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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέμα που συναντάται πλέον πολύ συχνά τόσο στην ελληνική, όσο και στην 

ξένη βιβλιογραφία, είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι επιδόσεις τους, σε 

σύγκριση με τις εταιρίες που εμφανίζουν διασκορπισμένη δομή ιδιοκτησίας. Σε 

μια προσπάθεια, λοιπόν, αποτύπωσης της κατάστασης στην ελληνική 

πραγματικότητα, η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει έναν ασύμμετρο 

πίνακα 1.265 παρατηρήσεων 134 εταιριών, οι μετοχές των οποίων 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για τη χρονική περίοδο 

2001–2011. Ακολουθώντας τα χνάρια της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, η εταιρική 

επίδοση προσεγγίζεται μέσω της μεταβλητής του Tobin, ενώ χρησιμοποιούνται 

και κάποιες άλλες μεταβλητές για τον προσδιορισμό της αξίας ή του κόστους 

που επιφέρει μια οικογένεια στην εταιρία, στην οποία είναι ο κύριος ιδιοκτήτης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσία μέλους της οικογενείας στη θέση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου. Τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται, βάσει των 

στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, είναι τα εξής: (1) Οι οικογενειακές εταιρίες 

εμφανίζουν χειρότερη επίδοση από τις μη οικογενειακές. (2) Οι οικογενειακές 

εταιρίες με Διευθύνοντα Σύμβουλο μέλος της οικογενείας ή συγγενικό πρόσωπο 

εμφανίζουν χαμηλή επίδοση. (3) Η εταιρική επίδοση επηρεάζεται θετικά από 

την παρουσία προσώπου της οικογενείας στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου 

αντί ενός επαγγελματία, σε αντίθεση με αυτό που αναμενόταν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και αυξάνει το ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις της 

διοίκησης μιας εταιρίας από μία οικογένεια στην επίδοσή της (εταιρίας). Οι 

μελέτες που υλοποιούνται αφορούν τις εισηγμένες εταιρίες σε χρηματιστήρια 

ανά τον κόσμο. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές επικεντρώνονται στις 

Αγγλοσαξονικές χώρες, όπου το θεσμικό και το πολιτικό περιβάλλον διαφέρει 

κατά πολύ από αυτό πολλών Ευρωπαϊκών χωρών. Ως εκ τούτου, έχει 

ενδιαφέρον μια βαθύτερη ματιά στις ελληνικές επιχειρήσεις.      

1.1 Αντικειμενικός σκοπός 

Η παρούσα διπλωματική εργασία,  βασιζόμενη στην έρευνα του Σουηδού Carl 

Oreland (2007) για τις οικογενειακές σουηδικές επιχειρήσεις, αποβλέπει στη 

σύγκριση της επίδοσης των οικογενειακών με τις μη οικογενειακές εταιρίες, των 

οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 

δείγμα αποτελείται από 134 εταιρίες, οι οποίες μελετώνται για το χρονικό 

διάστημα 2001 έως 2011. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, χρειάζεται 

να εκπληρωθούν οι παρακάτω στόχοι: 
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Στόχος 1: Κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Στόχος 2: Επιλογή της μεθόδου διαχωρισμού των εταιριών σε οικογενειακές και 

μη, καθώς και των εταιρικών χαρακτηριστικών που θα μελετηθούν.  

Στόχος 3: Διερεύνηση της διάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών 

του δείγματος και διαχωρισμός τους σε οικογενειακές και μη.  

Στόχος 4: Διερεύνηση της σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών, 

προς αναζήτηση αυτών με Διευθύνοντα Σύμβουλο μέλος της 

οικογενείας.  

Στόχος 5: Προσδιορισμός πιθανών σχέσεων μεταξύ της επίδοσης της εταιρίας 

και των υπολοίπων μεταβλητών. 

Στόχος 6: Εξαγωγή συμπερασμάτων για την επιρροή της οικογενείας στην 

επίδοση της εταιρίας που ελέγχει.  

Στόχος 7: Εξαγωγή συμπερασμάτων για την επιρροή της παρουσίας μέλους της 

οικογενείας στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην επίδοση της 

εταιρίας.   

1.2 Διάρθρωση της διπλωματικής 

Οι στόχοι που τέθηκαν στο προηγούμενο τμήμα του κεφαλαίου, για να 

επιτύχουν το σκοπό της εργασίας αυτής προσδιορίζουν και τη διάρθρωσή της. 

Συγκεκριμένα, η διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, τα 

οποία αναλύονται παρακάτω: 

Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή 

Παρουσιάζεται ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας, καθώς και οι στόχοι οι 

οποίοι χρειάζεται να εκπληρωθούν, προκειμένου να επιτευχθεί το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 
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Κεφάλαιο 2ο : Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας, κάνοντας 

ανασκόπηση στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. 

