδνζεο50. 

3. Δθαπμογή Δηαιπικών ηπαηηγικών 

Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ησλ ζηειερψλ κεηψλεηαη φζν απμάλνληαη νη 

επελδπηηθέο επθαηξίεο51. Οη επηινγέο αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ απμεκέλε επρέξεηα πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε γηα επελδχζεηο, ελψ ηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη ήδε επελδπκέλα θαη δελ απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ 

ζηειερψλ ζηελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σα ζηειέρε πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ηηο ειεχζεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο ζηελ επηρείξεζε ψζηε ην θεθάιαην λα παξακέλεη κέζα ζηελ 

εηαηξεία θαη λα κε δηαλέκεηαη κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

46 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε χπαξμε θαη δηαηήξεζε ησλ ζηειερψλ ζηελ 

επηρείξεζε ζπλάδεη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ηφηε ηα 

ζηειέρε ζα επηιέμνπλ ηαθηηθέο αχμεζεο ηεο απφδνζεο ηεο. «Δπεηδή νη επθαηξίεο 

αλάπηπμεο ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θάλνπλ ηα 

ζηειέρε, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα γηα θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά. Απηή ε 

θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εκθαληζζεί σο πξφβιεκα ππν-

επέλδπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο»52. Σα ζηειέρε ζα 

επηιέμνπλ λα πσιήζνπλ ηκήκαηα θαη κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ 

απνδίδνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κεγάιεο ππεξαμίεο πνπ απμάλνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. «Σν πξφβιεκα ηεο ππν-επέλδπζεο πξνθχπηεη 

γηαηί ηα ζηειέρε, δηαηείλνληαη φηη δελ επελδχνπλ ζε έξγα ζεηηθήο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

δαλεηαθά θεθάιαηα, γηαηί ηηο ζεηηθέο απνδφζεηο απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζα ηηο 

θαξπσζνχλ φρη νη κέηνρνη αιιά νη πξνκεζεπηέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ»53. 

Δπηπξφζζεηα, ν βξαρππξφζεζκνο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κεηφρνπο, 

νξίδνληαο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ επηηάζζεη ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ πνπ λα 

απμάλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά γξήγνξα. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ «ψξηκεο» επελδχζεηο, θπξίσο κε ηε κνξθή 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ άκεζα θέξδε. Δίλαη εχινγν 

πσο κηα επέλδπζε εθ ηνπ κεδελφο ζε κηα λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη πζηεξεί ζηελ παξαγσγή άκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Έηζη ινηπφλ ηα ζηειέρε πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ζε εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ άκεζα νθέιε θαη λα 

θαξπσζνχλ θαιχηεξεο ακνηβέο. κσο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε ππεξ-

επέλδπζε ζε ηέηνηνπ ηχπνπ επελδχζεηο ή ζε βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ζε ζνβαξή κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

πνπ πξνήιζαλ απφ πξσηνγελή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο νπνηαδήπνηε επηινγή επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάιεςε θηλδχλνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηειερψλ φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κεηφρσλ. Σν ζηνηρείν φκσο πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηηο δχν 

πιεπξέο είλαη ε αζπκκεηξία θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. Απφ ηε κηα νη κέηνρνη 

αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ελψ απφ 

ηελ άιιε ηα ζηειέρε αλαιακβάλνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν, απηφλ ηεο εμεηδίθεπζεο 
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ζηε δξαζηεξηφηεηα  ηεο εηαηξείαο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. Σέινο, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηέιερνο απνθηήζεη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο, ε εκπεηξία έδεημε φηη εθκεηαιιεπφκελν ηελ άκεζε εζσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε πνπ έρεη κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα ηα 

θεθάιαηα ηνπ ( ν Jeff Skilling πνχιεζε κηζφ εθ. κεηνρέο ηεο ENRON πξηλ ηελ 

παξαίηεζε ηνπ γλσξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο). 

χκθσλα κε ηνπο Kose θαη Lemma , ε ζχγθξνπζε κεηφρσλ θαη δηνίθεζεο 

νδεγεί ηα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο «ζηελ επέθηαζε ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ κε ηε 

κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο ΄΄απηνθξαηνξηψλ΄΄ εηο βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ 

θεθαιαίνπ ή ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ζηελ επέλδπζε ζε αζθαιείο αιιά ζπληεξεηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ακνηβψλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο»54. 

4. Η αμοιβή ηος Γιεςθύνονηορ ςμβούλος 

εκείν αληηπαξάζεζεο θαη εθηεηακέλεο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ακνηβψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Αλά ηνλ θφζκν θαη 

αλά εηαηξεία κπνξεί λα πξνθχςνπλ δηάθνξα ζρήκαηα ακνηβψλ πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ κηζζφ, επηκίζζηα (bonus), δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (stock 

options), παξνρή άιισλ πιηθψλ θαη άπισλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ζ ζεσξία 

ηεο αληηπξνζψπεπζεο ρξήδεη σο αξκφδην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο 

ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. κσο ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γηεπζχλνληα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο είλαη 

επφκελν λα ππάξμνπλ πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ακνηβήο. ηελ νπζία ην πξφβιεκα  απνξξέεη απφ ηνλ δηηηφ ξφιν ηνπ 

Γηεπζχλνληα ν νπνίνο ιεηηνπξγεί θαη σο ειεγθηήο-αμηνινγεηήο αιιά θαη σο 

ειεγρφκελνο. 

Οη ζσζηέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνηείλνπλ ηελ ζχζηαζε 

κηαο αλεμάξηεηεο επηηξνπήο ακνηβψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληηθεηκεληθή θαη 

ακεξφιεπηε αμηνιφγεζε ηνπ χςνπο ησλ απνιαβψλ ηνπ Γηεπζχλνληα 

πκβνχινπ θαη ησλ ζηειερψλ βάζεη ηεο απφδνζεο ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηα 

θαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ηνλ αληηπξφζσπν ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. 
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 Ζ χπαξμε ηέηνησλ επηηξνπψλ θαίλεηαη πσο απμάλεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ κεηφρσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ην επίπεδν ηνπ ειέγρνπ πνπ 

αζθείηαη απφ ηελ επηηξνπή εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

αληίιεςε ηεο δεμηφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο πιεξνθφξεζεο ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ ειέγρεηαη απφ ηα 

εθηειεζηηθά ζηειέρε θαη σο εθ ηνχηνπ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ακεξφιεπην θαη αληηθεηκεληθφ πιαίζην ακνηβψλ. Σν έξγν 

ηνπο δπζρεξαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο 

απνηειεζκαηηθήο αγνξάο ζηειερψλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο απφ ηελ επηηξνπή ακνηβψλ. Με ηε 

ζεηξά ηνπ απηφ νδεγεί ζηελ εμάξηεζε ηεο επηηξνπήο απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

αληιήζνπλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο.  

 

Πεξηβάιινλ 

Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε επηρείξεζε 

ρσξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (societal 

environment) πεξηιακβάλεη δπλάκεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηε 

βξαρπρξφληα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο (θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί, δηεζλή πνιηηηθά 

γεγνλφηα, επηηφθηα, ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θ.α), ζηηο λνκηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηηαγέο (λνκνζεζία, ζπλζήθεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο 

θ.α) θαζψο θαη ζηηο ηερλνινγηθέο πξνφδνπο (λένη ηξφπνη δηαλνκήο κηαο 

ππεξεζίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, απηνκαηνπνίεζε θ.α). Δπεηδή ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά πεξίπινθν θαη πνιπζχλζεην δελ κπνξεί λα ηχρεη 

ειέγρνπ ή θαη επηξξνήο απφ ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν ή ηα ζηειέρε. 

Απελαληίαο ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί πεδίν 

δξάζεο θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Σν άκεζν πεξηβάιινλ (task environment) 

απνηειείηαη απφ νκάδεο θαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα 

απφ ηελ επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλεη ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, ηνπο 
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πξνκεζεπηέο, ηνπο αληαγσληζηέο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη άιιεο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο. 

χκθσλα κε ηνλ Eisenhardt ππάξρνπλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο55: λα ην αιιάμεηο, λα 

πξνζαξκνζηείο ζε απηφ ή λα ην εγθαηαιείςεηο. πκκεηέρνληαο ζην εηαηξηθφ 

παηρλίδη ηα ζηειέρε ηείλνπλ λα αιιάμνπλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη κέηνρνη 

πξνζπαζνχλ πνιιέο θνξέο λα επζπγξακκίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο κε απηά 

ησλ ζηειερψλ εθρσξψληαο ηνπο κεηνρέο. Σα ζηειέρε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κεηφρνπ ζα ζπκπεξηθεξζνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηα ζηειέρε πνπ δελ έρνπλ 

ηδηνθηεζηαθά ζπκθέξνληα. Ζ εθηεηακέλε απφθηεζε κεηνρψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζηειερψλ κπνξεί απηνκάησο λα νδεγήζεη ζηελ πξνψζεζε ηνπο σο κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ζηελ 

άηππε πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο ειεγθηηθνχο θαη επνπηηθνχο κεραληζκνχο.  

Ζ αληζνξξνπία δπλάκεσλ νδεγεί είηε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο 

είηε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο απνρψξεζεο απφ έλα «ερζξηθφ πεξηβάιινλ». ηηο 

αγνξέο πνπ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο εηαηξηθφο έιεγρνο ε πξνζαξκνγή 

είλαη επθνιφηεξε γηαηί δελ αζθνχληαη πηέζεηο ζηα ζηειέρε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηραξαθψλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ή λα κεηψζνπλ ηηο απεηιέο 

ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

ζπληεινχληαη ερζξηθέο θαη κε ερζξηθέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, νη θάηνρνη 

ησλ κεηνρψλ έρνπλ δηαζέζηκε ηελ επηινγή ηεο εμφδνπ εάλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

κεησζεί. Με ηελ απνρψξεζε ησλ κεηφρσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ έιεγρν ηεο 

εηαηξείαο. 

 

2.7.2 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην καδί κε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

απνηεινχλ ηα αλψηαηα φξγαλα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. ηελ νπζία ην πκβνχιην απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν κεηαμχ 

ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο. 
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Ζ δνκή θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαθέξεη απφ εηαηξεία 

ζε εηαηξεία θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηφρνπο, εθηειεζηηθά ζηειέρε, κε 

εθηειεζηηθά ζηειέρε, κέιε ηνπ εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ, ειεγθηηθά θαη επνπηηθά 

κέιε θ.ν.θ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πκβνπιίσλ απαξηίδεηαη απφ κνλφ αξηζκφ 

κειψλ (5, 7, 9, θ.ν.θ) ελψ ν Walter J. Salmon πξνηείλεη θαηά κέζν φξν έλα 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ 9 κε εθηειεζηηθά κέιε (outside 

directors) θαη 3 εθηειεζηηθά κέιε (inside directors)56. Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλεμαξηεζία, ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ57. ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ν Sussland αληηπαξαηάζζεη 

παξακέηξνπο φπσο ηε ζπρλφηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ58.  

Οη επζχλεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζχιιεςε, ηελ επνπηεία , 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ησλ καθξνρξφλησλ εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απεηιψλ-θηλδχλσλ, επθαηξηψλ θαη δπλάκεσλ πνπ νξίδνπλ θαη 

νδεγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επνπηεία θαη 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο59.  

 ηνπο θφιπνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαπηχζζνληαη 

αληηπαιφηεηεο θαη νκάδεο δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ αλνκνηνγέλεηα κπνξεί 

λα απνδεηρζεί πιενλέθηεκα ή κεηνλέθηεκα ηεο ζχλζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ. Δάλ 

ην κίγκα είλαη θαιφ θαη κπνξεί λα ππάξμεη ζχλζεζε απφςεσλ, γλψζεσλ θαη 

ζπκθεξφλησλ ηφηε ην  πκβνχιην κπνξεί λα ζπζηαζεί σο κηα νκάδα θνηλψλ 

ζηφρσλ θαη θνπιηνχξαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απηνλφεηεο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ηξηβψλ 

κέζα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέρνπλ ηα αλεμάξηεηα κέιε θαη νη επνπηηθέο 

επηηξνπέο. Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη φηη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ζπκκαρνχλ κε ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο αξρέο , θπιάζζνπλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ κεηφρσλ θαη εληζρχνπλ ην δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ξφιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ60. Ζ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο απνηειεί βαζηθφ ξφιν ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν παξάιιεια 

θξνληίδεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ άξηηα θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ (ρξφλνο, πιεξνθνξία, εγεζία, θεθάιαην, εξγαζία). 
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Απηή ε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ζπκθεξφλησλ εληφο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάλεη δχζθνιε ηε ζχγθιηζε απφςεσλ ησλ κειψλ 

γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Αθφκε θαη ηψξα γηα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ην δίιεκκα είλαη ππαξθηφ: δεκηνπξγία ελφο πνιππξφζσπνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ δπζθίλεηνπ θαη ζπγθξνπζηαθνχ, ή 

ελφο ζπκπαγνχο πκβνπιίνπ πην επέιηθηνπ θαη πξνζαξκφζηκνπ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο; Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη 

λα επαλεμεηαζζεί θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε άζρεκσλ νηθνλνκηθψλ 

εηαηξηθψλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί. 

Δπηπξνζζέησο νη ηζνξξνπίεο κεηαμχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ είλαη ιεπηέο θαη ζα πξέπεη 

λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. χκθσλα κε ηνλ Jay W. Lorsch, ν Γηεπζχλσλ ζα 

πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηε ιεπηή γξακκή 

αλάκεζα ζηελ επνπηεία ηεο δηνίθεζεο θαη ζηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο61. 

Απαηηείηαη πιένλ κηα λέα θφξκνπια θαιήο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ κε 

ζαθείο θαη δηαρσξηζκέλνπο ξφινπο ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαιέο πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ λέα απηή ζρέζε ζα ελδπλακψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ λα ζπκβνπιεχεη ηα ζηειέρε θαη παξάιιεια λα επνπηεχεη ηελ 

εηαηξηθή επίδνζε. 

Ζ δχλακε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεγάδεη απφ δχν θπξίσο ζηνηρεία: 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπλνρή ηνπ σο νκάδα. Κάζε έλα απφ απηά 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο ε πξαγκαηηθή εμνπζία 

ηνπ πκβνπιίνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Γηεπζχλσλ αιιά θαη ηα 

αλψηαηα ζηειέρε. 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζηειέρε θαη ην πκβνχιην είλαη ε 

πιεξνθφξεζε. Σα ζηειέρε ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο ζηελ εηαηξεία 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα (human resources, finance) θαη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ εχθνια θαη 

γξήγνξα πιεξνθνξίεο. Ζ έιιεηςε απηή ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. 

Ζ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηεξίδεηαη ζην κεραληζκφ ιήςεο απνθάζεσλ θαη 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

52 

ην κέζν εθαξκνγήο είλαη ε θαιήο πνηφηεηα πιεξνθνξία. κσο ζηα ζπζηήκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζηειέρε κεηψλεη ή 

δπζρεξαίλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ πξνο θάπνηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ 

αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο ή ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο 

εκπνδίδεη ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. Σν 

γεγνλφο φηη ηα κέιε εμαξηψληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη θαη 

ειέγρνληαη απφ άιινπο, κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη αθπξψλεη, κεξηθψο ην δηνηθεηηθφ ηνπ ξφιν. 

Απεηιή γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ θαηέρεη παξάιιεια θαη ηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε 

ζπκπξάηηνπλ κε ηνλ Γηεπζχλνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επθνιφηεξα ηνλ 

έιεγρν θαη ζπλεπψο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ σο ηνλ απφιπην ξπζκηζηή 

γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη ε εηαηξεία. Ζ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο απνδπλακψλεη ην πκβνχιην, 

ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη ειέγρεη ηελ εθηειεζηηθή δηνίθεζε, θαη νη ηζνξξνπίεο 

αλαηξέπνληαη. 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξα θαη ιεηηνπξγεί ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη πνιπζχλζεην θαη πνιπηάξαρν. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο ζπλζήθεο φπσο: θαιφ ξπζκηζηηθφ θαη λνκηθφ 

πιαίζην, ηζρπξά εζηθά επηρεηξεζηαθά πξφηππα, επδηάθξηηε ηδηνθηεζηαθή δνκή, 

απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, δηαθξηηφ θαη 

απνδεθηφ απφ φινπο εηαηξηθφ φξακα, απνζηνιή θαη ζηφρνπο, θαιή βάζε 

γλψζεο απφ φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ. 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δχζθνια 

βξίζθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο θαη επνκέλσο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν θαη επέιηθην πεδίν δξάζεο κε 

κεραληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηε κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο θαη δηαζθαιίδνπλ ηε 

ινγνδνζία. 
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2.7.3 Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνηειεί ην αλψηαην δηνηθεηηθφ ζψκα 

ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ κεηφρνπο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο (κεγαινκέηνρνη – 

κηθξνκέηνρνη). Σν κέγεζνο ηεο ηδηνθηεζηαθήο δηαζπνξάο είλαη απηφ πνπ 

θαζνξίδεη ην κίγκα κεηφρσλ ζηε πλέιεπζε. ηηο ΖΠΑ θπξίαξρν ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο είλαη απηφ ησλ κηθξψλ κεηφρσλ (diffuse ownership and small stock-

holders). Αληίζεηα ζηε Γχζε παξαηεξείηαη έλα πην ζπγθεληξσηηθφ ηδηνθηεζηαθφ 

κνηίβν κε έλαλ θπξίαξρν κεγαινκέηνρν (concentrated ownership and a 

dominant stock-holder). 

Ζ εηεξφθιεηε θχζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νδεγεί ζε αληηπαιφηεηεο θαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ. Γηαθξηηέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα επηζπκνχλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηε πλέιεπζε κέζσ ζπκκαρηψλ, 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ρεηξαγψγεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Πνιιέο θνξέο δε, ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ δελ είλαη απαξαηηήησο 

νξζνινγηθά ζθεπηφκελα ή θαη δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο 

θαη ηθαλφηεηεο γηα λα ιάβνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη ηαχηηζε πξνο κηα εληαία δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. Σν πξφβιεκα 

νμχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε  ησλ αλαπηπγκέλσλ 

θεθαιαηαγνξψλ φπνπ νη κέηνρνη κεηνςεθίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ζρεηηθά 

κηθξφ θφζηνο λα επηιέμνπλ ηελ έμνδν απφ ηελ εηαηξεία. Απηή ε δπλαηφηεηα 

αλαηξέπεη ηηο ηζρχνπζεο ηζνξξνπίεο θαη θάλεη ην ζψκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

επκεηάβιεην θαη σο εθ ηνχηνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κηαο 

εληαίαο ζηξαηεγηθήο ηνπιάρηζηνλ ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ν ρξφλνο δελ είλαη δηαζέζηκνο πφξνο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ζηνηρείν φκσο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε πλέιεπζε, 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ή αθφκε θαη πφξσλ, δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ζπλαληψληαη θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο νπφηε δελ ππάξρεη κηα ζπλερήο 

δηαδηθαζία δχκσζεο ηδεψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κάιηζηα φπνπ ππάξρνπλ δειψζεηο 

εμνπζηνδφηεζεο, φηαλ δειαδή θάπνηνο κέηνρνο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ζηε 

πλέιεπζε θαη εμνπζηνδνηεί άιιν πξφζσπν ζηε ζέζε ηνπ, δεκηνπξγείηαη 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

54 

ζχγρπζε γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδεη απφιπηα ν εμνπζηνδνηψλ ηελ 

επηινγή ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ. 

Ζ δηαδηθαζία αληαιιαγήο πξνηάζεσλ θαη ςήθηζεο ηνπο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε απνηππψλεηαη ζηε κεηνρηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. ηαλ νη κέηνρνη 

παξνπζηάδνπλ πξνηάζεηο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ θπξίαξρσλ 

νκάδσλ, ηφηε εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο αξλεηηθέο κεηνρηθέο απνδφζεηο62. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φηαλ δηαθαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχκπιεπζεο θαη 

επζπγξάκκηζεο ζηφρσλ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηφηε παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο 

κεηνρηθέο απνδφζεηο63. 