Κεφάλαιο 3ο : Δείγμα επιχειρήσεων & μεθοδολογία 

Αναλύεται το ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης  και παρουσιάζονται το 

δείγμα των εξεταζόμενων, καθώς και οι μεταβλητές – εταιρικά χαρακτηριστικά 

– οι οποίες διερευνώνται. Στο Παράρτημα της ενότητας αυτής, περιέχονται 

κάποια χαρακτηριστικά των εταιριών.   

Κεφάλαιο 4ο : Εμπειρικά δεδομένα 

Συγκεντρώνονται τα εμπειρικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την 

έρευνα και εξάγονται τα συμπεράσματά της.  

Επίλογος   

Ανακεφαλαιώνεται η διπλωματική εργασία, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 

εικόνα της έρευνας και παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την κατάθεση προτάσεων προς μελλοντική έρευνα και 

περαιτέρω μελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του οικογενειακού ελέγχου εταιριών, σε 

σύγκριση με το στελεχικό έλεγχο (Διευθύνων Σύμβουλος) που παρατηρείται σε 

εταιρίες με διασπορά ιδιοκτησίας. Τα αποτελέσματα είναι μικτά, ορισμένα 

άρθρα προβάλλουν τον οικογενειακό έλεγχο ως ευεργετικό για την επίδοση της 

εταιρίας, ενώ άλλα ως ζημιογόνο. Επίσης, παρουσιάζεται η επίδραση της 

οικογενείας που ελέγχει επιπλέον τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της 

εταιρίας.  

2.1 Ιδιοκτησιακή Δομή Επιχειρήσεων 

Οι Berle και Means (1932) αναφέρουν ότι, μια τυπική εταιρία χαρακτηρίζεται 

από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και του ελέγχου της. Αυτό σημαίνει ότι η 

εταιρία ανήκει σε πολλούς μικρούς μετόχους, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος (Chief 

Executive Officer - CEO) έχει στα χέρια του τον έλεγχο της εταιρίας. Ο 

διαχωρισμός αυτός αναδύει το επονομαζόμενο φαινόμενο της σύγκρουσης 

συμφερόντων (conflict of interests), μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου και 

των μετόχων.  
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Αυτή η αντίληψη περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας εταιρίας επικράτησε 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, έρευνες από την τελευταία 

δεκαπενταετία ήρθαν για να την ανατρέψουν. Στην πραγματικότητα, κοιτώντας 

την ιδιοκτησιακή δομή εταιριών ανά τον κόσμο διαπιστώνεται ότι, οι 

περισσότερες από αυτές ανήκουν σε μεγάλους μετόχους, οι οποίοι σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αρκετά ισχυροί ώστε να ελέγχουν τις αποφάσεις της εταιρίας. 

Αυτοί οι μέτοχοι αναφέρονται συχνά ως μέτοχοι που ελέγχουν τη διοίκηση 

(controlling shareholders).  

Παρά το γεγονός ότι, οι εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

χαρακτηρίζονται από μια διάσπαρτη δομή στην εταιρική ιδιοκτησία, πολλές 

ευρωπαϊκές εταιρίες εμφανίζουν συγκεντρωτική δομή (concentrated ownership 

structure) (La Porta και λοιποί, 1999; Faccio και Lang, 2002). 

Μια μεγάλη μερίδα των μετόχων που ελέγχουν τη διοίκηση είναι οικογένειες. Οι 

μέτοχοι αυτοί μπορεί, για παράδειγμα, να είναι οι ιδρυτές της εταιρίας, οι 

κληρονόμοι τους ή ιδιώτες επενδυτές. Επιπλέον, οι οικογένειες, για τον έλεγχο 

της εταιρίας, χρησιμοποιούν συχνά μετοχές οι οποίες έχουν αυξημένη αναλογία 

ψήφων σε σχέση με τις απλές (dual-class shares) και πυραμίδες1. Επιπροσθέτως, 

ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι συνήθως μέλος της οικογενείας. Στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά 

σύνηθες, όπως θα φανεί στη συνέχεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Ωστόσο, δεν υφίστανται προνομιούχες μετοχές στις ελληνικές εταιρίες, ενώ 

κάθε μετοχή ισοδυναμεί με μία ψήφο.  

 Αντίθετα, λοιπόν, από την εικόνα που περιγράφουν οι Berle και Means (1932), 

πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις ελέγχονται από τους ιδιοκτήτες τους, με τη 

μορφή οικογενειών. Αντί της σύγκρουσης συμφερόντων ανάμεσα στο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους μετόχους, υπάρχει πλέον η σύγκρουση μεταξύ 

των μετόχων που ελέγχουν τη διοίκηση της εταιρίας και των μικρών μετόχων 

(M. Burkart et al, 2003).  

                                                         
1 Ο μέτοχος Χ έχει στην κατοχή του ένα μέρος των μετοχών της εταιρίας Α, η οποία έχει στην 
κατοχή μετοχές της εταιρίας Β, η οποία έχει στην κατοχή της μετοχές της εταιρίας Γ, κλπ. 
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Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν 

επικεντρωθεί σε αγγλοσαξονικά δεδομένα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να 

εξεταστούν ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου το θεσμικό και το πολιτικό περιβάλλον 

είναι αρκετά διαφορετικό. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει ελληνικές 

εταιρίες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

2.2 Οικογενειακή Διοίκηση και Επίδοση Εταιρίας 

Η εκτίμηση της επίδρασης της διοίκησης μιας εταιρίας από μία οικογένεια είναι 

εύλογο να ξεκινήσει από την αναζήτηση των επιδόσεων αυτής (της εταιρίας). Το 

κύριο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται κατά την εκτίμηση αυτή, είναι η 

ενδογένεια των μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψη. Το βασικό θέμα είναι ότι, 

η επίδοση της εταιρίας πιθανόν να επηρεάζει τη διάρθρωση της ιδιοκτησιακής 

δομής και όχι αντίστροφα. Στις συνηθισμένες παλινδρομήσεις, υπάρχουν 

δυσκολίες στον καθορισμό των σχέσεων αιτιότητας (causality). Ένας τρόπος 

αντιμετώπισής τους είναι με τη χρήση βοηθητικών μεταβλητών (instrumental 

variables). Οι δύο πιο συνηθισμένες τέτοιες μεταβλητές είναι ο δείκτης  Tobin’s 

Q, ο οποίος βασίζεται στην τρέχουσα αξία (market value) της εταιρίας και η 

απόδοση ενεργητικού (Return-On-Assets), η οποία αποτελεί ένα λογιστικό 

μέτρο. 

2.2.1 Οφέλη Οικογενειακής Διοίκησης 

Οι Anderson και Reeb (2008) μελετούν ένα δείγμα 500 εταιριών του οίκου 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor, για τα έτη 1992 έως 

1999. Χρησιμοποιώντας τόσο την απόδοση ενεργητικού όσο και το δείκτη 

Tobin’s Q ως μέτρα της επίδοσης των εταιριών, συγκρίνουν τις οικογενειακές με 

τις μη οικογενειακές εταιρίες. Αντίθετα με την εντύπωση που επικρατεί ότι, η 

διοίκηση από μία οικογένεια είναι επιζήμια για την εταιρία, διαπιστώνουν  

υψηλότερη επίδοση στις οικογενειακές επιχειρήσεις έναντι των μη 

οικογενειακών, ανεξάρτητα από την ηλικία που έχουν. Στην περίπτωση όπου η 

παρουσία της οικογενείας – ιδρυτή είναι συνεχής, οι εταιρίες παρουσιάζουν 

καλύτερη λογιστική και τρέχουσα επίδοση από τις μη οικογενειακές. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων μετόχων ή το 
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διαχωρισμό των δικαιωμάτων της ιδιοκτήτριας οικογενείας από αυτούς που 

ελέγχουν την εταιρία. Περαιτέρω ανάλυση αναδεικνύει τη θετική σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στο γεγονός ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος της 

οικογενείας (ιδρυτής ή κληρονόμος) και την επίδοση της εταιρίας, σε αντίθεση 

με τις περιπτώσεις όπου προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό 

οφείλεται στις πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την εταιρία τις οποίες διαθέτουν 

τα μέλη της οικογενείας και στην αντίληψη για τον εαυτό τους ως σωστοί 

διαχειριστές των εταιρικών υποθέσεων (stewards). Επιπροσθέτως, οι Anderson 

και Reeb ανακαλύπτουν μη γραμμική σχέση ανάμεσα στην επίδοση της εταιρίας 

και στην οικογενειακή διοίκηση. Σύμφωνα με αυτήν, όταν η εταιρία διοικείται 

από μία οικογένεια, η επίδοσή της αρχικά αυξάνεται, ενώ στην πορεία μειώνεται. 

Αυτό αποτελεί πρόβλημα για μία εταιρία με χαμηλές επιδόσεις και υψηλά 

ποσοστά ιδιοκτησίας, καθώς δεν είναι εύκολο να απαλλαχθεί από παγιωμένους 

ιδιοκτήτες. Ωστόσο, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι, σε καλά 

οργανωμένες αγορές, η οικογενειακή διοίκηση μειώνει το κόστος 

αντιπροσώπευσης2 (agency cost) και δεν οδηγεί σε σημαντικές απώλειες 

αποτελεσματικότητας (efficiency) κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Ο Andrian Cadbury (2001) τονίζει ότι, πολλά μέλη της οικογενείας ταυτίζονται 