Ζ δχλακε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πεγάδεη ελ πνιινίο απφ 

ηε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ςήθσλ. Τηνζεηνχληαη 

δηαδηθαζίεο θαη αξρέο δεκνθξαηίαο γηα ηελ απνθπγή ηεο αηαμίαο θαη ηνπ ράνπο. 

Σν ζρήκα «κηα κεηνρή, κηα ςήθνο», ην νπνίν ζηελ Διιάδα επηβάιιεηαη απφ ηνλ 

λφκν 2190/1920 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ, ηνλ λφκν 3604/2007, εμαζθαιίδεη φηη 

θάζε κέηνρνο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη, έρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ηελ επηινγή ηεο ζπκκεηνρήο. Αληίζεηα ην κε αλαινγηθφ ζρήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απαηηεί κηα ςήθνο αλά 

κεηνρή θαη φρη κηα ςήθνο αλά πξφζσπν.  

Μνινλφηη ε κε αλαινγηθή δνκή θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθέληξσζε 

ςήθσλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν, σζηφζν δελ ηζρχεη. Οη δειψζεηο 

εμνπζηνδφηεζεο απνηεινχλ έλδεημε δπλεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ δηνίθεζεο 

θαη κεηφρσλ θαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πέθηνπλ αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο 

ζχγθξνπζεο. Γεληθά,  ε ζρέζε δηνίθεζεο θαη κεηφρσλ είλαη εχζξαπζηε θαζφηη ε 

αηδέληα ησλ δχν πιεπξψλ δηαθέξεη64. Σέινο, επεηδή ην θφζηνο ηεο νξγάλσζεο 

κηαο αληίδξαζεο ζηε δηνίθεζε είλαη αξθεηά πςειφ πνιινί κέηνρνη επηιέγνπλ ηελ 

έμνδν απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην παξά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ εκθάληζε ελφο λένπ κεηνρηθνχ ζρήκαηνο, απηφ ησλ ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ, θαιείηαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πην αδχλακσλ 

κεηφρσλ θαη λα ζπζπεηξψζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Ζ εηζαγσγή 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ μεθίλεζε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 κε ηελ CalPERS (California Public Employees‟ Retirement System – 
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πληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο Καιηθφξληα). Σν ηακείν απηφ 

ζέινληαο λα δηαζθαιίζεη ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε εηαηξείεο πνπ ην ελδηέθεξαλ 

απαίηεζε ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη επέιεμε έλα 

πην ελεξγφ ξφιν ζηα δξψκελα ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο είρε επελδχζεη. Έηζη 

ινηπφλ, ν νξγαλσκέλνο κεηνρηθφο αθηηβηζκφο ζπζπεηξψλεη ηνπο κεηφρνπο, 

ηνπιάρηζηνλ απηνχο ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπκπίπηνπλ, θαη ηζρπξνπνηεί ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. 

 

2.8 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Ζ ζπλζεηφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο επηηάζζεη 

ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ πξαθηηθψλ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κέηξα θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

Αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο απηέο πεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο : ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ε 

ζχζηαζε ελφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ κε εθηειεζηηθψλ – 

αλεμάξηεησλ κειψλ, ε ζπγθξφηεζε επνπηηθψλ επηηξνπψλ φπσο απηέο ησλ 

ακνηβψλ, ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη επηινγήο ζηειερψλ, ε ζρεδίαζε θαη 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ίδξπζε 

γξαθείσλ κεηφρσλ θαη ελεκέξσζεο, θ.α65. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ (2004) είλαη: ε δηαθάλεηα – δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ, ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηφρσλ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηδηνθηεζίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ξφινπ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπο ζσκάησλ) ζηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε. Σν ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ εμππεξεηψληαο ηηο παξαπάλσ 

βαζηθέο αξρέο ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πηνζέηεζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαηνρπξψλεηαη 

λνκνζεηηθά θάλνληαο ηελ εκθάληζε ηνπο, είηε ζην ζχλνιν ηνπο είηε κεξηθψο, 
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ζηνπο πεξηζζφηεξνπο λφκνπο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (π.ρ Sarbanes-Oxley 

ζηηο ΖΠΑ θαη Ν.3016 ζηελ Διιάδα). Παξφια απηά δελ ηπγράλνπλ θαζνιηθήο 

απνδνρήο εμαηηίαο δχν θπξίσο ιφγσλ: πξψηνλ, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 

απαγνξεπηηθφ γηα πνιιέο εηαηξείεο νη νπνίεο δείρλνπλ απξφζπκεο λα δηαζέζνπλ 

πφξνπο θαη δεχηεξνλ ε ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα πνπ απαηηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ε κε απνδνρή ηνπο νθείιεηαη θαη ζηελ 

ακθηζβεηνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπο θπξίσο απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο επηκειεηείαο αιιά θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο. 

Πνιινί αθαδεκατθνί ζπλδένπλ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ κε 

ηελ πξφιεςε ησλ εηαηξηθψλ απνηπρηψλ. Οη εηαηξείεο πνπ ηηο εθαξκφδνπλ 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξν επίπεδν Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο. Οη παξαηεξνχκελεο απνηπρίεο δελ είλαη ηφζν 

απνηέιεζκα ηεο κε εθαξκνγήο ηνπο, αιιά πεξηζζφηεξν ηεο θαθήο εθαξκνγήο 

ησλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεηαη φηη έρνπλ ππεξεθηηκεζεί 

θαη φηη δελ απνηεινχλ θαζνιηθή ιχζε γηα φιεο ηηο ρψξεο ή ηα νηθνλνκηθά 

πεξηβάιινληα66. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη πέληε πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο: ε 

δηάθξηζε ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ κε εθηειεζηηθψλ – αλεμάξηεησλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ε ζπγθξφηεζε επνπηηθήο επηηξνπήο, ε ζχζηαζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη ηέινο ε παξνπζία Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 

 

2.8.1 Γηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

ηελ ππξακίδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο νη ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ πξνζθέξνπλ ζηνλ θάηνρν ηνπο ηελ κεγαιχηεξε 

εμνπζία θαη δχλακε. Ο ξφινο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 

επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Παξάιιεια, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ησλ άιισλ 

εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ. πσο εχινγα πξνθχπηεη ε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο 
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ησλ δχν ξφισλ ζε έλα πξφζσπν εκπνδίδεη ηελ ακεξφιεπηε εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα απνθφκηζεο πξνζσπηθψλ σθειεηψλ. Ζ 

έιιεηςε δηάθξηζεο ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κηα θαη ν ειεγρφκελνο θαη ν ειεγθηήο 

είλαη ην ίδην πξφζσπν. 

Ζ εθαξκνγή ηεο «θαιήο πξαθηηθήο» ηεο δηάθξηζεο ησλ ξφισλ έρεη 

ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο67. Απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη επί ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη 

απηφο πνπ ηνλ θηλεηνπνηεί γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

ξφισλ ηίζεηαη ελ ακθηβφισ δηφηη πηζηεχεηαη φηη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεηφρσλ ελψ παξάιιεια δελ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

νξγαλσζηαθή απφδνζε παξά κφλν φηη απνηειεί κηα απιή ζπκβνιηθή θίλεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

2.8.2 Με εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

          Αλεμάξηεηα κέιε ζεσξνχληαη απηά πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή κεηνρηθή 

ηδηφηεηα ή  άιινπ είδνπο ζρέζε (π.ρ εμαξηψκελεο εξγαζίαο) κε ηελ εηαηξεία θαη 

κε ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη ηα κέιε ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα δηαηεξνχλ κεηνρηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία αιιά δελ έρνπλ αλαιάβεη 

εθηειεζηηθά θαζήθνληα. 

        πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην απνηειεί ην θχξην φξγαλν έγθξηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο επνπηείαο 

θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ζηειερψλ. Ζ εηζαγσγή αλεμάξηεησλ κειψλ ζην πκβνχιην 

δηαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν εμαζθαιίδεη ηε 

“θσλή” ησλ κηθξνκεηφρσλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ δελ 

αληηπξνζσπεχνληαη ζην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδν ε αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηπρφλ δεζκεχζεηο – εμαξηήζεηο επηθνπξεί ην 

έξγν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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         Ζ νξζή πξαθηηθή ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ πξνυπνζέηεη θάπνηεο βαζηθέο 

αξρέο φπσο: 

 Σε ζσζηή πιεξνθφξεζε ηνπο 

 Σε ζσζηή επηινγή ηνπο 

 Σελ ηήξεζε ζσζηψλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ηνπο πξηλ απφ θάζε 

ζπλεδξίαζε 

 Σελ παξνρή απαξαίηεησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο (π.ρ πξφζβαζε ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ ειεγθηή θ.α) 

        πσο είλαη ινγηθφ κπνξεί λα πξνθχςνπλ εκπφδηα θαη πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Αξρηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηα πξνηεηλφκελα κέιε λα κελ είλαη 

θαη‟ νπζία αλεμάξηεηα αθνχ κπνξεί λα κελ έρνπλ δηεξεπλεζεί φιεο νη πηζαλέο 

ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ ή ησλ κεγαινκεηφρσλ 

ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ επεξεάδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ επαξθή θίλεηξα γηα ηα αλεμάξηεηα κέιε λα επηηειέζνπλ ην ξφιν ηνπο 

φπσο π.ρ κηα ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή, ηφηε είλαη ακθίβνιν αλ ζα έξζνπλ ζε 

αληίζεζε ή ζα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα άιια κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αθνπζηνχλ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζρεηηθά πην αδχλακσλ κεξψλ. 

         Ζ παξνπζία αλεμάξηεησλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη 

θαηνρπξσζεί λνκηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο (π.ρ 

ΖΠΑ, Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Ηηαιία θ.α) θαη πιένλ πνιιέο είλαη 

νη εηαηξείεο πνπ αζπάδνληαη απηφλ ην ζεζκφ. Παξφια απηά ε αλάδπζε 

νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ ζε εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζην 

Γηνηθεηηθφ ηνπο πκβνχιην κεγάιν πνζνζηφ αλεμάξηεησλ κειψλ (π.ρ ENRON, 

Disney, Parmalat, WorldCom, θ.α) θαίλεηαη λα απνδπλακψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ αλεμαξηήησλ κειψλ. Μάιηζηα, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, πνιιά απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε θαηεγνξήζεθαλ 
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γηα ακέιεηα, ρξεκαηηζκφ ή ζπλεξγεία κε ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε ή ηνπο 

κεγαινκεηφρνπο πνπ θέξνληαη σο ππεχζπλνη ησλ ζθαλδάισλ.  

         Οξκψκελε ησλ ζπλερφκελσλ ζθαλδάισλ παγθνζκίσο, ε αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα έρεη αλαδείμεη ην δήηεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ αιιά 

ζπλάκα έρεη ηνλίζεη ηελ αλάγθε γηα ζσζηή επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

νξηζηνχλ σο αλεμάξηεηα κέιε θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη θνπιηνχξαο 

πνπ θαινχληαη λα επηδείμνπλ ηα κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπο απνηειεζκαηηθά. 

 

2.8.3 Δπνπηηθή Δπηηξνπή 

         πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιαζζηθνχ δεηήκαηνο 

ηεο αληηπξνζψπεπζεο) ή ησλ πιεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ). Χζηφζν, ε αλεμαξηεζία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαζθαιίδεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

1.  Σελ χπαξμε αλεμαξηήησλ κειψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

2. Σε ιεηηνπξγία επνπηηθήο επηηξνπήο  

         Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

επηηξνπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν πιέγκα 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ησλ επηηξνπψλ ζπλνςίδεηαη γχξσ απφ θξίζηκεο 

ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο θάζε επηρείξεζεο νη νπνίεο είλαη: ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ακνηβψλ, ε δηελέξγεηα πξνζιήςεσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ζηειερψλ, ε θαηάξηηζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη θψδηθα εζηθήο θαη εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε επηινγή κειψλ γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θ.α. 

         Ηδηαίηεξν ξφιν ελέρεη ε Δπνπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ πκβνπιίνπ κε ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε θαη θπξίσο κε ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ 
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επηινγή ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαθνξψλ ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ68. 

        πσο είλαη ινγηθφ έρεη αζθεζεί θξηηηθή ηφζν γηα ηε ζχλζεζε (θξηηήξηα 

επηινγήο κειψλ θαη χπαξμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ) φζν θαη ηε ιεηηνπξγία 

(αζπκκεηξία πιεξνθνξίαο θαη θφζηνο ζπκκεηνρήο) ηεο επνπηηθήο επηηξνπήο. 

χκθσλα κε ηνλ Schiling νη παξάγνληεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηηξνπήο 

είλαη : νη παζεηηθνί κέηνρνη, αλαπνηειεζκαηηθέο γεληθέο ζπλαληήζεηο, δηαπινθή 

ηδηνθηεζίαο, δηαδηθαζία επηινγήο κειψλ, ζχλζεζε, ζέκαηα πξνζσπηθφηεηαο, 

άληζε θαηαλνκή θφξηνπ εξγαζίαο θ.α69. Δπηπξνζζέησο δηάθνξεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επνπηηθήο επηηξνπήο70.  Αθφκε θαη αλ 

ηζρχνπλ φιεο νη παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επνπηηθήο επηηξνπήο 

δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη αξθεηή γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

2.8.4 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

   Οη λνκηθά επηβαιιφκελνη επνπηηθνί κεραληζκνί θάζε εηαηξείαο 

πεξηιακβάλνπλ ησλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Λφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη απαξέγθιηηα ζηνπο θαλφλεο ηεο ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

   Με ηνλ φξν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο-Διεγθηηθή ελλννχκε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηνπο θαλφλεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νθείιεη λα 

ζέβεηαη θαη λα εθαξκφδεη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα αμηνπνηεί πιήξσο φινπο ηνπο 

πφξνπο ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Μέζσ 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε δηνίθεζε εμεηάδεη ηε ζπκκφξθσζε ή κε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, κε ηηο πνιηηηθέο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αξρέο 

ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πξνυπνζέηεη ηε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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   Ο πιεξέζηεξνο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν είλαη φηη απνηειεί κηα αλεμάξηεηε, άξα θαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαίσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, 

ε νπνία κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζζέηνληαο αμία θαη βειηηψλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηνρεχεη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

ηνλ πεξηνξηζκφ ή αθφκα θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ.  

  Με ην ζχζηεκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηηπγράλεηαη: 

 Ζ ζπλερήο επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ν εληνπηζκφο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηα 

πξνβιεπφκελα 

 Ο έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξάγνληαη 

 Ζ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πξνβιεκάησλ απάηεο ή θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο 

 Ο έιεγρνο ηεο νξζήο θχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο 

 Ζ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε αδπλακίεο θαη ε επηζήκαλζε 

δπλαηνηήησλ βειηίσζεο. 

   Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ηέηνηνο πνπ κέζσ ηεο 

δξάζεο ηνπ, ην απνηέιεζκα νθείιεη λα παξέρεη πξφζζεηε αμία ζηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα-νξγαληζκφ. ηηο κέξεο καο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ζεσξείηαη 

σο κία αλαγθαία ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο 

παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κία 

αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζα παξέρεη ζπκβνπιέο ζε φια 

ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο δηνίθεζε έρνληαο νπζηαζηηθφ θαη θαίξην ξφιν. 
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           Ζ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ρξεζηή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί κέζν απνηειεζκαηηθήο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο κία θαηεχζπλζε πνπ δηαζθαιίδεη ηε καθξνρξφληα 

επηβίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ θαηαδνιίεπζε.  

Ζ νπζία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη απνηειεί κηα δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο, 

απνηειεζκαηηθήο θαη ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηεο 

νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με άιια ιφγηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εληζρχεη 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, πξνζζέηνληαο ζε απηή θχξνο θαη 

αμηνπηζηία. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί έλαο εζσηεξηθφο έιεγρνο επηηπρεκέλνο 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο δελ αξθεί ε απεηθφληζε ηνπ ζην 

νξγαλφγξακκα κηαο εηαηξίαο αιιά απαηηείηαη πάλσ απ‟ φια ε χπαξμε 

αλεμαξηεζίαο. Έλαο αλεμάξηεηνο, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη, 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεκαίλεη φηη έρεη πιήξε, ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Οη ππεχζπλνη ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αλεκπφδηζηα θαη λα εθηεινχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο εληειψο απαιιαγκέλνη απφ θάζε είδνπο παξεκβάζεηο. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ππνβνεζείηαη απφ ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλάινγε ππνζηήξημε ηνπ απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαζψο θαη ηελ ζπλερή παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ. 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά 

παξακέηξσλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ε δηνίθεζε : 

 Ζ μεθάζαξε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε δηνίθεζε 

γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ππαγσγήο ηνπ 

ζηε Γηνίθεζε (Γηεπζχλνληα χκβνπιν) ή ζε Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit 

Committee) ή ζε θάπνηα δηεχζπλζε. Γεληθά ελδείθλπηαη ε ππαγσγή ηνπ 

ζε αλψηαην ηεξαξρηθφ επίπεδν πξνζδίδνληαο θχξνο θαη αληηθεηκεληθφηεηα 

ζηελ φιε δηαδηθαζία. Αληίζεηα ε έληαμε ζε θάπνηα δηεχζπλζε 

ππνβαζκίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνλ ζέηεη ππφ πεξηνξηζκφ. 
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 Ζ ειεπζεξία δξάζεο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο (The control environment). Σν θαηά πφζν δειαδή νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ην απξφζθνπην 

ηεο πξφζβαζεο ζηα αξρεία ηεο εηαηξίαο, ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

 Ζ αλαγθαηφηεηα. Σν θαηά πφζν δειαδή ε δηνίθεζε επηζπκεί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο λα ιεηηνπξγεί σο απαξαίηεην εξγαιείν ηεο θαη φρη σο κέζν 

αζηπλφκεπζεο. 

   ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ν ζηελφο δεζκφο κεηαμχ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ξφινο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλνςίδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

παξέρεη ηελ επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

δηαζθαιίδνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο.  

  Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ζπλδένπλ άξξεθηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. χκθσλα κε απηά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζθνπψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ νθείινληαο πάληα λα πξνσζεί ηνπο θαηάιιεινπο θψδηθεο εζηθήο 

θαη αμηψλ κέζα ζηελ εηαηξεία, λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη λα δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηνλ έιεγρν ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζηε δηεχζπλζε 

θαη ζηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

   ηελ νπζία ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, αμηνινγεί 

δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο ζηελ πξάμε, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πξνηείλεη πξνζαξκνγέο θαιχπηνληαο 

φιν ην θάζκα ηεο επηρείξεζεο αθνχ θαηαπηάλεηαη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηήο. Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ρξεηάδεηαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη 

επηηήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

αλαιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο γηα 
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ελδερφκελεο παξαηππίεο ή αδπλακίεο. Απηφ ην βάξνο επσκίδεηαη ην ηκήκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην 

ζπκβνχιην θαη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

ππνζηεξίδνληαο ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθνξά γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε 

δηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο δηαζέηεη κηα πνιχηηκε θαη αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ.  

 

2.8.5 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

            Σηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 κηα ζεηξά ζθαλδάισλ θαη 

δπζθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ έπιεμαλ κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο71 

θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ θνηλσληθή επζχλε ησλ εηαηξεηψλ θαη ην λέν ξφιν 

πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ. Μέρξη ηφηε επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ε 

επηρείξεζε είλαη δηαθξηηή απφ ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη απνζθνπνχζε απνθιεηζηηθά ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

αγλνψληαο δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α. 

 ηηο κέξεο καο φκσο, νη εηαηξείεο θξίλνληαη, φρη κφλν κε βάζε 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά θαη κε βάζε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Οη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ινηπφλ θαινχληαη λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

ηζφξξνπε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. ηελ νπζία εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ θνηλσλία εληφο ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί. θνπφο είλαη ε 

επίηεπμε καθξνπξφζεζκεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ 

πξαθηηθέο πνπ ηθαλνπνηνχλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (θαη φρη κφλν ησλ 

κεηφρσλ) πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

κηαο επηρείξεζεο. 
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 Ζ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία θαη αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνδεηθλχεη φρη κφλν 

ηε δπλακηθή ηεο αιιά θαη ηελ ζπλερφκελε εμέιημε ηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν. Γελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο πνπ λα αληηπξνζσπεχεη 

πιήξσο φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Παξαθάησ ζα 

αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζε θάπνηνπο απφ απηνχο ελψ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

πξνζεγγίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  

 Ο Heal ζεσξεί φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ην πξφγξακκα 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη γηα λα κεησζνχλ νη εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ή ε απνθπγή ηνπ θφζηνπο 

δηαλνκήο θνηλσληθψλ πφξσλ72. Δπηζεκάλεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα ηεο73: 

 Μείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

 Μείσζε ησλ απνξξηκάησλ 

 Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο 

 Γεκηνπξγία θεθαιαίνπ θήκεο γηα ηα πξντφληα θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε 

 Βειηίσζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Sacconi νξίδεη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε σο έλα «κνληέιν εθηεηακέλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ηα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ κηα εηαηξεία έρνπλ επζχλεο – 

ππνρξεψζεηο πνπ πνηθίινπλ απφ ηελ πιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ αλάινγσλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνο φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εηαηξείαο74». 

 Ο Archie Carroll πξνζεγγίδεη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε σο κηα 

ζχλζεζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ππιψλσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ ζρέζεσλ75:  
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1. Οηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο: νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα επηηεινχλ ην 

ζθνπφ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

2. Ννκηθέο πξνζδνθίεο: νη εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ λα είλαη θνηλσληθά 

ππεχζπλεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο επηηαγέο. 

3. Ζζηθέο Πξνζδνθίεο: αθνξνχλ φ,ηη γεληθά αλακέλεη ε θνηλσλία απφ ηηο 

εηαηξείεο  πέξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζδνθηψλ. 

4. Φηιαλζξσπηθέο Πξνζδνθίεο:  αθνξνχλ κηα κεγάιε γθάκα δεηεκάησλ 

απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο  κέρξη πξαθηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ησλ εηαηξεηψλ. Απηέο είλαη απιψο 

επηζπκεηέο απφ ηηο εηαηξείεο. 

 ε επξσπατθφ επίπεδν ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαιείηαη σο κηα 

εζεινληηθή πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλδξάκνπλ γηα κηα θαιχηεξε 

θνηλσλία θαη πεξηβάιινλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ Πξάζηλε Βίβιν «δειψλνληαο νη εηαηξείεο ηελ θνηλσληθή ηνπο επζχλε θαη 

εζεινληηθά αλαιακβάλνληαο δεζκεχζεηο πνπ είλαη πέξα απφ ηηο λνκηθέο θαη 

ηππηθέο απαηηήζεηο, πνπ ζα έπξεπε έηζη θαη αιιηψο λα ζεβαζηνχλ, πξνζπαζνχλ 

λα αλαπηχμνπλ πξφηππα θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη λα ελζηεξληζηνχλ ηελ αλνηρηή 

δηαθπβέξλεζε, λα ζπκθηιηψζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

κέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πνηφηεηαο θαη αεηθνξίαο76». 

 ε δηεζλέο επίπεδν ην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε (Γ.Δ..Β.Α.) νξίδεη «ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε 

δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκβάινπλ ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη λα πξνζπαζνχλ, καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο». 

 χκθσλα κε ην Business for Social Responsibility (BSR – έγθξηην 

δηεζλέο site γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε) ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

νξίδεηαη σο «ε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα δηαζθαιίδεη ζπλερηδφκελε 

βησζηκφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία, ιεηηνπξγψληαο κε ηξφπνπο πνπ 
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ηηκνχλ ηηο εζηθέο αμίεο θαη ζέβνληαη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ». 

 Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη δηεζλείο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε, 

αλάπηπμε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Δηδηθέο 

πηζηνπνηήζεηο φπσο ην ΑΑ1000 AcountAbility Principles Standard ή ην ISO 

26000 ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο ελψ ε χπαξμε δεηθηψλ 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο ν FTSE4Good Index θαη Dow Jones 

Sustainability Indexes ρξεζηκεχνπλ γηα αζθαιείο «εζηθά» επελδχζεηο. Δπίζεο 

ηα Ζλσκέλα Έζλε έρνπλ αλαπηχμεη ηηο Αξρέο γηα ηελ Τπεχζπλε Αλάπηπμε 

(Principles for Responsible Investment) πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ. 

 Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζπρλά δηράδεηαη ζηε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη 

αλάκεζα ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 

Δξσηήκαηα πξνθχπηνπλ αλ ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εζσθιείεη ηηο πξαθηηθέο 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ή ην αληίζεην. 

  Κάπνηνη αθαδεκατθνί δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ δχν 

ελλνηψλ ππφ ηε ζθέςε φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε εζηηάδεη ζηα 

πξνβιήκαηα εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ ελψ ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηα πξνβιήκαηα ησλ κεηφρσλ (δηαθάλεηα θαη ινγνθξηζία)77. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο ελψ ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Παξνκνίσο ηνλίδεηαη θαη ε δηαθνξά σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ππφ ηελ έλλνηα φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πξνθχπηεη απφ απηφ-

ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο εληφο ηεο εηαηξείαο (π.ρ νη αξρέο πνπ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο) ελψ ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη 

ζπρλά επηβεβιεκέλε απφ ηηο εθάζηνηε ξπζκηζηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο (π.ρ ν 

λφκνο πνπ νξίδεη ησλ αξηζκφ ησλ κειψλ, εθηειεζηηθψλ θαη κε, εληφο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ). 

 Οη Walsh θαη Lowry κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηείλνληαη φηη ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 
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πεξηβάιινληνο πνπ  επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο78. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Sacconi ππνζηεξίδεη φηη ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη έλα κνληέιν δηεπξπκέλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ απηνί πνπ δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε (δηεπζπληέο,ζηειέρε) 

απνθηνχλ ππνρξεψζεηο πνπ θπκαίλνληαη ηφζν πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο φζν θαη 

πξνο ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε79.  

 Ο Erik Belfrage απφ ηελ SEB Bank (νπεδία) πηζηεχεη φηη ηφζν ε 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε φζν θαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο γηα κηα εηαηξεία επνκέλσο δελ είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο. Αλ δειαδή κηα επηρείξεζε δηαηεξεί κηα θαινζρεκαηηζκέλε 

ζηξαηεγηθή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηφηε πηζαλφηαηα ζα επλνήζεη θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο80. 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

επηιέγνπλ λα αλαδηαηππψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ λένπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν άιια πιελ ησλ κεηφρσλ ελδηαθεξφκελα 

κέξε81. Ζ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, είηε πξνθχπηεη 

ππνρξεσηηθά δηα λφκνπ είηε εζεινληηθά, πξνζθέξεη απφ ηε κηα θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο (ιφγσ ησλ δσξεψλ) πξνο εμππεξέηεζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

θεξδψλ ησλ κεηφρσλ, θαη απφ ηελ άιιε απνθαηάζηαζε θαη εδξαίσζε ηεο 

εηαηξηθήο θήκεο πξνο εμππεξέηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 Οη πειάηεο-θαηαλαισηέο είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηα 

πξνζθέξνπλ.  Παξνκνίσο νη εξγαδφκελνη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγνδνηψλ ηνπο θαη νη εηαηξείεο πνπ θαίλνληαη λα 

ππνζηεξίδνπλ πην ελεξγεηηθά ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζπγθξαηνχλ 

επθνιφηεξα ηνπο θαιχηεξνπο ππαιιήινπο ηνπο ή πξνζιακβάλνπλ ζηαδηαθά 

άηνκα πνπ πξφηεξα απνθιεηφληνπζαλ ζρεηηθά εχθνια απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο  

(πξνγξάκκαηα άλεξγσλ κεηέξσλ, πξνγξάκκαηα αλεηδίθεπησλ λέσλ θ.α).  



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

69 

 Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο θηιαλζξσπηθέο ή θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο ιαλζαζκέλα πηζηεχεηαη. Οη πξαθηηθέο ηεο έρνπλ εθαξκνγή 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε ζρέζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηεο 

εηαηξείαο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αμηνπξέπεηαο, ηεο εζηθήο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θ.α.) 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζήκεξα δελ 

παξακέλεη απιά κέζα ζην πιαίζην ησλ εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ 

δηέπνπλ κηα εηαηξεία. Απνηειεί πξαθηηθή ηεο ζχγρξνλεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο82.  

 Οη εηαηξείεο πιένλ επηιέγνπλ πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αλαθπθιψλνπλ, δελ ξππαίλνπλ ην ίδην θαη απνθεχγνπλ ηελ 

απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο βξίζθνληαο απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο επελδχνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο θαη αληακνηβψλ ελψ 

πξνζθέξνπλ θνηλσληθφ έξγν ζηηο θνηλφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Πξνρσξνχλ 

ζηελ εδξαίσζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο – θαηαλαισηέο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.  

 ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο ε δεκηνπξγία 

θσδηθψλ επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ Caux 

Round Table. Πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλέο δίθηπν ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ 

πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Θεκέιηνο ιίζνο 

απηψλ ησλ αξρψλ απνηειεί ε άπνςε φηη νη εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο φινπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη αξρέο ηνπ 

Caux Round Table βαζίδνληαη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ζην kyosei ην 

νπνίν είλαη ηαπσληθή ιέμε θαη κεηαθξάδεηαη ειεχζεξα σο “δψληαο θαη 

εξγαδφκελνη καδί γηα ην θνηλφ θαιφ, επηηπγράλνληαο ζπλεξγαζία θαη ακθίδξνκα 

νθέιε καδί κε πγηή θαη δίθαην αληαγσληζκφ”83. 
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 Μέζα απφ φια ηα παξαπάλσ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο, 

νπζηαζηηθά επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο 

αγνξέο ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίηεπμε κηαο 

βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

2.9 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαη πην ζσζηά ε θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θέξλεη πιεζψξα ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

επηρείξεζε. πλνςίδνληαο, απφ ηα πην βαζηθά απνηειέζκαηα είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ θαη ζπκβνπιίνπ. ια απηά ζπκβάιινπλ, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, ζηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ. Οη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πξνο ηηο 

θεθαιαηαγνξέο θαη πξνζθέξνπλ κεηνρηθνχο ηίηινπο γηα λα αγνξάζνπλ νη 

επελδπηέο. Έηζη ινηπφλ ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, 

απμάλεη ησλ πινχην ησλ κεηφρσλ ηεο θαη επηβάιιεη θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο. 

ε γεληθέο γξακκέο φια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνπηθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν. Χζηφζν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πνιπκνξθία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ επηηάζζνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξάγνληεο φπσο ην 

κέγεζνο κηαο εηαηξείαο θαη ε επηρεηξεκαηηθή ηεο δενληνινγία δηαθνξνπνηνχλ ζε 

κέγηζην βαζκφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δίλαη πξνθαλέο πσο π.ρ κηα πνιπεζληθή εηαηξεία ε 

νπνία εδξεχεη ζηνλ Καλαδά ζα έρεη αλαπηχμεη δηαθνξεηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δενληνινγία ζε ζρέζε κε κηα ειιεληθή επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 
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εληφο ησλ βαιθαληθψλ ζπλφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

δηαθνξέο αλά ρψξα ζε πιεζψξα ζεκάησλ (δεκνγξαθία, πνιηηηζκφο, λνκηθφ θαη 

εκπνξηθφ δίθαην, νηθνλνκηθά κεγέζε θ.α), ζα ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Σν ζχγρξνλν ζθεληθφ αιιάδεη ζπλερψο κε απνηέιεζκα λένη 

δενληνινγηθνί θψδηθεο θαη δηδαρέο ηνπ επηρεηξείλ λα κεηαβάιινπλ ηηο 

πθηζηάκελεο κεζνδεχζεηο. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε παξακέλεη ην “ζχληαγκα” 

θάζε εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηή θαη ην πεξηβάιινλ ηεο 

νθείινπλ λα αθνινπζνχλ. Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνζαξκφδεη ην ζχζηεκα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο κε γλψκνλα ηφζν ηηο αλάγθεο ηεο φζν θαη ηηο 

επηηαγέο ηεο αγνξάο θαη ησλ λφκσλ. 

Δλ ηέιεη θνηλφο παξαλνκαζηήο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ θαιήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη πνπ ζπγθξνηνχλ 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θαη δηαπλένπλ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. ζεο 

ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο λα πξνέιζνπλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελαπφθεηηαη ελ 

πνιινίο ζην ίδην ην έκςπρν πιηθφ θάζε επηρείξεζεο. Ζ λέα πξνζέγγηζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ επηδηψθεη ηφζν ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ φζν ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε λννηξνπία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

3.1 ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αθνινπζψληαο ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο έλλνηαο ζηε ρψξα καο ζα γίλεη αλαθνξά 

ζηα βήκαηα πνπ έρνπλ ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

ζπλνπηηθά ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην θαη πην αλαιπηηθά ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα. Καηφπηλ ζα γίλεη 

εηδηθή αλαθνξά ζηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Οθηψβξηνο 2013). Παξάιιεια ζα εμεηάζνπκε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ άζθεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σέινο, κέζα απφ ηελ ηειεπηαία ρξνληθά έξεπλα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο Grant Thornton (2012), ζα αλαδείμνπκε 

βαζηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ 

ηζρπνπζψλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή αγνξά 
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3.2 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

ε αληίζεζε κε ηε δηεζλή αιιά θαη επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, νη 

ειιεληθνί επνπηηθνί θαη ζεζκηθνί θνξείο δελ πξνέβαιαλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο σο 

δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αγνξά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Φαίλεηαη πσο «νη ειιεληθέο εηαηξείεο ίζσο λα κελ έρνπλ πεηζζεί αθφκε απφ ηα 

σθειήκαηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, αληίζεηα, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα αλαπφθεπθην θφζηνο»84 

Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο θαη 

εηδηθφηεξα κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλεο θεθαιαηαγνξέο εληνπίδεηαη 

ζηελ δηακφξθσζε θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνηχπνπ 

ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξαδνζηαθά ήηαλ, θαη νη πεξηζζφηεξεο 

θαίλεηαη λα παξακέλνπλ, ζηελ ηδηνθηεζία νηθνγελεηψλ. Απηφ ελ νιίγνηο 

ππνδειψλεη ηνλ δηπιφ ξφιν ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηφζν σο κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη σο εθηειεζηηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. Δθφζνλ 

ινηπφλ, δελ πξνέθππηαλ πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο δελ πξνέθππηαλ 

δεηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν θαηλφκελν ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο ήηαλ 

επφκελν λα κελ γελλήζεη εξσηήκαηα γηα κηα θαιή θαη απνδνηηθή Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε.  

Ζ αχμεζε ησλ αξρηθψλ δεκνζίσλ πξνζθνξψλ κεηνρψλ σο κέζν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κεηαζρεκάηηζε 

ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο απφ νηθνγελεηαθέο ζε «δεκφζηεο» εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

Σν γεγνλφο απηφ φκσο δελ αλαηξεί ηε δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ θχξην κέηνρν ή ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο, ελψ νη κεηνρέο 

θξαηηθά ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ εηζάγνληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ 

θεθαιαηαγνξά, ην θξάηνο-δεκφζην παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο κέηνρνο. Ζ 

απνπζία επηθνηλσλίαο κε ηνλ κεγάιν κέηνρν θαη ε ζχγθξνπζε γηα ηελ 

πιεξνθνξία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμνπζία αλάκεζα ζηνπο κηθξνκεηφρνπο αξρίδεη 

λα εγείξεη ην δήηεκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. 
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 Ζ αδηάθνξε, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αξλεηηθή, ζηάζε σο πξνο ηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ γεληθφηεξε 

ζπκβνιή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα, ν Μνπδνχιαο αλαθέξεη 

πσο «δελ είρε πξνεγεζεί, ε επηκφξθσζε ησλ θνξέσλ ελάζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε απηνί λα αληηιεθζνχλ ηηο επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο πηνζέηεζεο θαλφλσλ νξζήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο»85.  

Ζ ελαξκφληζε ηεο Διιάδαο κε ηηο επξσπατθέο λφξκεο θαη ηνπο θαλφλεο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξνθχςεη θπξίσο σο αλάγθε επηβαιιφκελε 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη σο θπζηθφ 

επαθφινπζν ηεο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Έζησ θαη έηζη φκσο ε ρψξα καο αξρίδεη λσρειηθά λα ζπδεηάεη ηελ αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο επηρεηξεζηαθήο, νξγαλσηηθήο θαη ηδηνθηεζηαθήο δνκήο ηεο 

ειιεληθήο εηαηξείαο. 

  Δπηπξνζζέησο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο-ζπκκεηνρήο ησλ ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζέηεη σο 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο θαλφλσλ θαη αξρψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο πνπ ζηελ 

πξάμε δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο86. Ο 

ζθνπφο ηεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα είλαη 

δηαθνξεηηθφο κε ηνλ αληίζηνηρν ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. ηνλ ειιεληθφ ρψξν 

απαηηείηαη πξσηίζησο ε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κεγαινκεηφρσλ 

θαη ησλ κηθξνκεηφρσλ εθφζνλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

ηδηνθηεζίαο δελ πθίζηαηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ φζν πθίζηαηαη ζε άιιεο 

ρψξεο.  

 

 

 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

75 

 3.3 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ  

 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο 

πιαηζίνπ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νινθιεξψζεθε ην Μάην ηνπ 1998 

κε ηελ εθπφλεζε απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζρεηηθήο κειέηεο γηα ηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο  Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  Ζ κειέηε απηή είρε 

πεξηζζφηεξν ηε κνξθή ελεκέξσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ. Βάζεη απηνχ ηνπ πνλήκαηνο 

θαζνξίζηεθαλ θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα φπσο : κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ εηδηθή επηηξνπή, ηνλ θαζνξηζκφ ακνηβψλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ φζνλ αθνξά 

εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 1999 αθνινπζεί ε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα ππφ ηε ζθέπε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. ηα πιαίζηα ηεο λενζπζηαζείζαο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη θείκελν 

κε ηίηιν: «Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα: πζηάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο». Πξφθεηηαη γηα αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηε κνξθή ζπζηάζεσλ 

θπξίσο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Καζφηη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφο  ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε πηνζέηεζε 

κηαο πξνζέγγηζεο «ζπκκφξθσζεο ή εμήγεζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

εηαηξεία πνπ παξεθθιίλεη ησλ αξρψλ νθείιεη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο.  

Αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ππάξρεη αλαθνξά ζηελ 

θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ λα απαξηίδεηαη 

απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ηνπιάρηζηνλ ηξία). 

Δπηπξνζζέησο, ε Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κε εθηειεζηηθψλ κειψλ 

θαηά πιεηνςεθία ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε 

θξίζε ζην κέγηζην ελψ πξνθξίλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ 

ακεξφιεπηε άζθεζε εμνπζίαο.  



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

76 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη, απφ ηελ Δπηηξνπή, ε χπαξμε κεηαμχ ησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ νξηζκέλσλ κε αλεμάξηεησλ απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε θαη 

ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξείηαη 

θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλεμάξηεην έρνπλ σο εμήο: 

1. Να κελ είλαη εθηειεζηηθφ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, νχηε ήηαλ θαηά 

ην πξνεγνχκελν έηνο. 

2. Να κελ έρεη ζπγγέλεηα κε άιια εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

3. Να κελ είλαη ηαπηφρξνλα κέινο ηεο νκάδαο ησλ κεγαινκεηφρσλ, λα κελ 

έρεη επηιεγεί απφ απηνχο θαη νχηε λα έρεη δνζνιεςίεο κε απηνχο. 

4. Να κελ έρεη άιιε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε ψζηε λα κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα κελ είλαη πξνκεζεπηήο 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, νχηε κέινο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζχκβνπινο. 

Ζ Δπηηξνπή, ηέινο, ζεσξεί σο «θαιή πξαθηηθή» ηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

λα κελ εθιέγνληαη γηα πνιιέο ζεηείεο.87 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 2000, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ 

απφθαζε 5/204/2000, παξαζέηεη εηδηθνχο θαλφλεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ήηαλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

επηηξνπήο. πλάκα νξίδεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ησλ 

κεηφρσλ κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ άκεζε θαη ηζφηηκε πιεξνθφξεζε ηνπο 

θαζψο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο κε βάζε ηνλ θνηλφ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.  