με την εταιρία και είναι, συνήθως, πρόθυμα να εργαστούν σκληρότερα και να 

επανεπενδύσουν μέρος των κερδών στην επιχείρησή τους, ώστε αυτή να 

μπορέσει να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. Η οικογένεια, ως ιδιοκτήτης, δείχνει 

υψηλότερη αφοσίωση και δεσμεύεται να λάβει εκείνες τις αποφάσεις για την 

εταιρία, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ευημερία της, αλλά και στη μεταβίβασή 

της στις επόμενες γενιές. Σύμφωνοι με αυτό είναι και ο Carlo Favero και οι 

λοιποί (2006), οι οποίοι μελετούν την επίδοση των εισηγμένων ιταλικών 

επιχειρήσεων για την περίοδο 1998 – 2003. Υποστηρίζουν ότι, ο τρόπος με τον 

οποίο διοικούνται οι εταιρίες με διάσπαρτη δομή στην εταιρική ιδιοκτησία δεν 

είναι εύκολο να ελεγχθεί, σε αντίθεση με τις οικογενειακές εταιρίες. Παράλληλα, 

επισημαίνουν ότι,  μολονότι οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να 

εκμεταλλευτούν τους εταιρικούς πόρους προς όφελός τους, καθώς κατέχουν το 

                                                         
2 Αναφερόμαστε στο κόστος που προκύπτει από τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
διοικούντων της εταιρίας και των μετόχων. 
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μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας, αυτό δε συμβαίνει όταν η ενέργειά τους αυτή είναι 

πιθανό να αποβεί ζημιογόνα για την εταιρία και κατ’ επέκταση για τους ιδίους. Ο 

Favero και οι λοιποί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, οι οικογένειες 

αποφεύγουν τη «διοικητική μυωπία» (managerial myopia) δημιουργώντας 

μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα, έχοντας λάβει υπόψη τους άλλους μετόχους. 

Επιδιώκουν, δηλαδή, τη μεγιστοποίηση της αξίας μακροπρόθεσμα, ώστε να 

μεταβιβαστεί η εταιρία στην επόμενη γενιά. Αποδεικνύουν ότι, οι ιταλικές 

εταιρίες εμφανίζουν μεγαλύτερες επιδόσεις ανεξάρτητα από την ηλικία τους 

(είτε διοικούνται από την οικογένεια ιδρυτή είτε από τους κληρονόμους). 

Σε ένα ακόμη άρθρο, ο Ronald C. Anderson και οι λοιποί (2003) διερευνούν την 

επίδραση της οικογενειακής διοίκησης στο κόστος εξωτερικής χρηματοδότησης. 

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 252 εταιριών από τη βάση δεδομένων της Lehman 

Brothers και του οίκου Standard & Poor εντοπίζουν ότι, οι εταιρίες που 

διοικούνται από μία οικογένεια έχουν χαμηλότερο κόστος εξωτερικής 

χρηματοδότησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι επενδυτές θεωρούν την 

οικογενειακή δομή ως εγγύηση των συμφερόντων τους. Ωστόσο, το κόστος 

χρηματοδότησης από το εξωτερικό περιβάλλον είναι υψηλότερο στις 

περιπτώσεις όπου μέλος της οικογενείας κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα 

Συμβούλου, και συγκεκριμένα ένας κληρονόμος, από αυτές όπου η θέση ανήκει 

σε κάποιον από το εξωτερικό περιβάλλον (Ωστόσο, το κόστος παραμένει 

χαμηλότερο από αυτό των μη οικογενειακών επιχειρήσεων και στις δύο 

περιπτώσεις). Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη υποβάθμισης των επιδόσεων 

της εταιρίας από τον κληρονόμο – Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς ίσως 

απέκτησε τη θέση λόγω οικογενειακών δεσμών και όχι προσωπικών 

ικανοτήτων. Αντίθετα, ο ιδρυτής – Διευθύνων Σύμβουλος δημιουργεί 

προστιθέμενη αξία στην εταιρία.  

Οι David Sraer και David Thesmar (2009) εκπόνησαν μία μελέτη για την επίδοση 

και τη συμπεριφορά των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 

εισηγμένες στο Γαλλικό Χρηματιστήριο. Το δείγμα τους αποτελείται από 

στοιχεία 1.000 εταιριών για τη χρονική περίοδο 1994 έως 2000. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη λογιστική κερδοφορία υποστηρίζουν ότι, οι οικογενειακές εταιρίες 
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υπερτερούν σημαντικά των μη οικογενειακών. Αυτό, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, οφείλεται σε δύο λόγους: (1) στους επαγγελματίες Διευθύνοντες 

Συμβούλους, οι οποίοι πληρώνουν χαμηλότερα επιτόκια για το δανεισμό της 

εταιρίας και έχουν την τάση να λειτουργούν σε χαμηλότερες αναλογίες 

κεφαλαίου ανά εργαζόμενο και (2) στους κληρονόμους Διευθύνοντες 

Συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν στους εργαζομένους μακροπρόθεσμα 

ασφαλιστικά συμβόλαια, επιτυγχάνοντας χαμηλότερους μισθούς για 

περισσότερα προσόντα και συνεπώς μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας. 

Επιπλέον, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, οι μεγάλες εξαγορές, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από οικογενειακές εταιρίες με επαγγελματία Διευθύνοντα 

Σύμβολο, καταστρέφουν λιγότερο την αξία των μετόχων μακροπρόθεσμα, σε 

σύγκριση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν από μη οικογενειακές επιχειρήσεις. 

Όπως υποστηρίζει και ο Benjamin Maury (2006), ο ενεργός οικογενειακός 

έλεγχος (active family control) μιας εταιρίας, στην οποία η οικογένεια κατέχει 

τουλάχιστον δύο από τις υψηλόβαθμες θέσεις, αυξάνει έντονα την κερδοφορία 

της, ενώ ο παθητικός έλεγχος από την οικογένεια (passive family control) έχει 

ως αποτέλεσμα ποσοστά κέρδους συγκρίσιμα με αυτά των μη οικογενειακών 

επιχειρήσεων. 

2.2.2 Κόστος Οικογενειακής Διοίκησης 

Οι Randall Morck, David Strangeland και Bernard Yeung (2000) υποστηρίζουν 

ότι, στις χώρες όπου ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων διαδόχων είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με το Α.Ε.Π., παρουσιάζεται χαμηλότερος ρυθμός 

ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Αυτό οφείλεται στις εύπορες οικογένειες, οι οποίες έχουν παγιωθεί και 

ακολουθούν κερδοσκοπικές πολιτικές εις βάρος των μικρομετόχων και των 

επενδύσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, εκτός από την 

εδραιωμένη κακοδιαχείριση, ασκείται ισχυρή παρασκηνιακή πίεση3 (lobbying 

power) μέσω των πυραμίδων, δημιουργώντας εμπόδια στην κινητικότητα των 

                                                         
3 Οι οικογένειες προσπαθούν να επηρεάσουν τα όργανα της εκτελεστικής και της νομοθετικής 
εξουσίας, επιδιώκοντας την πιο συμφέρουσα για τα μέλη της απόφαση. 
(el.wikipedia.org/wiki/Ομάδα_πίεσης) 
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κεφαλαίων. Με σκοπό να επιβεβαιώσουν την παραπάνω θεωρία, ο Morck και οι 

λοιποί εξετάζουν ένα σύνολο επιχειρήσεων από τον Καναδά, καθώς εκεί 

εμφανίζονται τόσο από-δισεκατομμύρια-ελεγχόμενες όσο και ευρέως 

διαδεδομένες εταιρίες. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αποδεικνύουν ότι, οι 

εταιρίες που διοικούνται από οικογένειες, και μάλιστα από κληρονόμους, 

εκδηλώνουν χαμηλότερη λογιστική απόδοση και δεν επενδύουν σε τεχνολογικές 

καινοτομίες, συγκριτικά με άλλες εταιρίες της ίδιας ηλικίας και του ίδιου 

μεγέθους.  

Με βάση μία μεθοδολογία ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων (event study 

methodology), ο Pérez-González (2006) μελετάει το πώς οι κληρονόμοι ως 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι επηρεάζουν την επίδοσή των οικογενειακών εταιριών 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η έρευνά του αποκαλύπτει ότι, οι 

οικογενειακές εταιρίες οι οποίες έχουν ως Διευθύνοντα Σύμβουλο μέλος της 

οικογένειας παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση ενεργητικού (ROA) κατά 14 τοις 

εκατό και χαμηλότερη τιμή του δείκτη Tobin’s Q κατά 16 τοις εκατό, σε 

διάστημα τριών χρόνων από τη μέρα που ο διάδοχος αναλαμβάνει τα 

καθήκοντά του, σε σχέση με τις (οικογενειακές) εταιρίες που προσλαμβάνουν 

στη θέση αυτή άτομα από το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, το 45 τοις 

εκατό αυτών των εταιριών παρουσιάζουν μεγαλύτερες μειώσεις (25%), όταν ο 

κληρονόμος – Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει αποφοιτήσει από ένα καλό 

πανεπιστήμιο. Το κόστος αυτό του νεποτισμού4 (nepotism) είναι μεγάλο και 

είναι πιθανό να επιβαρύνει τους μικρομετόχους. 