Σν 2001 ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εθδίδεη έλαλ Κψδηθα Αξρψλ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ν νπνίνο φκσο δελ είρε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

απεπζπλφηαλ ζηα κέιε ηεο έλσζεο. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001, ην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νξίδεη θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο επελδπηέο κέζσ 

ηζηνζειίδαο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, ηνλ 
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έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο θ.α. ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη εηζεγκέλεο ζε 

απηφ εηαηξείεο.   

Σν 2002 έξρεηαη ην ςήθηζκα ηνπ λφκνπ 3016/2002 πνπ αθνξά ηηο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξείεο κε ηίηιν «Γηα ηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε, Θέκαηα Μηζζνινγίνπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 δεκηνπξγείηαη ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΠΔΓ) κέζα απφ ηε θηιφηηκε ζπλεξγαζία ηνπ 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) θαη ηνπ Brunel Business 

School ηνπ παλεπηζηεκίνπ Brunel ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ζεκαληηθή θαζψο εθδίδεη πεξίπνπ δχν θνξέο ην ρξφλν 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

παξέρνληαο ζεκαληηθά ζηνηρεία, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη εμειίμεηο ζε 

επνπηηθνχο θνξείο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαζψο θαη ζε άκεζα ή έκκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο επί ηνπ ζέκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. 

Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 2012, ηδξχεηαη κέζσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ 

Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) θαη ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ 

(ΔΒ), ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ). Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ ζηηο 28 Ηνπλίνπ ηνπ 2013. ηελ νπζία, ν 

αλαζεσξεκέλνο πιένλ Κψδηθαο, ν νπνίνο εθεμήο θαιείηαη Διιεληθφο Κψδηθαο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Οθηψβξηνο 2013) αληηθαζηζηά ησλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπο ΔΒ γηα εηζεγκέλεο (Μάξηηνο 2011). ε επφκελε ελφηεηα 

ζα αλαθεξζνχκε ελδειερψο ζηε δηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ Κψδηθα θαη ζηελ 

πξνζδνθψκελε ζπκβνιή ηνπ ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

θνπφο ηνπ ΔΔΓ είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαη 

γεληθφηεξα λα ιεηηνπξγεί σο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο γηα ηε δηάδνζε ησλ αξρψλ 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ θαη εγρψξησλ επελδπηψλ88. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΔΔΓ89 αζρνιείηαη κε: 
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 Σε δηαξθή πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο θαη Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο 

  Σελ ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν 

ηελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα θαη ηελ εθκάζεζε ηεο νπζηαζηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο 

  Σελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα, θαζψο 

θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Κψδηθα θαη φρη ηε ζηνρνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.4 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  

 

ηελ Διιάδα, ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηδηψθεηαη ζεζκηθά 

(Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, 

Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θ.α) θαη εθθξάδεηαη λνκνζεηηθά 

θπξίσο κέζσ ηνπ Νφκνπ 3016/2002 ν νπνίνο επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε 

εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο90. 

Παξάιιεια, ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Ν. 

2190/192091) πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο ηνπο. ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ν Ν. 2190/1920 ηξνπνπνηείηαη κφλν σο 

πξνο ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην Ν. 3016/2002 θαη κφλν φζνλ 

αθνξά ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ειιεληθή λνκνζεζία κέζσ ζεκαληηθψλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζπκπεξηειάκβαλε ζην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην πεξί 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ φπσο ν Νφκνο 

3693/2008 ν νπνίνο επηβάιιεη ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη 

ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξείαο92. Δπίζεο ν Νφκνο 3884/2010 
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αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ζε πξφζζεηεο εηαηξηθέο 

ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο Γεληθήο ηνπο πλέιεπζεο.  

Παξάιιεια, ν Νφκνο 3873/2010, πνπ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε ηελ Οδεγία 2006/46/EC93 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνρξεψλεη 

πιένλ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην λα ππνβάιινπλ δήισζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δήισζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ηηο πξαθηηθέο 

απηήο γηα ηελ εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θ.α. Σα αλσηέξσ πξνυπνζέηνπλ φηη ε 

εηαηξεία έρεη θσδηθνπνηήζεη κε θάπνην ηξφπν θαη ήδε εθαξκφδεη ηηο 

απαηηνχκελεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σέινο, ε έθζεζε ηνπ 

αλεμαξηήηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα δειψλεη αλ έρεη ζπληαρζεί δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη αλ απηή πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ειιεληθή 

λνκνζεζία εκπινπηίδεη ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Ζ ζπλεξγαζία θξάηνπο, επνπηηθψλ θνξέσλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

ζπληειεί ζε κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο. 

Δμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Ν. 3016/2002 ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε 

εθηελέζηεξα ζην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ ηνπ θαη ζηα κέηξα πνπ νξίδεη γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ ή έρνπλ εηζαγάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο 

αμίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 

Νφκνο 3016/2002 

ε αληίζεζε κε ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ 

Διιάδα, ν Ν. 3016/2002 δελ αξθείηαη ζηε ινγηθή ηεο «ζπκκφξθσζεο ή 

εμήγεζεο» αιιά πξνβιέπεη θπξψζεηο γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (άξζξν 10). πσο ειέρζε λσξίηεξα, ν 
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λφκνο απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ππνρξεψλεη κεηαμχ άιισλ 

ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξαθηηθφ εθινγήο κειψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν θαζνξίδεηαη πνηα κέιε ηνπ είλαη εθηειεζηηθά, 

πνηα κε εθηειεζηηθά θαη πνηα αλεμάξηεηα94.  

Πνιχ ζπλνπηηθά, ηα άξζξα 2 έσο 5 ηνπ Ν. 3016/2002 αλαθέξνληαη ζηα 

θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην δηνξηζκφ εθηειεζηηθψλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ θαζψο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ. ηε ζπλέρεηα ηα 

άξζξα 6 έσο 8 καο εηζάγνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθφ 

ηνπο ειέγρνπ. Σν άξζξν 9 θαηαπηάλεηαη κε ηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηηο απνθιίζεηο ζηε ρξήζε αληιεζέλησλ 

θεθαιαίσλ. Σέινο, ηα άξζξα 10 θαη 11 αλαθέξνληαη ζηηο ζπλέπεηεο παξαβίαζεο 

ηνπ λφκνπ θαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

Δλδεηθηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα θαζήθνληα ηεο δηνίθεζεο ησλ εηζεγκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3016/2002, «Οη 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζε 

νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηνπο κεηφρνπο 

– επελδπηέο (investors‟ shareholder) σο έλα ελαιιαθηηθφ θαη νηθνλνκηθά επλντθφ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ θαζήθνλ ηνπο δελ είλαη κφλν ε 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ησλ 

κεηφρσλ ηεο».   

χκθσλα κε ην Ν. 2190/1920, νη κέηνρνη απνιακβάλνπλ ηξεηο εμνπζίεο: 

ηελ δηνίθεζε, ηελ απφιεςε κεξηζκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζην πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζεο.  Καζφηη φκσο ε κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

εκθαλίδεη απμεκέλε δηαζπνξά ζην επελδπηηθφ θνηλφ ε άζθεζε ηνπ ζεκειηψδνπο 

δηθαηψκαηνο ηεο δηνίθεζεο θαζίζηαηαη απξαγκαηνπνίεηε. Λφγσ ηνπ κεγάινπ 

πιήζνπο ησλ κηθξνκεηφρσλ, ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα απεπζχλεηαη ε εηαηξεία γηα 

ηελ θχξηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο, απνδπλακψλεηαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπο 

ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή 
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πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο επί κεηνρψλ,  ν λφκνο δίλεη έκθαζε ζηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο.   

Έηζη απνηειεί θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε ελίζρπζε φρη κφλν 

ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3016/2002, 

«Σίζεηαη σο ζεκειηψδεο αξρή ε ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, λα επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ηε απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο αιιά 

θαη ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ ππνρξέσζε είλαη ζσξεπηηθά δηπιή. Σα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα επηδηψθνπλ κφλν ηελ άλνδν ηεο 

εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο αγλνψληαο ηε ρξεκαηηζηεξηαθή, θαζψο απηφ 

κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ ρξεκαηνδφηεζε 

κέζσ ηεο αγνξάο».  

Δπηπξνζζέησο, ην άξζξν 2 πξνηάζζεη σο ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε εηζεγκέλεο εηαηξείαο ηε δηαξθή 

επηδίσμε ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξνάζπηζε 

ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε απνπζία αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηαηξηθνχ 

ζπκθέξνληνο εγείξεη εχινγα εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα θαη δελ δηαζθαιίδεη 

επαξθψο ηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Οη ππφινηπεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 2 αλαθέξνληαη ζηελ απαγφξεπζε 

επηδίσμεο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο 

θαη ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο. 

ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 3 αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά. ια ηα κέιε έρνπλ απφ κηα ςήθν θαη φια έρνπλ επζχλε γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξνο απφ ην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. 
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Πεξαηηέξσ ην άξζξν 4 εηζάγεη ηνλ ζεζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν θαη 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κε εθηειεζηηθά. Δίλαη ζαθέο φηη ν ζεζκφο ησλ 

αλεμαξηήησλ κειψλ εμαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ καθξηά απφ νηθνλνκηθά, 

πξνζσπηθά ή επαγγεικαηηθά θίλεηξα. Ζ αλεμαξηεζία απηή πξνβιέπεηαη ξεηά 

κέζα απφ ηε δηάηαμε πνπ αλαθέξεη φηη ηα ελ ιφγσ κέιε δελ πξέπεη λα είλαη 

κέηνρνη ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ή κε 

ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα. Δμάιινπ, ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε λα ππνβάινπλ μερσξηζηέο αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε εληζρχεη ηνλ αλεμάξηεην ραξαθηήξα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ελδπλακψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ απέλαληη ζην 

ζεζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 6, θάζε εηζεγκέλε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζέηεη 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ λα θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα δήισζε 

απηνδέζκεπζεο απφ πιεπξάο ηεο εηαηξείαο ψζηε λα αθνινπζνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ έρεη εθνχζηα δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θ.α.  

Σέινο ηα άξζξα 7 έσο 8 αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν λφκνο 3016/2002 επέβαιιε πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο 

ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο ελψ δελ πεξηειάκβαλε πιήζνο 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ έλα πεξίπινθν ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

κεηφρνπο, ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Μνινλφηη 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ειιεληθή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, σζηφζν δεκηνχξγεζε θαη πξνβιήκαηα, θπξίσο 

εξκελεπηηθά πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηα νπνία επέθεξαλ παξαπάλσ 

ζχγρπζε ζηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ. 
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3.5 Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, κε πξσηνβνπιία ηνπ 

πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ζπληάρζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ν 

Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε ζηφρν «ηε 

δηαξθή βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ εηαηξηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη επξχηεξνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο»95. 

  Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ην ρέδην 

Γξάζεο γηα ην Δηαηξηθφ Γίθαην θαη ηελ Δπξσπατθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ην 

νπνίν θαηαιήγεη ζε 16 θχξηεο πξσηνβνπιίεο.96 

πσο ήηαλ αλακελφκελν νη ζπδεηήζεηο-πξνηάζεηο πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

ζχγρξνλε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Δλ φςεη θαη ηνπ επξσπατθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο αθνινχζεζε κηα ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

φπσο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηνπ ΔΒ, ηεο Έλσζεο Δηζεγκέλσλ 

Δηαηξεηψλ, ηνπ νκίινπ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θ.α. κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ζην 

ειιεληθφ πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Απφξξνηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηειεί ε πξψηε ηξνπνπνίεζε, απφ 

ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ ν νπνίνο πιένλ απνθαιείηαη Δλληνικόρ Κώδικαρ 

Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ (Οθηψβξηνο 2013), εθεμήο ν Κψδηθαο. 

Ο Κψδηθαο, βαζηδφκελνο ζηελ αξρή ηεο «ζπκκφξθσζεο ή εμήγεζεο», 

έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ελψ δελ επηβάιιεη θπξψζεηο ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο. ηελ 

νπζία πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν επεμήγεζεο νξζψλ πξαθηηθψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

θάζε εηαηξείαο θαη ην νπνίν πηνζεηείηαη νηθεηνζειψο απφ ηηο εηαηξείεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ απεπζχλεηαη ζηηο ειιεληθέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο (φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν2190/1920) κε έδξα ηελ Διιάδα, εηδηθά 
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απηέο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά (εηζεγκέλεο), ζπλάκα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη θαη σο έλα 

πνιχηηκν εγρεηξίδην θαη γηα ηηο κε εηζεγκέλεο. Απηφ εμππεξεηείηαη κέζα θαη απφ 

ην δηαρσξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζε «γεληθέο αξρέο», νη νπνίεο απεπζχλνληαη 

ζε φιεο ηηο εηαηξείεο θαη «εηδηθέο πξαθηηθέο», νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ζε 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

πσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζην πξννίκην «ν Κψδηθαο ζηνρεχεη ζηε 

δηαξθή βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ εηαηξηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη επξχηεξνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ ηφζν πξνο ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ φζν θαη θάζε κίαο 

απφ απηέο θαη δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ»97.  

ε γεληθέο γξακκέο ν Κψδηθαο δηαηεξεί ηελ αξρηθή ηνπ δνκή, φπσο 

δειαδή είρε ζπληαρηεί απφ ηνλ ΔΒ ην Μάξηην ηνπ 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηα Μέιε ηνπ 

θαηαγξάθνληαο ιεπηνκεξψο ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ην κέγεζνο θαη 

ηε ζχλζεζε ηνπ Γ., ηνλ ξφιν θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ., ηελ 

αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ηέινο ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ Γ.. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ελψ ην ηξίην κέξνο 

αθνξά ηηο Ακνηβέο. ην ηέηαξην κέξνο ν Κψδηθαο παξαζέηεη ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

Μεηφρνπο αλαιχνληαο ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο κε απηνχο θαη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα πιήζνο Γεληθψλ Αξρψλ νη 

νπνίεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο εηαηξείεο.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ηνπ Κψδηθα «Η επηζθφπεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία. Η πξψηε επηζθφπεζε 

πεξηιακβάλεη98: 

α) ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζχκθσλα ηα 

ΓΠΥΠ θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή εηδηθήο πξαθηηθήο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε ζε ζπλέρεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Νφκνπ2190/1920. 

β) ηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη εηδηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 
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γ) ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εηαηξηθνχ Γξακκαηέα. 

δ) ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. 

ε) δηεπθξίληζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εηαηξηθνχ ηζηφηνπνπ θαη 

γεληθά ηεο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο, θαη 

ζη) ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ εμεγήζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη εμαηηίαο ηνπ ηεξαζηίνπ φγθνπ 

ηνπ Κψδηθα ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ. 

 

3.5.1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 ην πξψην κέξνο ηνπ Κψδηθα ε Γεληθή Αξρή νξίδεη «Σν Γ. ζα πξέπεη λα 

αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν θαη λα δηεπζχλεη ηηο εηαηξηθέο 

ππνζέζεηο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ κεηφρσλ, δηαζθαιίδνληαο 

φηη ε Γηνίθεζε εθαξκφδεη ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Θα πξέπεη αθφκα λα 

δηαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ 

κεηφρσλ».99 

 Σν Γ. αλαιακβάλεη έλα πιήζνο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θάπνηεο είλαη κε εθρσξεηέεο, δειαδή ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο πξνυπνζέηεη 

ηελ πξφηεξε έγθξηζε ηνπ Γ., θαη αθνξνχλ100 : 

   

 ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο 

δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο. 
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 ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα 

ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο. 

 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

 ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο θαη 

 

 ηε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα 

ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο εηαηξείαο. 

 

Οη Δηδηθέο Πξαθηηθέο γηα ηηο εηζεγκέλεο νξίδνπλ φηη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ξφινη ηφζν ηνπ Γ. φζν θαη 

ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, γηα απνθπγή ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, 

αλαθέξεηαη ε ζέζπηζε επηηξνπήο ειέγρνπ ε νπνία επσκίδεηαη ηελ επζχλε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θαζψο θαη ηεο επνπηείαο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ. Σέινο, 

πξνηείλεηαη θαη ε ζχζηαζε κηαο ή δχν μερσξηζηψλ επηηξνπψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκάδνπλ ηηο ππνςεθηφηεηεο γηα εθινγή ζην Γ. θαζψο θαη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ. 
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Μέγεθορ και ύνθεζη ηος Γ. 

Ζ Γεληθή Αξρή ηνπ Κψδηθα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Σν κέγεζνο θαη ε 

ζχλζεζε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γ ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηε δίθαηε 

θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

επίπεδν αθεξαηφηεηαο»101. 

ην ζεκείν απηφ, ν λένο Κψδηθαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ παιηφ, 

εηζάγνληαο ηελ αξρή ηεο πνηθηινκνξθίαο ε νπνία απαηηεί έλαλ πινπξαιηζκφ 

απφςεσλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο 

αλεμαξηήηνπ θχινπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμππεξεηείηαη ζην κέγηζην ε 

εθπιήξσζε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ δεδνκέλνπ φηη απμάλεηαη «ε δεμακελή 

ηθαλνηήησλ, εκπεηξίαο θαη νπηηθήο  πνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη γηα ηηο πςειφηεξεο 

ζέζεηο ηεο, θαζψο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ε παξαγσγηθφηεηά ηεο θαη ε 

θαηλνηνκία ηεο». Έηζη, επηδηψθεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

θχισλ ζην Γ. θαη ζηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Πιένλ ε εηαηξεία είλαη 

ππνρξεσκέλε λα αλαξηά ζηνλ εηαηξηθφ ηζηφηνπν ηελ πνιηηηθή πνηθηινκνξθίαο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θχισλ, φπσο απηή έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ην Γ.. 

Οη Δηδηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ Γ. 

νξίδνπλ έλα πιήζνο νδεγηψλ πξνο ηηο εηαηξείεο. Οη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ 

είλαη102: 

 Σν Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηά (7) έσο δεθαπέληε (15) 

κέιε. 

 Σν Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε 

εθηειεζηηθά κέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ) θαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθηειεζηηθά 

κέιε. 

 Σνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηνπ Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε απαιιαγκέλα απφ ζπγθξνχζεηο 
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ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξεία, θαη απφ ζηελνχο δεζκνχο κε ηε 

Γηνίθεζε, ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ή ηελ εηαηξεία.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά 

κέιε δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο νχηε λα έρνπλ ζρέζε 

εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε. Σα 

αλεμάξηεηα κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Σν Γ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ έλαο ππνςήθηνο 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, πξνηνχ πξνηαζεί ε 

εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

ρεηηθά κε ηε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ππάξρνπλ ζαθείο 

θαλνληζκνί, βάζεη ζρεδίνπ λφκνπ θαη επηπιένλ ησλ νξηδφκελσλ ζηνλ 

Ν.3016/2002 πνπ πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο πφηε πθίζηαηαη. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ραξαθηεξηζκφο κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο αλεμάξηεην 

ηίζεηαη εηεζίσο ζε ζπδήηεζε γηα επηβεβαίσζε ή αλαζεψξεζε απφ ην Γ. πξηλ 

ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δηαπίζησζε. 

Σέινο, ν Κψδηθαο νξίδεη, φπσο έρνπκε πξνεγνπκέλσο αλαθέξεη, ηελ 

πιήξε θαηαγξαθή ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ηνπ Γ. (ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζηα αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ. θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ) θαζψο θαη 

ηα νλφκαηα ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

αιιά θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ. θαη ησλ κειψλ ηνπο φπσο 

επίζεο θαη ηνπ Δηαηξηθνχ Γξακκαηέα (απαξαίηεηε αλαθνξά ησλ βηνγξαθηθψλ 

ησλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ηνπ Δηαηξηθνχ Γξακκαηέα). 

 

3.5.2 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Αλέθαζελ θαη ζε φια ηα ζρήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γ. θαηείρε εγεηηθφ ξφιν. Γεληθά ν Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ. πλάκα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ 

κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο επίζεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο 
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πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη ε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ. 

ε αληίζεζε κε άιινπο θψδηθεο θαη ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Δπξψπε, ν Διιεληθφο Κψδηθαο δελ πξνηείλεη ξεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ξφινπ 

ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ απφ απηφλ ηνπ Πξνέδξνπ. Απηφ ην ζέκα αθήλεηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηη αθξηβψο ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη ην ίδην πξφζσπν, ν Κψδηθαο 

πξνηείλεη «ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θη 

απηφο ζηελ αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ, ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε ησλ 

κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία επνπηείαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ103». 

 

3.5.3 χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο λφκνο ππνρξεψλεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γ., ηε Γηνίθεζε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ.  

Βάζεη λφκνπ απαηηείηαη ε ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ θαη θαηφπηλ 

ηνχηνπ ν Κψδηθαο πξνηείλεη ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείαο κηα επηηξνπή ειέγρνπ πνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηεο ζα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γ.. Ζ πξφηαζε απηή εληζρχεη ηελ αλεμάξηεηε επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

βειηηψλεη ην θαζεζηψο εηαηξηθνχ ειέγρνπ. Παξάιιεια εληζρχεηαη θαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ησλ κηθξνκεηφρσλ νη νπνίνη, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε ηελ θπξηαξρία ησλ 

κεγαινκεηφρσλ. 

Ζ Γεληθή Αξρή ηνπ Κψδηθα νξίδεη «Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ 
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εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ επαλεμεηάδεη ηαθηηθά. Ζ 

αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ 

ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ».104 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη Δηδηθέο Πξαθηηθέο αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 Σν Γ. ζα πξέπεη λα ζπζηήλεη κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο πνπ λα 

αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη 

ιεηηνπξγηθά ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Γ.. 

 Σν Γ., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, θαζνξίδεη ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζεί ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εηήζηα αμηνιφγεζή ηνπ.  

 Ζ επηηξνπή ειέγρνπ επηθνπξεί ην Γ. ζηα θαζήθνληα ηνπ ζρεηηθά 

κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

θαη ηελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Θα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηκειήο ελψ ζα πξέπεη λα πξνεδξεχεηαη απφ 

αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο.  Ζ επηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν ελψ 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζα ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο 

εηαηξείαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο. 

Ο Κψδηθαο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε νξζή θαη αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αλαιάβεη ε επηηξνπή. 

πλνπηηθά ε επηηξνπή, βάζεη ηνπ Κψδηθα, θαηαπηάλεηαη κε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο θαζεθφλησλ :  

1. Σελ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο (αμηνπηζηία 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θ.α). 
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2. Σελ επνπηεία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγία θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο θ.α). 

3. Σελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ (πξνηάζεηο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη αλάθιεζε ηνπ ηαθηηθνχ 

ειεγθηή, έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπ, παξαθνινχζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, ζπδεηήζεηο καδί ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έθζεζεο ηνπ θ.α). 

 

3.5.4 Ακνηβέο 

 ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ. ν Κψδηθαο αθνινπζεί ηε βέιηηζηε πξαθηηθή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κσδηθψλ θαη ησλ πζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο105. Σν 

Γ. επσκίδεηαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε θαη ηε δεκηνπξγία 

καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο αμίαο.  

Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ θαζψο θαη λα είλαη 

απαιιαγκέλε απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Ζ επαξθήο δηαθάλεηα ηεο 

πνιηηηθήο ακνηβψλ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ 

δηεζλψο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ν Κψδηθαο πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε εηήζηαο 

έθζεζεο ακνηβψλ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

ζνλ αθνξά ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. νη Δηδηθέο Πξαθηηθέο 

αλαθέξνπλ φηη ε ακνηβή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή, ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξαγκάησζε απηψλ κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο ζηελ εηαηξεία. Απαηηείηαη 

ηζνξξνπία κηζζνχ, κεηαβιεηψλ ζηνηρείσλ βάζεη απφδνζεο (π.ρ ρξεκαηηθφ 

bonus, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί κεηνρψλ θ.α) θαη άιισλ απνδεκηψζεσλ 

(ζχληαμε, πξφζζεηεο παξνρέο αθφκε θαη ζε είδνο).  
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Ζ ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γ. 

κεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ 

εθηειεζηηθψλ κειψλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπο απφ ην Γ. ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαζήθνληα ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ, ε 

επίδνζε ηνπο ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε απφδνζε ηεο εηαηξείαο, ην χςνο ησλ 

ακνηβψλ γηα παξφκνηα θαζήθνληα ζε νκνεηδείο εηαηξείεο θαη ηέινο ην χςνο ησλ 

ακνηβψλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ εηαηξεία. 

ρεηηθά κε ηελ ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ν Κψδηθαο αλαθέξεη 

φηη ε ακνηβή ηνπο ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. κε γλψκνλα ην εχξνο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαη ην ρξφλν απαζρφιεζεο ζηελ εηαηξεία. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη bonus, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ή απνδεκηψζεηο 

πνπ λα ζπλαξηψληαη κε ηελ απφδνζε. 

Σν Γ. ζπζηήλεη επηηξνπή ακνηβψλ απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά απφ κε 

εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα θαζήθνληα ηεο φπσο: 

 Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ. ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ 

εθηειεζηηθψλ ηνπ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδνρψλ 

βάζεη θηλήηξσλ. 

 Σελ εμέηαζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ. ζρεηηθά κε ην 

κέγεζνο ησλ εηήζησλ κεηαβιεηψλ ακνηβψλ ζηελ εηαηξεία. 

 Σελ ππνβνιή πξνηεηλφκελσλ ζηφρσλ απφδνζεο ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβιεηέο ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζηφρσλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε πξνγξάκκαηα ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο ή κεηνρψλ. 

ρεηηθά κε ηηο δεκνζηνπνηήζεηο ησλ ακνηβψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν 

Κψδηθαο πξνηείλεη ε έθζεζε ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα θάζε εηαηξηθή ρξήζε, θαη λα αλαθέξεη 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
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 Σελ πνιηηηθή θαη ηηο αξρέο ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. 

 Σε κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο θαη ππνινγηζκνχ ηεο 

κεηαβιεηήο ακνηβήο ησλ ζηειερψλ. 

 Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ εθηειεζηηθψλ 

ζηειερψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

 Σε ζπλνιηθή ακνηβή πνπ θαηαβιήζεθε ζε θάζε κέινο ηνπ Γ γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία θαη πξνο ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, αλαιπκέλε ζε κηζζφ, bonus θαη απνδεκηψζεηο 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη 

ηνπ πνζνχ άιισλ απνδεκηψζεσλ ή επηδνκάησλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ. 

 Σνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί 

κεηνρψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε θάζε ζηέιερνο θαηά ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε, ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ κεηνρψλ, ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ηηκή εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ εμαζθεζεί θαηά ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε. 

 

3.5.5 ρέζεηο κε ηνπο Μεηφρνπο 

Ζ απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κε ηνπο 

κεηφρνπο απνηειεί ζεκέιην ιίζν ησλ αξρψλ ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ο Κψδηθαο πξνσζεί ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ηνπο ζε πιεξνθφξεζε θαη σο εθ ηνχηνπ πξνηείλεη ηελ χπαξμε ελφο 

πεξηεθηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ ηζηφηνπνπ  ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο ζα παξέρεη 

έγθαηξα, εχθνια, αλέμνδα θαη θπξίσο ηζφηηκα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

κεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο. Ήδε κε ηνλ Νφκν 3884/2010, νη εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ θαη λα αλαξηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεπξαγκέλα 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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Παξάιιεια, ην Γ. είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ δηεπθνιχλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ κέζα απφ ηελ θαζνιηθή ηνπο 

ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Γ. νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, 

ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο θαηέρεη θαη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γ. ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

κεηφρνπο γηα ζέκαηα επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα 

κεηαβηβάδεη ηηο απφςεηο ηνπο ζην Γ..    

Δθφζνλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζηελ νπζία ηε θσλή ησλ κεηφρσλ, 

ν Νφκνο 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πξνβιέπεη ζεκαληηθά 

δηθαηψκαηα γηα ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο νη νπνίνη ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ θπξηαξρία ησλ κεγαινκεηφρσλ. Βάζεη ινηπφλ ηνπ 

Νφκνπ, νη κέηνρνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ θαη λα πξνζζέζνπλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. κσο φζνλ αθνξά 

ζεκαληηθά δεηήκαηα π.ρ ζπγρσλεχζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα 

πξέπεη λα πθίζηαηαη απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. 

 Σέινο ν Κψδηθαο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε Γεληθή πλέιεπζε «ια ηα 

κέιε ηνπ Γ ν εηαηξηθφο Γξακκαηέαο θαζψο θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη ν 

ηαθηηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή 

δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο 

κεηφρνπο»106 
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3.6 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 Μειεηψληαο ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα πξνθχπηεη εχινγα 

θαη ε εμέηαζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο σο ζεκαληηθφο 

«ζπκπαίθηεο» ζηνλ αγψλα εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο. ξνη 

φπσο εζηθή ζπκπεξηθνξά, βηψζηκε αλάπηπμε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δηθαηψκαηα θαη πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηλσληθή πξφνδνο 

ζπλζέηνπλ ηελ πνιχπινθε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία φιν θαη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

επζχλεο θαη απφδνζεο. Απφδεημε απηήο ηεο ηάζεο είλαη θαη ε απμαλφκελε 

έθδνζε θαη δεκνζίεπζε θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ (απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο) 

νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο θαη απνηχπσζεο ησλ 

ελεξγεηψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ ηζφξξνπε ινηπφλ αληηκεηψπηζε 

ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ν ππξήλαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.   

 Ζ ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη δηαηάμεηο πνπ λα ππνρξεψλνπλ ηελ 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ κφλε ζρεηηθή λνκνζεζία είλαη ε κεηαθνξά ηεο Δπξσπατθήο 

Οδεγίαο Δθζπγρξνληζκνχ (2003/52/EC) ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Νφκν 

3487/06107. Ζ λνκνζεζία απηή ζεζκνζεηεί ππέξ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

  κσο ε ειιεληθή πνιηηεία, ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο 

ζπλδέζκνπο, ηνπηθνχο θνξείο, δηεζλή θαη επξσπατθά δίθηπα, πξνβαίλεη ζε 

πξσηνβνπιίεο εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αζθάιεηα θαη πγεία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θ.α) 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηελ 

ζηξαηεγηθή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Γπζηπρψο, απηέο νη πξαθηηθέο δελ 

απνηεινχλ αθφκε δηαθξηηφ θνκκάηη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά πξνάγνληαη κέζα απφ εζληθά 

ζρέδηα δξάζεο θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελζάξξπλζε ελφο 

επλντθφηεξνπ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. 
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ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε  ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο είλαη ζρεηηθά λέα ζε ζχγθξηζε κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. 

 Μφιηο ην 2000 ηδξχεηαη ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε κε πξσηνβνπιία 13 επηρεηξήζεσλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ. Σν Γίθηπν 

απνηειεί εζληθφ εηαίξν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ (CSR Europe) θαη απνζηνιή 

ηνπ είλαη «ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ε 

πξνβνιή ηεο, ηφζν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φζν θαη πξνο ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηζφξξνπε επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη 

βηψζηκεο αλάπηπμεο». Σα κέιε ηνπ είλαη ζχλδεζκνη θαη θνξείο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζε εζληθφ επίπεδν108. 

Σν 2008 ην Ινζηιηούηο Δηαιπικήρ Κοινωνικήρ Δςθύνηρ (CRI – 

Corporate Responsibility Institute) εηζήγαγε ζηελ Διιάδα ηνλ Γείθηε Δηαηξηθήο 

Τπεπζπλφηεηαο (Corporate Responsibility Index) ηνπ βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

δηεζλνχο αλαθνξάο Business in the Community (BITC). Σν Ηλζηηηνχην είλαη κηα 

αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία πνπ παξέρεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο ην πην αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΔ, βάζεη 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θξηηεξίσλ. Κάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ CR Index, αμηνινγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο-αμηνινγεηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί εηδηθά απφ ηνλ BITC θαη 

παξέρνπλ αλαιπηηθή αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα ζε θάζε επηρείξεζε109. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα παξνπζηάζνπκε 

πνιχ ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο πξσηνγελήο 

έξεπλαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ-Κιαδηθψλ Μειεηψλ ηεο ICAP Group κε 

ζέκα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 

ηηο 12.05.2014 έσο ηηο 10.06.2014 ζε 93 επηρεηξήζεηο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (βηνκεραλία, εκπφξην, ππεξεζίεο θ.α). Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα110:  
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1. Η πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ (53,6%) ζεσξεί φηη ν βαζκφο 

εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα 

επίπεδα. 

2. Οη ελέξγεηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλσλία 

θαιχπηνπλ πιένλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην (31,1% ην 2014) ζην 

ζπλνιηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ γηα δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ 

ππιψλα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

θαίλεηαη φηη αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ 

πνιπδηάζηαηε έθθαλζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ, δεδνκέλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

Αθνινπζνχλ νη δξάζεηο ζρεηηθά κε ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (28,9% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ΔΚΔ), ην Πεξηβάιινλ (23,9%) θαη 

ηελ Αγνξά (16,1%). 

3. Οξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο είλαη νη εμήο: α) ε παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο (87,5%) β) νη 

δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ή βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ (81,9%) γ) ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο-

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ (81,7%) δ) ηα εζσηεξηθά 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο (76,4%) ε) ε πξφζζεηε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ζην πξνζσπηθφ (75,0%) ζη) νη δσξεέο 

θαη ρνξεγίεο ζε ρξήκα ή/θαη είδνο (73,6%) θαη δ) ν έιεγρνο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη ελέξγεηεο γηα κείσζή 

ηεο (68,6%). 

4. Η ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αμηνινγήζεθε σο «πνιχ» ή 

«πάξα πνιχ» ζεκαληηθφ φθεινο πνπ επηθέξνπλ νη δξάζεηο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ην 91,2% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο. Αθνινχζεζε ε πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε πςεινχ 

επηπέδνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε πνζνζηφ 87,1% θαη ηα 
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πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ πειαηψλ 

κε 83,8%. Αληίζεηα, ε ζπλεηζθνξά ησλ δξάζεσλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζε έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε (π.ρ. 

θνξνειαθξχλζεηο) θαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ δελ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο. 

5. Σν δηαδίθηπν (ηζηνζειίδεο) απνηειεί ηνλ δεκνθηιέζηεξν κεραληζκφ 

πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πξνο ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζφηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην 77,8% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

6. Σν 42,2% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο εθδίδεη εηήζηνπο 

απνινγηζκνχο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, πνζνζηφ ζρεηηθά 

αμηφινγν γηα ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

7.  Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο (26,8%) ζεσξείηαη ν θπξηφηεξνο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζεί 

ε έιιεηςε ελεκέξσζεο (22,0%) θαη ε έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ 

ζπλεξγαηψλ (17,6%). 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο γηα βηψζηκε αλάπηπμε, πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη λα εληάμνπλ λέεο πξαθηηθέο ζηελ 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. Αζθαιψο ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ησλ αξρψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ζε αμηφινγν πνζνζηφ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη ζε κεγαιχηεξν θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απιά σο 

πξφζζεην θφζηνο, αιιά σο επέλδπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα θαη νθέιε, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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3.7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ (2012 GRANT THORTON) 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ Grant 

Thornton κειεηψληαο ηηο δειψζεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηνπνηνχλ νη εηαηξείεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.3873/2010) ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζπγθέληξσζε θαη αλέιπζε ηα 

δεδνκέλα παξαζέηνληαο ζην επξχ θνηλφ πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα 

καο. 

Ζ έξεπλα «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 2012» αθνξά ηε κειέηε 224 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είρε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είηε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, είηε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νη ππφ εμέηαζε εηαηξείεο ρσξίδνληαη ζε εηαηξείεο 

κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (25 εηαηξείεο) θαη εηαηξείεο κεζαίαο θαη κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο (199 εηαηξείεο).111 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ ππφ 

κειέηε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

απφ 237 ζε 224, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο. 

εκείν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο απνηειεί ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ θαη σο εθ ηνχηνπ νη βαζηθέο ελφηεηεο πνπ εμεηάδεη 

είλαη:  

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα κέιε ηνπ 

 Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 Οη Ακνηβέο 

 Οη ρέζεηο κε ηνπο Μεηφρνπο 

Πξηλ αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηα απνηειέζκαηα αλά ελφηεηα πνπ 

πξνέθπςαλ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε έξεπλα ηεο Grant Thornton γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3873/2010 επηβεβαηψλεη γηα δεχηεξε ρξνληά ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα ην 61% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο πηνζέηεζε ην γεληθά 

απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ελψ ην 34% ζπκπεξηέιαβε ηνπ 

εηδηθφηεξνπο θαλφλεο θαη αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ζε 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο.  

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ πηνζέηεζαλ 

ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ δελ αθνινπζεί ζην ζχλνιν ηηο 

πξνηεηλφκελεο απφ ην ΔΒ εηδηθέο πξαθηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ ππνρξενχληαη λα 

αλαθέξνπλ ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο απφ ηηο 

νπνίεο απνθιίλνπλ, θαζψο θαη ην ιφγν ηεο απφθιηζεο. Ο βαζκφο θαη ε πνηφηεηα 

εμήγεζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο πνπ παξέρεη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ 

(65%) είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αιιά κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο, 

ελψ γηα ην 23% ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εμήγεζε ησλ 

απνθιίζεσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σέινο, κφλν ην 12% ησλ εηαηξεηψλ 

εμεγνχλ επαξθψο ην ιφγν ησλ απνθιίζεσλ.112 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλά 

ελφηεηα: 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα κέιε ηνπ 

1. Οη κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο αιιά θαη νη εηαηξείεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Διιεληθφ Γεκφζην κεηξνχλ θαηά κέζν φξν 12 

μέλη ζην Γ.. 

2. Οη κηθξήο θαη κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο εηαηξείεο κεηξνχλ θαηά κέζν φξν 

8 μέλη ζην Γ.. 

3. Οη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ μέλνη επελδπηέο κεηξνχλ θαηά κέζν 

φξν 9 μέλη ζην Γ.113. 

4. Μφιηο κηα γπλαίθα, θαηά κέζν φξν, ζπκκεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, 

ε νπνία κάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα έρεη 

ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ Πξφεδξν ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

εηαηξείαο114. 

5. ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ Γ. νη εηαηξείεο θαηά κέζν φξν 

πεξηιακβάλνπλ ζην Γηνηθεηηθφ ηνπο πκβνχιην: 3 εκηελεζηικά μέλη θαη 
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5 μη εκηελεζηικά μέλη, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 μέλη ανεξάπηηηα μη 

εκηελεζηικά.  

6. Σν 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ πεξηέιαβε θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε πεξηζζφηεξα απφ 2 αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ζην Γ., πνζνζηφ ην νπνίν είλαη κελ ειαθξψο 

πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πεξζηλφ (24%) αιιά παξακέλεη ζρεηηθά 

ρακειφ. 

7. ζνλ αθνξά ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη δηνίθεζεο ην 36% ησλ 

εηαηξεηψλ δηαζέηεη ην ίδην πξφζσπν σο Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη σο 

Γηεπζχλσλ χκβνπιν. Απφ απηέο ηηο εηαηξείεο κφιηο ην 9% νξίδεη 

αλεμάξηεην αληηπξφεδξν, ελψ ην 12% νξίδεη κε εθηειεζηηθφ αληηπξφεδξν 

αιιά φρη αλεμάξηεην θαη ε πιεηνςεθία (64%) εθηειεζηηθφ. 

8. ην 75% ησλ εηαηξεηψλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Απφ απηέο ηηο εηαηξείεο κφιηο ην 6% έρεη 

νξίζεη αλεμάξηεην αληηπξφεδξν ελψ ην 67% έρεη νξίζεη εθηειεζηηθφ 

αληηπξφεδξν θαη ην 15% κε εθηειεζηηθφ αιιά φρη αλεμάξηεην115. 

9. ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ (65%) έρεη πηνζεηήζεη, σο κέξνο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο, ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γ. θαη ζηελ εηαηξεία, 

αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

10. Σα πνζνζηά αλά θαηεγνξία εηαηξεηψλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ Δηδηθή Πξαθηηθή 

ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ πεξί δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

ινηπψλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ. είλαη: 76% ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο 

θεθαιαηνπνίεζεο, 63% ησλ εηαηξεηψλ κεζαίαο θαη κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο, 91% ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηέινο 68% ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

μέλνη επελδπηέο. 

11. ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ., ην 37% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

δειψλεη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί βάζε ζπγθεθξηκέλνπ 
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θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ελψ κηθξφο ζρεηηθά είλαη ν αξηζκφο ησλ 

εηαηξεηψλ (36%) πνπ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ 

εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο θαη δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο. Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη, κφιηο ην 13% 

ησλ εηαηξεηψλ έρεη ζπζηήζεη Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελψ κφιηο ην 15% ησλ εηαηξεηψλ πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο απφδνζεο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. 