Οι David Hillier και Patrick McColgan (2004) μελετούν 683 εταιρίες, οι οποίες 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, για την περίοδο 1992 έως 

1998. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι, οι πιθανότητες ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της οικογενείας, να εκδιωχθεί από τη θέση του 

είναι πολύ μικρές, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί σε κακές επιδόσεις για την 

εταιρία. Επιπλέον, οι τιμές των μετοχών αντιδρούν θετικά στην είδηση της 

παραίτησης του εν λόγω Διευθύνοντα Συμβούλου και αντικατάστασής του από 

                                                         
4 Είναι η οικογενειοκρατία, η οποία εκδηλώνεται με την παραχώρηση θέσεων και αξιωμάτων σε 
συγγενείς και φίλους. (el.wikipedia.org/wiki/Νεποτισμός) 
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ένα μη συγγενικό πρόσωπο, με παράλληλη αύξηση στη λειτουργική επίδοση, 

στις πωλήσεις και στην απόδοση των εργαζομένων της εταιρίας. Το γεγονός 

αυτό ερμηνεύεται ως ανικανότητα των Διευθυνόντων Συμβούλων της 

οικογενείας να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

2.2.3 Άλλες Επιπτώσεις Οικογενειακής Διοίκησης 

Οι Belen Villalonga και Raphael Amit (2005) ερευνούν τα στοιχεία 500 εταιριών, 

οι οποίες, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του  περιοδικού Fortune, είναι οι 

καλύτερες των Ηνωμένων Πολιτειών, για την περίοδο 1994 έως 2000. 

Διαπιστώνουν λοιπόν ότι, η οικογενειακή διοίκηση δημιουργεί αξία για όλους 

τους μετόχους μόνο στην περίπτωση όπου ο ιδρυτής της εταιρίας είναι ενεργός, 

ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος. Ωστόσο, στις εταιρίες όπου οι κληρονόμοι 

κατέχουν τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, οι μέτοχοι μειοψηφίας 

βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τους μετόχους μειοψηφίας των μη 

οικογενειακών επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο ιδρυτής είναι ο 

Πρόεδρος της εταιρίας. Όταν δεν παρεμβάλλονται μηχανισμοί βελτιστοποίησης 

ελέγχου, όπως μετοχές με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, πυραμίδες, 

αμοιβαίες συμμετοχές (crossholdings)5, ή συμφωνίες ψήφου, οι ιδρυτές 

δημιουργούν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Από την άλλη, οι κληρονόμοι – 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι καταστρέφουν την αξία της εταιρίας. Οι Villalonga και 

Amit διαπιστώνουν επίσης ότι, η αρνητική επίδραση στην επίδοση των εταιριών 

οφείλεται στους απογόνους δεύτερης γενιάς. Αντίθετα, η συνεισφορά των 

απογόνων τρίτης γενιάς στο δείκτη Tobin’s Q είναι θετική και σημαντική, και 

οδηγεί σε μία μη μονοτονική συσχέτιση της γενιάς με την αξία της εταιρίας.   

Ο Fahlenbrach (2006) εξετάζει ένα δείγμα 2.327 μεγάλων εταιριών, εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δεκαετία 1992 – 2002, από 

τις οποίες οι 361 διοικούνται από τους ιδρυτές τους. Αυτό που διαπιστώνει είναι 

ότι, μία επενδυτική στρατηγική σταθμισμένη με βάση την αξία (value-weighted 

investment strategy), την οποία ακολούθησαν οι εταιρίες με ιδρυτή – 

                                                         
5 Με τον όρο αμοιβαία συμμετοχή εννοείται η απόκτηση από μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
εταιρία ενός ποσοστού μετοχών άλλης εισηγμένης, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων και 
της μεταξύ τους συνεργασίας.  
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Διευθύνοντα Σύμβουλο, απέφερε ασυνήθιστη ετήσια απόδοση της τάξης του 

10,7 τοις εκατό περισσότερο από ένα μοντέλο αναφοράς τεσσάρων 

παραγόντων - αντίστοιχα, οι  ισοσταθμισμένες (equal-weighted) επενδυτικές 

στρατηγικές απέφεραν μεγαλύτερη ετήσια απόδοση κατά 8,3 τοις εκατό. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα της έρευνάς του, ο Fahlenbrach 

διαπιστώνει ότι, οι ιδρυτές επενδύουν κατά 22 τοις εκατό περισσότερο στην 

έρευνα και ανάπτυξη, δαπανούν 38 τοις εκατό περισσότερα κεφάλαια για πάγια 

στοιχεία ενεργητικού (κεφαλαιουχικές δαπάνες)  και παράλληλα η αγορά δεν 

αντιδρά αρνητικά σε ανακοινώσεις των οικογενειακών  επιχειρήσεων για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, γεγονός που αναδεικνύει την ορθότητα των 

διοικητικών αποφάσεων. 