 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

1. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ (85%) έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ πεξί  ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ησλ θχξησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο. 

2. Μφιηο ην 26% ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

3. Μφιηο ην 14% ησλ εηαηξεηψλ δεκνζηνπνηεί ζηε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδεη. 

4. ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (95%), ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ απνηειείηαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο απφ αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε.  

5. Μφιηο ην 22% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη (δειψζεηο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα), αλαθέξεη φηη 

ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ δηαζέηεη γλψζεηο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

6. Διάρηζηεο είλαη νη εηαηξείεο πνπ γλσζηνπνηνχλ ζηε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

ρξήζε. 
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Ακνηβέο 

1. Μφιηο ην 23% ησλ εηαηξεηψλ έρεη πξνβεί ζηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο 

Ακνηβψλ. 

2. Μφιηο ην 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ δεκνζηνπνηεί ηελ 

πνιηηηθή ακνηβψλ πνπ εθαξκφδεη, κέζσ ζρεηηθήο αλάξηεζεο ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο. 

3. Σν 40% ησλ εηαηξεηψλ πηνζεηεί ηελ πνιηηηθή ηεο επηζηξνθήο κέξνπο ή 

φινπ ηνπ bonus απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε πεξίπησζε 

αλαζεψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4. Μφιηο ην 11% ησλ εηαηξεηψλ δεκνζηνπνηεί ζηε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο έθζεζε ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε αλαιπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

 

ρέζεηο κε ηνπο Μεηφρνπο 

1. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (72%) 

πηνζεηνχλ ηελ Δηδηθή Πξαθηηθή ηνπ Κψδηθα πεξί απνηειεζκαηηθήο 

ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ ππνζηεξίδνληαο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ (αλ πθίζηαηαη) ηνπ Γ. κε κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ. 

2. Σν 92% ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο δηαζέηεη γξαθείν 

επελδπηηθψλ ζρέζεσλ ην νπνίν ελεκεξψλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζε 

ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ 

εηζεγκέλε εηαηξεία. 

3. Σν 91% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ δηαηεξεί ελεξγφ ηζηφηνπν ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηεο γηα ηνλ επελδπηή πιεξνθνξίεο φπσο 

πεξηγξαθή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο, 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θ.α. 

4. Σν 94% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο 
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πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη εηαηξείεο 

αλαξηνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είθνζη 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ελψ ε πιεηνςεθία 

ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (83%) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ πεξίιεςε πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

εηαηξείαο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγή ηεο. 

5. Σν 87% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ 

παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ (αλ πθίζηαηαη), 

ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ (ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή) θαη ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γ. ή ηνπ Γηεπζπληή Δπελδπηηθψλ 

ρέζεσλ (ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο) ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ θαη 

λα ηνπο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο ζε ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

3.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Πέληε ρξφληα, ζρεδφλ, κεηά ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηε ρψξα καο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα νξζνπνδήζνπλ ζ‟ έλα 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αβέβαην θαη επηθίλδπλν. Σν αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ πλέεη ηα ινίζζηα θαη νη αξκφδηεο αξρέο 

θαινχληαη λα επαλαθέξνπλ ηηο βάζεηο ζε θξαηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί εθ λένπ ε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ.  

 Σα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά θαη δχζθνια ζηελ επίιπζε ηνπο ελψ 

απαηηνχλ κεζνδηθφηεηα απφ φινπο ηνπο θνξείο. Χζηφζν, ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ν ηξφπνο δειαδή πνπ δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη κηα εηαηξεία, είλαη 

απαξαίηεηε βάζε γηα νπνηαδήπνηε εηαηξεία επηζπκεί λα βειηηψζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη λα δηαζθαιίζεη κηα αθέξαηε θαη πγηή αλάπηπμε. Ο 

ζρεδηαζκφο θαλνληζκψλ, πξνηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή επηρείξεζε. Παξάιιεια πξνθχπηεη δήηεκα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζέζεο θαη ησλ επζπλψλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία. Ζ πηνζέηεζε αξρψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 
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σο δηαθξηηφ θνκκάηη εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο εληζρχεη ην πιαίζην εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη απνθέξεη θνηλσληθά αιιά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. 

Έρνληαο αθφκε πνιχ δξφκν κπξνζηά ηεο, ε ρψξα καο έρεη ζαθψο 

βειηηψζεη, ζε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην ζχζηεκα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξέρνληαο ζηηο εηαηξείεο έλα θαηεπζπληήξην πιαίζην 

θαλνληζκψλ γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ απηήο 

ζπλδένληαο παξάιιεια θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπο ζην ρξφλν. Ζ ζέιεζε θαη ε 

δηάζεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ελαπφθεηηαη ελ πνιινίο θαη ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Κάζε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη έλα δηθφ ηεο εηαηξηθφ 

κνληέιν επέιηθην ψζηε λα επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα λα 

επηηχρεη ηηο καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθέο επηδηψμεηο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ 

ή ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ  κεξψλ (stakeholders). Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν 

απηφ ην εηαηξηθφ κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη πην απνηειεζκαηηθφ, λα κελ 

επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο αιιά λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΓΙΚΔΤΗ ’ΔΝΑΝ ΣΟΜΔΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

 
 
 

4.1 ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 
 

Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνζθνπεί ζηε κειέηε θαη 

παξνπζίαζε κηαο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πσο απηά εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ ειιεληθή εηαηξεία S&B 

Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ, κέινο ηνπ δηεζλνχο νκίινπ S&B Industrial Minerals 

S.A, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ κε 

παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 34 ρψξεο αλά ηελ πθήιην. θνπφο καο είλαη 

κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο λα 

αληρλεχζνπκε ηηο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο. 

Θα παξνπζηάζνπκε ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο S&B θαζψο θαη 

ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηα εηαηξηθά 

ζπζηήκαηα θαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Σέινο ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ κε ηηο ηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  
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4.2  ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ S&B  

 
 

Ζ S&B Industrial Minerals S.A. απνηειεί έλα δηεζλή φκηιν βηνκεραληθψλ 

νξπθηψλ. Ζ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., νλνκαζία ηελ νπνία απνθηάεη ην 

2003, ηδξχζεθε ην 1934 ζηελ Διιάδα θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

ην 1994. Δίλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ S&B κε έδξα ηελ Αζήλα. Σν 2013 ε 

Rhone Group επελδχεη ζηελ S&B ε νπνία απνρσξεί απφ ην Υ.Α ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2013. 

ηελ Διιάδα ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. εμνξχζζεη θαη 

επεμεξγάδεηαη κπεηνλίηε, πεξιίηε θαη βσμίηε θαη ε παξνπζία ηεο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν αξηζκεί 11 νξπρεία, 6 εξγνζηάζηα θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη 2 θέληξα 

δηαλνκήο. Απαζρνιεί 600 εξγαδφκελνπο θαη πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζε 34 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. ηελ ειιεληθή αγνξά ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε παξαγσγφ κπεηνλίηε κε νξπρεία θαη κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ζηε Μήιν ελψ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη θπξίσο ζηελ 

Δπξψπε, ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (ΖΠΑ, Καλαδάο) θαη ζηε Ρσζία. Ζ εηαηξεία 

απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ παξαγσγφ θαη πξνκεζεπηή πεξιίηε θαη βσμίηε ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

πσο ζα δνχκε παξαθάησ απφ ην ρξνλνιφγην εμέιημεο  ε εηαηξεία κέζα 

απφ ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο θαη εμαγνξψλ θαηάθεξε λα εδξαηψζεη 

ηε δηεζλή ηεο παξνπζία ζε 80 ρψξεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ δηεζλή φκηιν 

απνηεινχκελν απφ 40 εηαηξείεο κε πσιήζεηο ζηηο ηέζζεξηο επείξνπο. Πιένλ ν 

φκηινο S&B πεξηιακβάλεη 26 νξπρεία, 46 εξγνζηάζηα θαη κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο, 26 θέληξα δηαλνκήο, 1,983 εξγαδφκελνπο θαη πσιήζεηο ζε 75 

ρψξεο αλά ηελ πθήιην. 

 

4.2.1 Υξνλνιφγην Ίδξπζεο & Δμέιημεο  

 1934: Ίδξπζε ηεο ΑΔΜ Βσμίηαη Παξλαζζνχ (ΒΠ) ζηε Φσθίδα.     

 Ίδξπζε ηεο Α.Δ.Δ Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο                                

(Α&Β) ζηε Μήιν. 
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 1937: Κηίζηκν ησλ πξψησλ εξγνζηαζίσλ ζηε Μήιν – Πξψηεο εμαγσγέο         

βαξπηίλεο. 

 1960: Δπέθηαζε εξγνζηαζίσλ – Καηαζθεπή ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ 

ζξαχζεο θαη δηαβάζκηζεο πεξιίηε ζηε Μήιν. 

 1964: Πξψηε εμαγσγή κπεηνλίηε ζηε Βφξεην Ακεξηθή. 

 1967-1969: Δπέθηαζε εξγνζηαζίσλ – Λεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

δηφγθσζεο πεξιίηε ζηνλ Άγην Ησάλλε ηνπ Ρέληε. 

 1970: Τπνγξαθή πξψηνπ καθξνρξφληνπ ζπκβνιαίνπ γηα πξνκήζεηα 

κπεηνλίηε ζηελ Iron Ores Company of Canada. 

 1980: Ρεθφξ πσιήζεσλ βσμίηε – 1,9 εθαη. Σφλνη. 

 1982: Πξψηε εμαγσγή πεξιίηε ζηηο ΖΠΑ 

 1987: Γηεζλήο Πξνζαλαηνιηζκφο – Ίδξπζε ηεο IBECO GmbH ζε 

ζπλεξγαζία κε IKO ζηε Γεξκαλία. 

 1990: Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο. 

 1991: Αλαδηνξγάλσζε – Γεκηνπξγία θιάδσλ επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αλά πξντφλ. 

 1994: Δηζαγσγή ηεο Α&Β ζην Υ.Α.Α – Ίδξπζε ηεο πνιπεζληθήο IKO-

Erbsloeh κε βαζηθή κέηνρν ηελ A&B. 

 1996: Απνξξφθεζε ηεο ΒΠ απφ ηελ Α&Β – Δμαγνξά ηεο Sarda Perlite 

ζηελ Ηηαιία. 

 1998: Δμαγνξά ηεο Otavi Minen κε δξαζηεξηφηεηα ζε Διιάδα, Γεξκαλία 

θαη Ηζπαλία – Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο πεξιίηε 

ζηελ Κίλα. 

 1999: Δμαγνξά ηεο Mykobar ζηε Μήιν. 

 2000: Απφθηεζε ηνπ 100% ηεο IKO-Erbsloeh – Γεκηνπξγία ηεο S&B 

North America Inc. ζηηο ΖΠΑ. 
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 2001: Δθαξκνγή ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε 

ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο δηεχζπλζεο. Δμαγνξά 

ηεο Bentonit Hungaria ζηελ Οπγγαξία. 

 2002: Έθδνζε πξψηνπ εηήζηνπ Κνηλσληθνχ Απνινγηζκνχ. 

 2003: Γηεζλήο Δηαηξηθή Σαπηφηεηα κε ηελ αιιαγή νλνκαζίαο θαη 

ινγφηππνπ ηεο A&B ζε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. Δμαγνξά ηεο 

Bentonit AD ζηε Βνπιγαξία. 

 2004: Δμαγνξά ηνπ δηεζλνχο νκίινπ εηαηξεηψλ Stollberg. 

 2005: χζηαζε θνηλήο εηαηξείαο απφ ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. 

θαη ηελ Quarzwerke GmbH γηα λέα δξαζηεξηφηεηα εμφξπμεο, 

επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ηλψδνπο βνιιαζηνλίηε ζηελ Κίλα. 

 2006: Τπνγξαθή 10εηνχο ζπκβνιαίνπ κε ηελ Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ αινπκίλαο κε βσμίηε ηεο S&B. 

 2007: Απφθηεζε ηνπ 50% ηεο CEBO International B.V. - Δμαγνξά 

δξαζηεξηφηεηαο ηεζζάξσλ κνλάδσλ παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ 

πξντφλησλ βαζηζκέλσλ ζε κπεληνλίηε ηεο Hill & Griffith‟s ζηηο ΖΠΑ  - 

Δμαγνξά κνλάδαο επεμεξγαζίαο κπεληνλίηε ζην Neuss ηεο Γεξκαλίαο. 

 2008: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο κπεηνλίηε ζηελ 

Σνπξθία. 

 2010: Κνηλή εηαηξεία ζπιιηπαζκάησλ ζηελ Κίλα κεηαμχ Stollberg & Samil 

Co. Ltd. θαη  Angang Industry Group Co. Ltd. - Κνηλή εηαηξεία ζηελ 

Σνπξθία κεηαμχ  S&B θαη ησλ Σνχξθσλ παξαγσγψλ πεξιίηε  Bülent Iper 

θαη Orca Kirker. 

 2011: Μεηάβαζε ζε λέα νξγαλσηηθή δνκή matrix - Δπαλαδηαηχπσζε 

Αμηψλ, Οξάκαηνο θαη θνπνχ ηεο S&B. 

 2012: Δμαγνξά ηεο δηεζλνχο θιάζεο εηαηξείαο NYCO Minerals Inc. 

(NYCO) κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο ΖΠΑ θαη ζην Μεμηθφ. 
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 2013: Ζ Rhone Group επελδχεη ζηελ S&B, ε νπνία απνρσξεί απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013. 

 

4.2.2 Η Οξγαλσηηθή Γνκή ηεο Δηαηξείαο 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ε S&B απνθηάεη λέα νξγαλσηηθή δνκή. Σν 

θαηλνχξγην ζχζηεκα matrix αληηθαζηζηά ηελ παιηά θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο 

νξγάλσζε ηεο. 

πγθεθξηκέλα ε λέα δνκή matrix βαζίδεηαη ζε 4 γεωγπαθικέρ πεπιοσέρ 

θαη ζε 4 αγοπέρ. «Οη πεξηνρέο είλαη Βφξεηα Δπξψπε, Νφηηα Δπξψπε, Αζία-

Δηξεληθφο θαη Ακεξηθή. Κάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

παξαγσγή, ηηο πσιήζεηο, ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο. Οη ηέζζεξηο δηεζλείο αγνξέο (Μεηαιινπξγία, Υπηήξηα, Καηαζθεπέο 

θαη Δηδηθέο εθαξκνγέο) ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηε λέα νξγάλσζε, 

έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην κάξθεηηλγθ, ηε δηαρείξηζε παγθφζκησλ πειαηψλ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ έξεπλα & αλάπηπμε, κε ζηφρν λα απμήζνπλ 

ηελ θαηλνηνκία θαη λα δηεπξχλνπλ ην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ιχζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε S&B»116. 

Δπίζεο ζπζηάζεθε κηα λέα Γηεχζπλζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο κε γλψκνλα 

ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηηαγψλ 

θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ φισλ ησλ ζπκκεηφρσλ. 

Ζ λέα νξγάλσζε matrix εμππεξεηψληαο ην δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

S&B πξνάγεη ηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

θαη αλαπηχζζεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία, κάζεζε θαη 

θαηλνηνκία.    
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4.3  ΤΣΖΜΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ S&B 

 

Σν 2001 ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. ζπληάζζεη θαη εθδίδεη ην 

πξψην γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εγρεηξίδην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Οξκψκελε απφ ηηο «Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» ηνπ ΟΟΑ ε εηαηξεία 

αληηθαζηζηά ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο κηαο νηθνγελεηαθήο ειιεληθήο 

επηρείξεζεο κε έλα πην ζχγρξνλν ζχζηεκα επηρεηξείλ κε γλψκνλα ηε ρξεζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νκίινπ. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη «Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Οκίινπ ηεο 

S&B» δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο ηππηθέο λνκηθέο θαη θαηαζηαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πξνο φια εκπιεθφκελα κέξε αιιά αλαθέξνπλ θαη ηηο 

απηνδεζκεχζεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δενληνινγία ηνπ 

Οκίινπ. Άιισζηε φπσο αλαθέξεη ε Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ «Κεληξηθφο ζηφρνο 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο ηεο S&B είλαη ε επίηεπμε καθξνρξφληαο 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο κε γλψκνλα ηελ ηζφηηκε θαη αθξηβνδίθαηε πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ αλεμαξηήησο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα117». 

Ζ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ εμππεξεηείηαη κε δηάθνξεο πνιηηηθέο 

θαηαγεγξακκέλεο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Οκίινπ σζηφζν νη βαζηθέο ζπληζηακέλεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη: 

 Η απνθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο – δηεχζπλζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ, γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη αλάζεζε ηεο ζε 

ζηειέρε επαγγεικαηίεο πνπ θαηά θαλφλα δελ έρνπλ νηθνγελεηαθνχο 

δεζκνχο κε ηνπο ειέγρνληεο ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ118. 

 Η εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ 

απνηεινχκελνπ απφ αλεμάξηεηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχ119. 

 πσο πξναλαθέξζεθε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο S&B είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
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εηαηξηθψλ πξαγκάησλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θαη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ αξρηθψλ 

κεηφρσλ. Δηδηθφηεξα120: 

 Η ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ. δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ αλψηαηνπ απηνχ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηε δηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Οκίινπ. 

 ε επίπεδν Γ. έρνπλ ζπζηαζεί Δπηηξνπέο, απνηεινχκελεο θπξίσο 

απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, απνζηνιή ησλ νπνίσλ είλαη λα 

επνπηεχνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξίαο θαη λα εηζεγνχληαη ζην Γ. ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

  

Σν χζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο S&B πξνζπαζεί λα 

δηαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ κέζα 

απφ121: 

 Σελ ηήξεζε ησλ Αξρψλ θαη Αμηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηε δηαθπβέξλεζε κεξψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Σελ εθηίκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απεηιψλ θαη επθαηξηψλ θαζψο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

  Σελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. 

 Σνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γηνίθεζεο. 

 Σε δηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. 

 Σελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ. 

 Σελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηφρσλ (stakeholders). 

 Σελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη άζθεζε θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. 

 Σε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο, 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ Οκίινπ. 
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Πνιχ ζπλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. έρεη 

δηακνξθψζεη ην ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο βαζηδφκελν ζε 5 

θεληξηθνχο κεραληζκνχο: 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

2. Σηο Δπηηξνπέο ηνπ Γ.. 

3. Σηο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

4. Σε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 

5. Σελ Πνιηηηθή ησλ Απνδνρψλ 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε πνιχ ζπλνπηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο θάζε 

κεραληζκνχ μερσξηζηά δίλνληαο σζηφζν έκθαζε ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ θαη Τπνςεθηνηήησλ θαη ζηελ Πνιηηηθή Απνδνρψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπζρεηίζνπκε ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Οκίινπ κε ηνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

4.3.1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην122 απνηειεί ηνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο S&B. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ην αλψηαην 

θαζνδεγεηηθφ φξγαλν ηνπ Οκίινπ θαη απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο, ησλ κεηφρσλ θαζψο θαη φισλ ησλ 

ζπκκεηφρσλ (stakeholders). 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηνίθεζεο 

αθνξά ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα νπνία νθείινπλ λα παξέρνπλ κηα ακεξφιεπηε, 

ζαθή θαη αληηθεηκεληθή άπνςε ζην Γ.. γηα ηα εηαηξηθά ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. Ζ χπαξμε αλεμαξηήησλ κειψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

φπσο έρνπκε επηζεκάλεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

απηφ είλαη θάηη πνπ ε εηαηξεία ηεο S&B ην έρεη ελζσκαηψζεη ζηηο αξρέο ηεο. 

Δπίζεο ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
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ζηα κέιε ηνπ Γ.. πξνθείκελνπ λα αζθήζνπλ αλεκπφδηζηα ηα θαζήθνληα 

ηνπο123. 

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. είλαη 

νη εμήο124: 

 Η έγθξηζε, ε επηζεψξεζε θαη ε ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ αξρψλ 

ηνπ Οκίινπ. 

 Η πινπνίεζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ 

δεζκεχζεσλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ζηφρσλ. 

 Η έγθξηζε θαη αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο πξνυπνινγηζκψλ, επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ ελ γέλεη ζρεδίσλ δξάζεο ηνπ Οκίινπ. 

 Η δηαζθάιηζε ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θαη πιαηζίνπ 

ιήςεο ξίζθνπ, ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη, φπσο 

επίζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ. 

 

4.3.2 Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία επηηξνπψλ εληφο θαη 

εθηφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ S&B έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζεζκνζέηεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπψλ νη νπνίεο θαηέρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ην 

Γ. ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ην Γ. έρεη εθρσξήζεη ζηηο Δπηηξνπέο θαζνξηζκέλα θαζήθνληα θαη 

δηθαηνδνζίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζήκεξα ε S&B αλαγλσξίδεη 3 Δπηηξνπέο πνπ 

επηθνπξνχλ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπηηξνπή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Τπνςεθηνηήησλ θαη ηέινο ηελ Δπηηξνπή 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ.  
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Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ή Δπηηξνπή Διέγρνπ125 ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 4 

θνξέο ην ρξφλν θαη νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ο 

θαλνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθξίλεηαη θαη αλαζεσξείηαη απφ ην Γ.. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε: 

 Σεο θαηαιιειφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ αλαθνξψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Σεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. 

 Σεο αμηνπηζηίαο θαη πιεξφηεηαο ησλ δεκνζηεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Σεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ζπλεπήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Σεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Τπνςεθηνηήησλ απνηειεί ηελ 

επηηξνπή πνπ ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα126. Σα κέιε ηεο δηνξίδνληαη απφ ην Γ.. θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο αθνξνχλ: 

 Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ επίηεπμε εηήζησλ θαη 

κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κε γλψκνλα ηηο ζπλζήθεο αγνξάο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ θαη 

εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην θαζνξηζκφ ησλ 

ακνηβψλ ηνπο, θαζψο θαη εηζήγεζε επί ηεο εηήζηαο γεληθήο 

πνιηηηθήο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ 

ελ γέλεη. 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

116 

 Σελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέηξσλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή 

απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ θαη παξνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ ηνπνζέηεζεο ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νκαιήο δηαδνρήο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ αλσηάησλ 

ζηειερψλ. 

Σέινο, ην έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο S&B επηθνπξεί ε 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ127 ε νπνία αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ κε ηελ 

εθηειεζηηθή δηνίθεζε ηελ εχξεζε λέσλ πεδίσλ αλάπηπμεο βηνκεραληθήο θαη 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη: 

 Η εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο γηα ηε 

ράξαμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 Η δηεξεχλεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ πξνο ην θνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηνί είλαη δηαηππσκέλνη ζηα θείκελα 

Οξάκαηνο θαη θνπνχ. 

 Η δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ππνδνκψλ, ηεο θεθαιαηνπρηθήο 

δνκήο θαη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 

απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

θαη πξνγξακκάησλ. 

 

4.3.3 Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλαλ λνκηθά επηβαιιφκελν επνπηηθφ κεραληζκφ 

ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε δηεζλείο πξαθηηθέο, 

θσδηθνπνηεκέλεο ζην «Δγρεηξίδην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ». Οη Τπεξεζίεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηεπζχλνληαη απφ αλψηεξν ζηέιερνο ηεο S&B θαη 



Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα: Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

 

 
 

117 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ησλ Γηεπζχλνληα. Οη θπξηφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη κεηαμχ άιισλ: 

 Η δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

 Η παξαθνινχζεζε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη Οδεγηψλ 

ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ 

Δηαηξεία. 

 Η αλαθνξά ζην Γ. πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ κειψλ ηνπ Γ. ή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο 

Δηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο. 

 Η παξνπζία ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο ηεο Δηαηξείαο.  

 

4.3.4 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 

πσο θάζε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έηζη θαη ε S&B ιακβάλεη 

ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηπρφλ εκθαλίδνληαη ζηηο αγνξέο θαη πξνζπαζεί λα 

πξνιακβάλεη ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

Ζ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ κεραληζκφ 

αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ 

γηα ηελ εηαηξεία. Ζ S&B έρεη πξνζδηνξίζεη θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο128 σο εμήο: 

Σηραηηγικοί Κίνδσνοι: αθνξνχλ ηελ εμάξηεζε απφ θχξηεο βηνκεραλίεο ή 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θάηη ην νπνίν ε S&B εμηζνξξνπεί κε ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο ζε 20 ρψξεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ ζε 72 ρψξεο. 

Ο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο γηα πεξαηηέξσ γεσγξαθηθή επέθηαζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη παξακέλεη ζε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα. 
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Λειηοσργικοί Κίνδσνοι: αθνξνχλ θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο129, ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαζψο 

επίζεο θαη θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο (θπξίσο πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην), ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ.  

Νομικοί Κίνδσνοι: πξφθεηηαη γηα δηάθνξνπο λνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο 

θίλδπλνη ζπλδεφκελνη κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, νη 

νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο S&B. Ζ Ννκηθή 

Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ αλαιακβάλεη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπο θαζψο 

επίζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Οκίινπ. 

Χρημαηοοικονομικοί Κίνδσνοι: αθνξνχλ θηλδχλνπο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, 

θηλδχλνπο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ, θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο θαη θηλδχλνπο 

κεηαβνιήο ηηκψλ ζαιάζζησλ λαχισλ θαη ηηκψλ πεηξειαίνπ130.  

Αζθαλίζιμοι Κίνδσνοι: ε S&B εθαξκφδεη δχν πξνγξάκκαηα έλαληη ησλ 

αζθαιίζηκσλ θηλδχλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θάιπςε δεκηψλ Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο δεκηάο ιφγσ Γηαθνπήο 

Λεηηνπξγηψλ, θαη ηελ θάιπςε Αζηηθήο Δπζχλεο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη κηθξφηεξα 

αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

4.3.5 Πνιηηηθή Απνδνρψλ 

Ζ Πνιηηηθή Απνδνρψλ απνηειεί βαζηθή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο S&B ε 

νπνία θξνληίδεη πάληα λα κεξηκλά γηα ην πξνζσπηθφ ηεο κέζσ 

ζεζκνζεηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαζνξηζκνχ ακνηβψλ θαη παξνρψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηεο εηαηξείαο « Η S&B ζεσξεί πςίζηεο ζεκαζίαο 

ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, παξνρψλ θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ησλ ζηειερψλ, πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κέγηζηε δπλαηή αληηθεηκεληθφηεηα, 

δηαθάλεηα θαη ζπλέπεηα, κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο131». 
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Σν ζχζηεκα Ακνηβψλ θαη Παξνρψλ ηεο S&B αθνινπζεί κηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο. 

Αλάινγα κε ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ηεο θάζε ζέζεο θαη κε ζπγθεθξηκέλα θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ απέρνπλ απφ ην θχιιν ή άιια 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηφρνπ ηεο ζέζεο πξνθχπηνπλ ηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα. 

Ζ Πνιηηηθή Απνδνρψλ  απνζθνπεί132: 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη αμηνθξαηίαο ζηηο 

απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηελ παξνρή αληαγσληζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά παθέησλ 

απνδνρψλ. 

 ηελ ηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηε 

δηαρείξηζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ. 

 

4.4  ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

Πξφζθαηα (2011) ε S&B πξνρψξεζε ζηε αλάπηπμε λέαο δνκήο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο δηαρσξίδνληαο ηε ζε επίπεδν  γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ θαη Οκίινπ. ηφρνο απηήο ηεο λέαο δνκήο είλαη ε κειινληηθή 

επζπγξάκκηζε ησλ εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξαθηηθψλ hr. 

Δλδεηθηηθή παξακέλεη ε δήισζε ζηξαηεγηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απφ ηε δηεχζπλζε ηεο S&B: Η ζηξαηεγηθή καο ζεκειηψλεηαη ζηελ Αμία καο γηα 

ζεβαζκφ ζηνπο αλζξψπνπο καο κε ππνζηήξημε ηεο πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο ζε πεξηβάιινλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

ζεβαζκνχ. Δπηδηψθνπκε ε S&B λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θαιχηεξνπο εξγνδφηεο 

ζηνλ θιάδν ηεο θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, 

πξνζθέξνληαο έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ133. 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα νινθιεξσκέλα 

Δηαηξηθά πζηήκαηα θαη ζηηο Πνιηηηθέο γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

Ζ S&B, πάληα ζεβφκελε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο ηεο πνιηηείαο,  έρεη 

ελζσκαηψζεη ζηηο εηαηξηθέο ηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

ζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ζέζεσλ, αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηαιέλησλ. Απηά εθαξκφδνληαη 

πιήξσο ζε ρψξεο φπσο Διιάδα, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, ΖΠΑ θαη Γαιιία φπνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ είλαη θπξηφηεξε.  

 

4.4.1 Πξνζέιθπζε θαη Γηαηήξεζε Σαιέλησλ 

 πσο φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο έηζη θαη ε S&B δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθάζηνηε ζέζεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ πνπ ελζηεξλίδνληαη ηηο αμίεο ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ S&B δελ αλαγλσξίδεη δηαθξίζεηο πνπ λα αθνξνχλ θχιν, ζξεζθεία, 

εζληθφηεηα θ.η.ι. θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαγθαζηηθή ή παηδηθή εξγαζία. 

Αληηζέησο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλδηθαιίδεζζαη, ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο γλψκεο. 

 ε κηα αληηθεηκεληθή θαη ζαθψο δηαρσξηζκέλε ζε ζηάδηα δηαδηθαζία 

επηινγήο πξνζσπηθνχ  ε S&B πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο γηα εξγαζία θαη ίζε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ή/θαη εξγαδνκέλσλ ζεβφκελε πάληα ηηο 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  Ζ Δηαηξεία πξνάγεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηηο 

πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ. 

 Ζ S&B δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

πξνψζεζε ησλ ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επηηπρή επηδίσμε ηνπ Οξάκαηνο ηεο Δηαηξείαο. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηαιέλησλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε 

δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πνπ 
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είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Οη 

πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζηνπο πιένλ 

θξίζηκνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαδνρήο θαη ζηελ 

επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηαιέλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θα Βαιαβάλε (Group HR Manager ηεο S&B),  

αλαθέξεη 3 ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο ηεο S&B134: 

1. H ηαπηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

2. Ζ δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Απφδνζεο θαη 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο (potential matrix) κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

εξγαζίαο.  

3. Ζ δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ  

 

Ζ S&B ην 2012 θαηάθεξε: 

 Να εκπινπηίζεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε δπλαηνηήησλ ησλ 

αλζξψπσλ ηεο θαζηεξψλνληαο ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απνηεινχλ δπλεηηθνχο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο. 

 Να θαζηεξψζεη δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηαιέλησλ ζε επίπεδν 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ε νπνία ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εκηλαξίνπ Γηαρείξηζεο Σαιέληνπ απφ ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο κε ηε ζπκκεηνρή αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο S&B.  

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία πνπ δίλεη ε Δηαηξεία ζηελ 

απαζρφιεζε αλζξψπσλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ε S&B απνηειεί ζεκαληηθφ 

ηνπηθφ εξγνδφηε ζηηο πεξηνρέο ηεο Μήινπ θαη ηεο Φσθίδαο φπνπ έρεη 

εμνξπθηηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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4.4.2 Αλάπηπμε θαη Δθπαίδεπζε 

 Ζ S&B ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ ηεο σο 

επέλδπζε γηα ηε δηθή ηεο καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε. 

 Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν πνπ ε Δηαηξεία εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ηφζν ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επίπεδν ζηειερψλ θαη 

εγεηψλ. ινη νη εξγαδφκελνη ηεο S&B, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ εξγνιάβσλ ηεο, εθπαηδεχνληαη ζπλερψο ζε λεπξαιγηθά 

ζέκαηα φπσο απηά ηεο αζθάιεηαο, πνηφηεηαο, πεξηβάιινληνο θαη δηνίθεζεο. Ζ 

Δηαηξεία πξνάγεη ζπλερψο ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηε 

κάζεζε. 

πσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη «θάζε ρξφλν, αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ θάζε ζέζε εξγαζίαο, 

εληνπίδνληαη νη επηδερφκελεο αλάπηπμε πεξηνρέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο. Δπί 

ηε βάζεη απηήο ηεο αλάιπζεο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη αμηνινγνχκελνπ, 

δηακνξθψλνληαη αηνκηθά θαη νκαδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο. 

Η εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε ελδνεηαηξηθά είηε κέζσ επηιεγκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ εθηφο εηαηξείαο135
». 

χκθσλα κε ηελ θα Βαιαβάλε (Group HR Manager ηεο S&B), ε S&B 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπλδπαζηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο ν νπνίνο ρσξίδεηαη σο εμήο: ην 70% ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο πείξαο φπσο ε 

εξγαζία ζε άιιεο ρψξεο, ηα δηαηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε ελαιιαγή 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, ην 20% πξνέξρεηαη απφ αλαηξνθνδφηεζε (feedback), 

θαζνδήγεζε (coaching) θαη mentoring θαη κφιηο ην 10% απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο136. 

Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο S&B επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ 

ζε ρψξεο εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε παγθφζκηαο 

θνπιηνχξαο, ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ, ηνλ εκπινπηηζκφ 
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γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο ηδεψλ. 

 Σν 2012 πεξίπνπ 50 εξγαδφκελνη ζε θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

ζπκκεηείραλ ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο S&B εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Διιάδα, Γεξκαλία θαη Ζ.Π.Α. Δπίζεο 140 εξγαδφκελνη ζε 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ζπκκεηείραλ ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαζνδήγεζεο κε ζέκα: «Πψο λα παξέρεηε απνηειεζκαηηθή αιιεινελεκέξσζε 

(feedback)»137. Δπίζεο ε S&B πξνσζεί ηε θηινζνθία ηνπ mentoring κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ην νπνίν πινπνηείηαη θάζε ρξφλν (μεθίλεζε ην 2007) 

κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ιεγφκελσλ «Μεληφξσλ» θαη «Καζνδεγνχκελσλ». 

Μηιψληαο κε αξηζκνχο, ην 2012 πεξίπνπ 55.053 ψξεο αθηεξψζεθαλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο S&B (δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη Γεσξγία, Μαξφθν, Οιιαλδία θαη Κνξέα). Ο αξηζκφο απηφο 

αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 31,6 ψξεο εθπαίδεπζεο αλά εθπαηδεπφκελν, θαη ζε 29,1 

ψξεο αλά εξγαδφκελν ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Πνζνζηφ Δθπαίδεπζεο αλά θαηεγνξία138: 

 Δηδηθά/Σερληθά Θέκαηα: 48,4% 

 Πεξηβάιινλ/Πνηφηεηα/Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα: 32,2% 

 Μάλαδηκελη: 14,7% 

 Ξέλεο Γιψζζεο: 3,3% 

 Πιεξνθνξηθή: 1,4% 

 

4.5  ΑΡΥΔ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖ ΣΖ S&B: ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 4ε Αλαζεψξεζε ησλ Αξρψλ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο «Θεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ επηρεηξείλ είλαη ε ζπλερήο 

πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε πξνο ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ 

Μεηφρσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

επηρεηξείλ, δειαδή ε Δηαηξηθή ηεο Γηαθπβέξλεζε, ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο 
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λφκνπο ηεο Πνιηηείαο, αιιά θαη απφ ηελ εηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία ηεο, 

ζηνηρεία πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ηεο πεξηβάιινλ139». 

Οη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο S&B πεξηιακβάλνπλ θαη 

αλαιχνπλ νρηψ βαζηθνχο ππιψλεο νη νπνίνη αθνξνχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, ηνπο Διεγθηηθνχο Μεραληζκνχο, ηελ Οξγάλσζε ηνπ 

Οκίινπ, ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μεηφρσλ, ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη ην 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ. 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ 

ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ ελαπφθεηληαη ζην ηκήκα ηνπ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ. 

 4.5.1 χζηεκα Ακνηβψλ 

Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θάζε ζηειέρνπο ρσξίδεηαη απφ έλα ζηαζεξφ θαη 

έλα κεηαβιεηφ κέξνο.  

Σν ζηαζεξφ θνκκάηη ησλ απνδνρψλ ζπλίζηαηαη ζηνλ βαζηθφ κηζζφ φπσο 

απηφο πξνθχπηεη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

πξνβιέπεη ηελ θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ, θαη θαη‟ αληηζηνηρία θαη ησλ ζηειερψλ πνπ 

ηηο θαηέρνπλ, ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο 

βαξχηεηαο ησλ ζέζεσλ. Σν εχξνο θάζε κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ θαζνξίδεηαη 

εηεζίσο κε βάζε ηε ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά.  «Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ 

κηζζνχ θάζε δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ θιηκαθίνπ, 

ζπλαξηάηαη κε ην απνηέιεζκα ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηνπ, βάζεη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο140». 

Σν κεηαβιεηφ θνκκάηη ησλ απνδνρψλ αθνξά εηδηθά ηα ζηειέρε ηεο S&B 

θαη ιακβάλεη, φπσο ζπλεζίδεηαη δηεζλψο, ηε κνξθή ησλ bonus. Σν ζχζηεκα 

απηφ απνζθνπεί ζηελ παξαθίλεζε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απνηειεζκάησλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθήο. «Σν κεηαβιεηφ ηκήκα 

ησλ απνδνρψλ ζπλαξηάηαη κε ην βαζκφ επίηεπμεο πξνζπκθσλεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαη νκαδηθψλ ζηφρσλ»141. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ε S&B έρεη αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηελ Πνιηηηθή 

Απνδνρψλ εθαξκφδνληαο ην Πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ κε ηε κνξθή 
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Γηθαηψκαηνο Πξναίξεζεο (Stock Options). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αθνξά 

ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εθφζνλ απηά έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

πξνυπεξεζία ελφο έηνπο ηνπιάρηζηνλ ζηνλ κηιν. Μέζσ απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε S&B επηδηψθεη πνιχ έμππλα λα ελαξκνλίζεη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ δηεπζπληηθψλ ηεο ζηειερψλ κε απηά ησλ κεηφρσλ ψζηε καθξνπξφζεζκα λα 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο θαη λα επηηπγράλνληαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη. 

Σν Πξφγξακκα Stock Options δηαηεξεί πεξίνδν σξίκαλζεο 4 εηψλ θαηά 

ηελ νπνία 10% ησλ δηθαησκάησλ δηαλέκνληαη ην πξψην έηνο θαη 30% ζε θάζε 

κηα απφ ηηο 3 επφκελεο ρξνληέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηθαηνχρνη 

εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη ζηνλ κηιν142. 

 

4.5.2 Δπαγγεικαηηθή Δμέιημε 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ε 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ κεξηκλά γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

ζηειερψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαθέξνπλ   

«ε εηήζηα βάζε ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη κειεηά 

κέηξα ηα νπνία εηζεγείηαη ζην Γ. γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ζηειερψλ 

ηνπ πξψηνπ ππφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν επηπέδνπ ηεο ηεξαξρίαο143». 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο ηθαλψλ ζηειερψλ, φηαλ 

θαη αλ πξνθχςεη αλάγθε, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ 

πξψηνπ ππ‟ απηφλ επηπέδνπ ηεξαξρίαο. 

 

4.5.3 Δθπαίδεπζε 

 Καη ζε απηφ ην θνκκάηη αλαθεξζήθακε αλαιπηηθφηεξα ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί ηη αθξηβψο νξίδνπλ νη Αξρέο: «Η Δπηρείξεζε 

κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο, ελζαξξχλεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Η ζθνπηκφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη έρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο, 
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ηφζν φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε φζν θαη ηελ απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη λέσλ δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ144».   

 

4.5.4 Οηθεηνζειείο Παξνρέο 

Σέινο, ε S&B εθαξκφδεη θαη κηα ζεηξά Οηθεηνζειψλ Παξνρψλ πξνο 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο θ.α. Κάζε ηέηνηνπ είδνπο παξνρή ξπζκίδεηαη απφ εηδηθφ θαλνληζκφ 

θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηά ηφπνπο θνηλσληθέο ζπλζήθεο  θαη ηα λνκηθά 

θαζεζηψηα ησλ ρσξψλ. 