2.2.4 Κύριος Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας στον τομέα αυτό επικεντρώνεται στις 

επιπτώσεις των στελεχών διοίκησης στην επίδοση της εταιρίας. Για παράδειγμα, 

ο Adams και οι λοιποί (2003) μελετούν τον αντίκτυπο που έχουν οι ιδρυτές – 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι στην εταιρία, ο Fahlenbrach (2006) ερευνά την 

επίδραση τόσο των ιδρυτών όσο και των διαδόχων στη θέση αυτή, παρομοίως 

και οι Villalonga και Amit (2006), ενώ ο Pérez-González (2006) διερευνά τις 

επιπτώσεις των κληρονόμων ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι στην εταιρική 

επίδοση. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι Anderson και 

Reeb (2003) διαπιστώνουν ότι, ανάλογα με το ποιός βρίσκεται στη θέση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου,  επηρεάζονται οι εταιρικές επιδόσεις. Συνεπώς, ένας 

σημαντικός παράγοντας, ο οποίος χρειάζεται να ληφθεί υπόψη, είναι ο έλεγχος 

της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου από την οικογένεια ή από μη συγγενείς. 

Ο διοικητής της εταιρίας αναλαμβάνει τη λήψη των αποφάσεων και τη 

λειτουργία της σε καθημερινή βάση. Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης και ο 

διαχειριστής της εταιρίας είναι το ίδιο πρόσωπο, το άτομο αυτό έχει σχεδόν τον 

πλήρη έλεγχό της και καλύπτεται από επιδιώξεις επιχειρηματικών εξαγορών.   

Με άλλα λόγια, η θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου αυξάνει την κυριαρχία του 

κύριου μετόχου, η οποία πρέπει να επηρεάζει, με κάποιο τρόπο, την επίδοση της 

εταιρίας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Στην ενότητα αυτή, αναλύεται το ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης και 

παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που εμπεριέχονται σε αυτή, καθώς και οι 

μεταβλητές, στις οποίες στηρίζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα του επόμενου 

κεφαλαίου.  

3.1 Το Πλαίσιο της Έρευνας 

Η παρούσα εργασία αποβλέπει στη σύγκριση της επίδοσης των οικογενειακών 

με τις μη οικογενειακές εταιρίες, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το θέμα αυτό συναντάται πλέον πολύ συχνά 

τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η πρωτοτυπία της 

έγκειται στην προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο 

δείγμα πρωτογενών δεδομένων, γεγονός που, από όσο γνωρίζουμε, σπανίζει σε 

διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα.  

Σε πρώτο στάδιο, οι εταιρίες του δείγματος, πλήρης περιγραφή των οποίων 

δίνεται στην επόμενη υπο-ενότητα και στο Παράρτημα, διαχωρίζονται σε 

ομάδες ανάλογα με την ιδιοκτησιακή δομή τους. Ο καθορισμός των διαφόρων 

ιδιοκτησιακών δομών επιτυγχάνεται μέσω μιας μεταβλητής, ήτοι των 

δικαιωμάτων ελέγχου της ιδιοκτησίας των μετόχων. Συγκεκριμένα, εάν ο 
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μεγαλύτερος μέτοχος κατέχει άμεσα και έμμεσα το είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) των δικαιωμάτων ελέγχου ή περισσότερο, τότε συνεπάγεται ότι, αυτός 

έχει τον έλεγχο της επιχείρησης. Ειδικότερα, εάν το άθροισμα των ποσοστών 

ιδιοκτησίας των μελών της ίδιας οικογένειας είναι μεγαλύτερο από το 25 τοις 

εκατό, τότε θεωρείται ότι η οικογένεια ελέγχει την εταιρία, η οποία κατ’ 

επέκταση χαρακτηρίζεται ως οικογενειακή. Εφόσον δεν υπάρχει μέτοχος, ο 

οποίος να κατέχει τουλάχιστον το 25 τοις εκατό του μετοχικού της κεφαλαίου, η 

εταιρία θεωρείται ότι εμφανίζει διασκορπισμένη δομή στην εταιρική ιδιοκτησία 

και ότι διοικείται από επαγγελματία.  

Στις περιπτώσεις των αλυσίδων ελέγχου, όπου η εταιρία Α ελέγχεται από μια 

εταιρία Β, η Α χαρακτηρίζεται ως οικογενειακή ή μη ανάλογα με τον κύριο 

μέτοχό της Β. Συγκεκριμένα, αν η Β είναι μία ελληνική επιχείρηση μη εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο και κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25 τοις εκατό 

των μετοχών της Α, τότε η Α είναι οικογενειακή.  Αντίθετα, εφόσον η Β είναι 

εταιρία του εξωτερικού ή του Ελληνικού Δημοσίου, η Α λαμβάνεται υπόψη ως μη 

οικογενειακή. Στην περίπτωση όπου η εταιρία Α ελέγχεται μέσω πυραμίδας, 

δηλαδή από κάποια εισηγμένη ελληνική εταιρία Β, με ποσοστό τουλάχιστον 25 

τοις εκατό, οι κύριοι μέτοχοι αναζητούνται στη  Β και ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία. Οι εισηγμένες με βασικό μέτοχο μία Χρηματοοικονομική εταιρία (ή 

Τράπεζα, ή Ασφαλιστική, ή Ακίνητης Περιουσίας) δε συμπεριλαμβάνονται στο 

δείγμα, για λόγους που αναλύονται στην επόμενη υπο-ενότητα. Οι πιθανές 

επιπτώσεις της ιδιοκτησίας μέσω πυραμίδας δε λαμβάνονται ρητά υπόψη στην 

παρούσα εργασία. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα τον υποτιμημένο 

διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο της εταιρίας.  