Σν Γ. κεξηκλά ψζηε απηέο νη παξνρέο λα ηεινχληαη ππφ πιήξε 

δηαθάλεηα θαη ππφ ζπλερή βειηίσζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

4.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπλερνχο χθεζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, 

ε S&B  θαηαθέξλεη λα ζπγθεξάδεη αξκνληθά πνιηηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μέζα απφ ηα 

νινθιεξσκέλα εηαηξηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνάγεη δεκηνπξγνχληαη λέεο ηάζεηο 

ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Οξκψκελε απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ε S&B ππεξαζπίδεηαη κηα παγθφζκηα θνπιηνχξα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο. Σα θαζνιηθά ζπζηήκαηα ακνηβψλ θαη ε εληαία πνιηηηθή απνδνρψλ 

δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ αμηνθξαηίαο θαη ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. ε αληίζεζε κε ηελ επνρή ησλ ζθαλδάισλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

αηαζζαιηψλ ε S&B πξνθξίλεη ηελ ηζφηηκε πνιηηηθή απνδνρψλ ησλ ζηειερψλ θαη 

ππεξαζπίδεηαη ηελ απνθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο. 

Ζ ζχζηαζε Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ εδξαηψλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ πεδίν ηνπ 
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αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε S&B δηακνξθψλεη έλα 

ξπζκηδφκελν πεξηβάιινλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο. Ζ ηάζε ινηπφλ πνπ παξαηεξείηαη δηεζλψο θαίλεηαη λα βξίζθεη 

εθαξκνγή θαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα αθνχ ε S&B ππεξαζπίδεηαη εκπξάθησο ηε 

δεκηνπξγία Δπηηξνπψλ θαη πξνθαιεί θαη ηηο ππφινηπεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

λα ηελ εληάμνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

 Σν λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη απαηηεί έλα 

ελεξγφ θαη “αλήζπρν” αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ζα εμειίζζεηαη ζπλερψο, 

ζα αμηνινγείηαη θαη ζα ακείβεηαη αλαιφγσο ησλ ζαθψο δηαηππσκέλσλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Ζ S&B, νξκψκελε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επνρήο, 

πξνηάζζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζεη ηε δηθή ηεο καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε. Σν θαηλφκελν 

ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο εμέιημεο επηθέξεη επηπξφζζεηε 

επζχλε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη πηα πξφδειν πσο ε ειιεληθή 

επηρείξεζε νθείιεη λα επελδχζεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη λα αλαδεηήζεη 

εθεί ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, νχζα πην επίθαηξε απφ πνηέ, απνηειεί 

αληηθείκελν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ αθαδεκατθψλ θαη αλσηάησλ ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηεξαξρία θαη ηεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Οξηδφκελε σο ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη, 

παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηε 

δηάξζξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα 

εηαηξεία, φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα αλψηαηα εθηειεζηηθά ζηειέρε, ηνπο 

κεηφρνπο (shareholders) θαη άιινπο εηαίξνπο (stakeholders), π.ρ εξγαδφκελνη, 

πξνκεζεπηέο, καθξνρξφληνη πειάηεο, ηνπηθή θνηλσλία θαη άιινη. Λφγσ ησλ 

επηξξνψλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

(εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ), αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ αλαγλσξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ 

κεξψλ γηα ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Έηζη ινηπφλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη θαζνιηθφ. 

ηα αλεπηπγκέλα θξάηε, ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ζην ξφιν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο 

δηνίθεζεο απνηεινχλ θξίζηκεο δηαδηθαζίεο. Αθφκε θαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν 

θφζκν, ηδίσο γηα ηηο πξψελ θεληξηθά ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκίεο, ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε. Καζψο νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

απνηεινχλ ην βαζηθφ κνριφ ηεο δηαδηθαζίαο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπο, 

πξνθχπηεη σο εμαηξεηηθά θξίζηκν νη αιιαγέο ζηηο εηαηξείεο λα δηαζθαιίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία πγηνχο κεηνρηθήο βάζεο θαη λα πξνθξίλνπλ πξαθηηθέο 

δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο ζα πξνζειθχζνπλ καθξνρξφληα επελδπηηθά θεθάιαηα. 
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Αλαηξέρνληαο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε ηα ζεκεία θιεηδηά ηνπο ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζπκβάιινληαο θαη‟ ειάρηζηνλ ζηε ζπδήηεζε πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο.  

 Δπελδπηέο & πεξηβάιινλ αμηνπηζηίαο θαη εκπηζηνζχλεο: Οη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε ηνπο επελδπηέο θαη νη 

επελδπηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ρξεηάδνληαη έλα θιίκα αμηνπηζηίαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδχζεηο. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηνηθνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ην θαηά πφζν 

είλαη ππφινγεο  γηα ηηο πξάμεηο ηνπο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν 

ζηελ εκπέδσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Ζ χπαξμε καθξνρξφλησλ θαη ζπλαηλεηηθψλ 

ζρέζεσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο, αθνζίσζεο θαη δέζκεπζεο 

κεηαμχ ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο, ησλ κεηφρσλ αιιά θαη ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ εθαξκνγή πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πξνζειθχεη επελδπηηθά θεθάιαηα δηαηεξψληαο ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ επελδπηψλ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο 

εληηκφηεηαο θαη ηεο επζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξεηψλ. 

 Ο ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: Ζ αδπλακία ησλ κεηφρσλ λα 

παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο εθηειεζηηθήο 

δηνίθεζεο, θαζηζηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίζηκν κεραληζκφ 

πεηζαξρίαο ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο. Ο ξφινο ηνπ 

ελδπλακψλεηαη κε ηελ παξνπζία αλεμάξηεησλ κειψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ελψ παξάιιεια δηαρσξίδεηαη θαη‟ νπζίαλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο δηνίθεζεο. Ζ δχλακε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πεγάδεη απφ δχν θπξίσο ζηνηρεία: ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε 

ζπλνρή ηνπ σο νκάδα. Ζ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηεξίδεηαη 

ζην κεραληζκφ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην κέζν εθαξκνγήο είλαη ε 

θαιήο πνηφηεηαο πιεξνθνξία. Κάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε 

ρξεηάδεηαη έλα ζπκπαγέο, επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  
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 Βαζκφο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: 

Παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ν δηαρσξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ απφ απηή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε αλαινγία 

ησλ εθηειεζηηθψλ πξνο ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ), ε χπαξμε κεραληζκψλ πνπ 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, θαη δε ησλ 

κεηφρσλ κεηνςεθίαο, πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά, ε επαξθήο 

δηνρέηεπζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εηαηξεία, ε ιεηηνπξγία 

επηηξνπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν βαζκφο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο πνπ επηδεηθλχεη πξνζδηνξίδνπλ ελ πνιινίο ην 

είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξείαο, κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ (κέηνρνη, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε) ελψ παξάιιεια απνηεινχλ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο απφ ηνπο 

επελδπηέο.  

 Λεηηνπξγία αγνξψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ: Σν εχξνο θαζψο θαη ε 

ξεπζηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ θαζνξίδεη ελ 

πνιινίο ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

έλα άξηηα δνκεκέλν θαη εθζπγρξνληζκέλν λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο. Παξφιν πνπ δηάθνξεο δηαηάμεηο 

θαη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ ηπγράλνπλ πηζηήο 

εθαξκνγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληνχηνηο απνηεινχλ έλα 

“ζσζίβην” αζθαιείαο σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε ησλ επελδπηηθψλ 

απνθάζεσλ ησλ ζεζκηθψλ θαη ηδησηψλ επελδπηψλ, εληζρχνληαο 

πεξαηηέξσ ηε δηαθάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεθαιαηαγνξάο.   
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ην πιαίζην ζπζρέηηζεο κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα επηρεηξείηαη κηα ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο S&B: 

 Η πνιηηηθή απνδνρψλ αλάγεηαη ζε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή: ηα 

ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα θαζνξηζκνχ ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ πξνζδίδνπλ δηαθάλεηα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια ζηνρεχνπλ ζηελ παξαθίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε  αληηθεηκεληθψλ 

κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ απέρνπλ απφ ην θχιιν ή άιια 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηφρνπ ηεο ζέζεο) 

απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο απνδνρέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Η ζχζηαζε επηηξνπήο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ: ε χπαξμε 

επηηξνπήο πνπ λα εμεηδηθεχεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην 

ζπλεπηθνπξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε ράξαμε 

πνιηηηθψλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνάγεη έλα 

ξπζκηδφκελν πεξηβάιινλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ. Κάπνηα 

απφ ηα βαζηθά πεδία ελαζρφιεζεο ηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ, ε αμηνιφγεζε 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε 

εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ινηπέο παξνρέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θ.α. 

 Γηαρείξηζε έκςπρνπ πιηθνχ – αλάπηπμε & εθπαίδεπζε: ε 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

πξνψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηε 

καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο. 

Αλαγλσξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

εμειίζζνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Σν 
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αλζξψπηλν δπλακηθφ επηκνξθψλεηαη ζπλερψο κέζσ 

αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

ηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα πεξηζψξηα άζθεζεο εζληθήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο ηνπο ζε 

ππεξεζληθφ επίπεδν (ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή), ην θχξην 

εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο έγθεηηαη ζε απηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. ηελ νπζία, νη ελδνεπηρεηξεζηαθνί 

παξάγνληεο (κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε) θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ην είδνο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα εηαηξεία, πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο.  

Οη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Δπηηξνπή γηα 

ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θ.α) έρνπλ αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα 

ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. θνπφο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη 

θεθαιαηαγνξψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε ελ 

γέλεη ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο ζα κπνξνχζε πεξαηηέξσ λα εληζρπζεί θαη 

απφ ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ κε βάζε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο αξρέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, φπσο έρνπλ κέρξη ζηηγκήο δηαηππσζεί ζηε ρψξα καο. ε θάζε 

πεξίπησζε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα 

αληιήζνπλ θεθάιαηα απφ ην ρξεκαηηζηήξην είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ρσξίο φκσο λα 

παξαγθσλίδνπλ ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ζ εθαξκνγή εληαίσλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη θαη νπζίαλ αβάζηκε θαζφηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 

σο πξνο ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε κεηνρηθή ηνπο 

ζχλζεζε, ην κέγεζνο ηνπο θ.α. Δίλαη πξνηηκφηεξν θάζε εηαηξεία λα αλαπηχζζεη 

πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα  κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη λα 
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αλαπηχζζεη έλα εηαηξηθφ κνληέιν πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

επηδηψμεηο ησλ κεηφρσλ θαη  ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο. Ζ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε παξακέλεη ην “ζχληαγκα” θάζε εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ απηή θαη ην πεξηβάιινλ ηεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ. 

 

 

5.2 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθεξζήθακε ζε κεραληζκνχο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα ζχγρξνλε εηαηξεία ππφ ηελ ζθέπε 

ηνπ πθηζηάκελνπ ειιεληθνχ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εηδηθεχνληαο ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ην αληίθηππν ηεο χπαξμεο ηέηνησλ κεραληζκψλ ζε 

άιια πεδία ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο φπσο νη πσιήζεηο θαη ην 

κάξθεηηλγθ, ε παξαγσγή θαη νη πξνκήζεηεο ε έξεπλα θαη αλάπηπμε θ.α. Ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζα ήηαλ ε ζπζρέηηζε ησλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ κηαο εηαηξείαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

απφδνζε ζε πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ψζηε λα ππάξμεη κηα πην 

ζπζηεκαηηθή ζπκπεξαζκαηνπνίεζε γηα ηελ παξνχζα δπζκελή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο. 
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89

 Ζ ζχλζεζε ηνπ 15κεινχο πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο 
ηνπ ΔΔΓ αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο πνηθηινκνξθίαο. πκκεηέρνπλ, απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ εηδηθνί, απφ δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ελδεηθηηθά: ειεγθηηθφ, επελδπηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, 
επνπηείαο, λνκηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθφ, www.helex.gr, ηειεπηαία 
ελεκέξσζε 22/12/13. 
 
90

 Νφκνο 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ 3091/2002, Κψδηθαο Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, ζει.8. 
 
91

 Νφκνο 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ Νφκν 
3604/2007. 
 
92

 Νφκνο 3639/2008 πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, 
πνπ ελζσκαηψλεη ζην Διιεληθφ Γίθαην γηα ηελ 8

ε
 Δπξσπατθή Οδεγία γηα ην Δηαηξηθφ Γίθαην, 

Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, ζει.8. 
 
93

 Οδεγία 2006/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14
εο

 Ηνπλίνπ 
2006, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 78/660/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηεο Οδεγίαο 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ηεο Οδεγίαο 86/365/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο 
εηήζηνπο θαη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ, θαη ηεο Οδεγίαο 91/674/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο εηήζηνπο θαη ηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ΔΒ γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, ζει.8. 
 
94

 Μέθνο Κσλζηαληίλνο Ε., “Ζ εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. ςεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πηζαλέο 
απαληήζεηο.”, Αζήλα, Δθδφζεηο ηακνχιε, 2003, ζει. 73. 
 
95

 Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, ΔΒ χλδεζκνο 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ,  Μάξηηνο 2011, ζει.7. 

96
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, «ρέδην Γξάζεο: 
Δπξσπατθφ εηαηξηθφ δίθαην θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε – έλα ζχγρξνλν λνκηθφ πιαίζην γηα πην 
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ θαη βηψζηκεο εηαηξείεο», COM(2012) 740 final, ηξαζβνχξγν 
12.12.2012, ζει.19 -20. 
97

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.2. 
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 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.2. 
 
99

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.7-8. 
 
100

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.8. 
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101

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.10. 
 
102

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.10-11. 
 
103

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.12. 
 
104

 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 
πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.20. 
 
105

 χζηαζε C (2009) 3177 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπκπιεξψλεη ηηο πζηάζεηο 
2004/913/EC θαη 2005/162/EC, φζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο ακνηβήο ησλ κειψλ ησλ Γ ησλ 
εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

106
 Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, Διιεληθφ 

πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οθηψβξηνο 2013, Κνηλή πξσηνβνπιία Διιεληθά 
Υξεκαηηζηήξηα – ΔΒ χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ζει.30. 

107 Ν. 3487/2006 (ΦΔΚ Α 190/11-09-06)«Δλζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 
2003/51/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2003 "γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 78/660/ΔΟΚ, 83/349/ΔΟΚ, 86/635/ΔΟΚ θαη 
91/674/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο θαη ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο εηαηξεηψλ 
νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ" (ΔΔΗ.178/17.7.2003)» 
108

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα http://www.csrhellas.org/portal/portal.php?&lang 
, ηειεπηαία ελεκέξσζε 08/09/2014. 
109

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα http://www.cri.org.gr/Contents.aspx?CatId=13 , 
ηειεπηαία ελεκέξσζε 08/09/2014. 
110

 Παληειαίνπ η. – Κνιιπδάο Κ., «χληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 
Δπζχλε», ICAP Group, Ηνχιηνο 2014, ζει.17-18. 
111

 «Να ζεκεησζεί φηη ζηνλ πιεζπζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο πνπ ηεινχλ ππφ 
εθθαζάξηζε ή εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε ζπλαιιαγή ησλ κεηνρψλ ηνπο έρεη αλαζηαιεί , ε Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο θαη κηα εηαηξεία ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α παξαζηαηηθνί ηίηινη 
κεηνρψλ θαη εδξεχεη ζηα θφπηα», Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Grant Thornton, An 
instinct for growth, Μάξηηνο 2013, ζει. 6, www.grant-thornton.gr, ηειεπηαία ελεκέξσζε 
04/01/14. 
112

 «Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εμήγεζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ εηαηξεηψλ ζε εηδηθέο 
πξαθηηθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΒ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο Grant Thornton ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηνπ Financial Reporting Council (FRC – 
Αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ)», Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
Grant Thornton, An instinct for growth, Μάξηηνο 2013, ζει. 7, www.grant-thornton.gr, ηειεπηαία 
ελεκέξσζε 04/01/14. 
113

 «Σν κέζν κέγεζνο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ (8 κέιε), αλεμαξηήησο 
θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ, είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέζν κέγεζνο Γηνηθεηηθψλ 
πκβνπιίσλ πνπ ηεξνχζαλ νη εηαηξείεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε (2010)», 
Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Grant Thornton, An instinct for growth, Μάξηηνο 2013, ζει. 7-
8, www.grant-thornton.gr, ηειεπηαία ελεκέξσζε 04/01/14. 
 
114

 «Σν θαηλφκελν ηεο ππν-εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο πςειέο ζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη 
εηδηθά ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απηψλ (γλσζηφ σο θαηλφκελν ηεο «γπάιηλεο νξνθήο») δελ 
είλαη κφλν ειιεληθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ εμάιινπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζσκάησζε ζην 

http://www.csrhellas.org/portal/portal.php?&lang
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ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Action Plan) ζρεηηθή πξσηνβνπιία πνπ αθνξά 
ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξναγσγή 
ηεο ηζφηεηαο θαη ε εμάιεηςε ηπρφλ δηαθξίζεσλ φρη κφλν ιφγσ θχινπ αιιά θαη ιφγσ ειηθίαο, 
θνηλσληθήο ηάμεο, εθπαίδεπζεο ή εζληθφηεηαο.», Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Grant 
Thornton, An instinct for growth, Μάξηηνο 2013, ζει.8, www.grant-thornton.gr, ηειεπηαία 
ελεκέξσζε 04/01/14. 
115

 «Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη εηαηξείεο, ζηηο δειψζεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηφζν θαηά ηελ 
εμεηαδφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε, φζν θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε, αλαθέξνπλ σο βαζηθφηεξν ιφγν 
κε νξηζκνχ αλεμάξηεηνπ αληηπξνέδξνπ, ηελ αλάγθε ζπλδξνκήο ηνπ ζηα εθηειεζηηθά θαζήθνληα 
ηνπ πξνέδξνπ», Έξεπλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Grant Thornton, An instinct for growth, 
Μάξηηνο 2013, ζει.8, www.grant-thornton.gr, ηειεπηαία ελεκέξσζε 04/01/14. 
116

 http://reports.sandb.com/2011/el/εηήζηνο-απνινγηζκφο-2011/financial-results/εηήζηα-έθζεζε-
ηνπ-δ-ζ/annual-report-of-the-board-of-directors-for-fiscal-yea, ηειεπηαία ελεκέξσζε 13/06/14. 
 
117

 Απνινγηζκφο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 2011, www.sandb.com, ηειεπηαία ελεκέξσζε13/06/14. 
 
118

 Απνινγηζκφο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 2011, www.sandb.com, ηειεπηαία ελεκέξσζε13/06/14. 
 
119

 Απνινγηζκφο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 2011, www.sandb.com, ηειεπηαία ελεκέξσζε13/06/14. 
 
120

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΔ, 
www.sandb.com/wp-content/uploads/Internal-Regulation-GR.doc, 
 ηειεπηαία ελεκέξσζε 13/06/14. 
 
121

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΔ, 
www.sandb.com/wp-content/uploads/Internal-Regulation-GR.doc, 
 ηειεπηαία ελεκέξσζε 13/06/14. 
 
122

«ην ηέινο ηνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείην απφ 12 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 2 
αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Απφ ηα 10 κε 
εθηειεζηηθά κέιε, 7 αλεμάξηεηα κέιε έρνπλ δηνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξί 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (λ.3016/2002)», http://reports.sandb.com/2011/el, ηειεπηαία 
ελεκέξσζε 20/06/14. 
 
123

«Σν Γ. ηεο S&B απηναμηνινγείηαη εηεζίσο, κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 
ζπκπιεξψλεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γ. θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο. Ζ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα κηα γεληθή αμηνιφγεζε 
ησλ επηδφζεσλ ηνπ Γ.., ε νπνία ρξεζηκεχεη σο γλψκνλαο γηα δεηήκαηα πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο 
πξνζνρήο γηα ην επφκελν έηνο», http://reports.sandb.com/2011/el, ηειεπηαία ελεκέξσζε 
20/06/14. 
 
124

Απνινγηζκφο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 2011,   http://reports.sandb.com/2011/el, ηειεπηαία 
ελεκέξσζε 20/06/14. 
 
 
125

«Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) ηνπ Γ.., έλα (1) κε εθηειεζηηθφ θαη ηξία (3) αλεμάξηεηα κε 
εθηειεζηηθά κέιε. Έλα ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο νθείιεη λα 
έρεη επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο.», http://reports.sandb.com/2011/el, 
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