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω ορισμών, δίνονται τα ακόλουθα 

παραδείγματα6 για ορισμένες εταιρίες του δείγματος. Η εταιρία Αγροτικός Οίκος 

Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.  έχει ως κύριο μέτοχο τον κύριο Γεώργιο Σπύρου, στον οποίο 

ανήκει το 58,36 τοις εκατό των μετοχών. Αυτό σημαίνει, αυτομάτως, ότι η 

εταιρία είναι οικογενειακή. Το ίδιο ισχύει και για τη Μυτιληναίος Α.Ε., στην 

οποία οι κύριοι Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος και Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος (άτομα 

                                                         
6 Τα δεδομένα βασίζονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εταιριών για το έτος 2011. 



 
 

20 
 

της ίδιας οικογενείας) κατέχουν συνολικά το 31,72 τοις εκατό των δικαιωμάτων 

ελέγχου. Αντίθετα, η μετοχική σύνθεση της Ιντραλότ Α.Ε. (Σωκράτης Π. 

Κόκκαλης 20%, Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης 8%, Ameriprise Financial INC 

5%) την καθιστά μη οικογενειακή επιχείρηση. Η Ελληνική Βιομηχανία 

Αλουμινίου Α.Ε. ελέγχεται με ποσοστό 68,21 τοις εκατό από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., η 

οποία με τη σειρά της έχει ως βασικό μέτοχο (42,07%) την οικογένεια 

Στασινόπουλου. Πραγματοποιώντας τον πολλαπλασιασμό των δύο ποσοστών 

προκύπτει ότι, οι κύριοι Στασινόπουλοι κατέχουν το 28,69 τοις εκατό της 

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και συνεπώς αυτή είναι οικογενειακή. Τέλος, μη οικογενειακή 

θεωρείται η EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε., καθώς η Aquanova International Holdings 

(εταιρία του εξωτερικού) είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της, κατέχοντας το 56,49 

τοις εκατό του μετοχικού της κεφαλαίου.  

Η επιλογή για το κατώφλι του 25 τοις εκατό των μετοχών βασίστηκε σε διεθνή 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με το La Porta και τους λοιπούς (1999), το ποσοστό του 

είκοσι τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ελέγχου είναι αρκετό, ώστε κάποιος 

να ελέγχει αποτελεσματικά μία εταιρία. Επιπλέον, ο Morck και οι λοιποί (2000), 

ακολουθώντας την καναδική νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, 

χρησιμοποιούν το κατώφλι του 20 τοις εκατό για τον προσδιορισμό του 

βασικού μετόχου. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιείται ένα αυστηρότερο 

κατώφλι, αυτό του 25 τοις εκατό, όπως συμβαίνει και στη μελέτη των Conqvist 

και Nilsson (2003). Αυτοί υποστηρίζουν ότι, εκείνος που κατέχει τουλάχιστον το 

25 τοις εκατό των μετοχών μιας εταιρίας, μπορεί να ελέγχει σημαντικά τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο εσωτερικό της. Επιπροσθέτως, η Σουηδική 

Φορολογική Αρχή, όπως ο Carl Oreland (2007) υποστηρίζει στην έρευνά του, 

βασίζεται στο κατώφλι του 25 τοις εκατό για τον προσδιορισμό των κύριων 

μετόχων των επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία 

σχετικά με την καταλληλότερη τιμή του κατωφλίου αυτού, αν και οι 

περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν μια τιμή ανάμεσα στο 20 και στο 30 τοις 

εκατό.  

Αρχικά, λοιπόν, οι εταιρίες διαχωρίζονται στις δύο ακόλουθες ομάδες: 
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Οικογενειακές εταιρίες: Ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, τα οποία ανήκουν 

στην ίδια οικογένεια, ελέγχουν την εταιρία αυτή, είναι δηλαδή οι κύριοι μέτοχοι 

με συνολικό ποσοστό ιδιοκτησίας ίσο ή μεγαλύτερο από 25 τοις εκατό.  

Μη οικογενειακές εταιρίες: Δεν υπάρχουν βασικοί μέτοχοι. Υπαινίσσεται ότι, 

η εταιρίες αυτές διοικούνται από επαγγελματίες με αμελητέα ιδιοκτησία 

μετοχών.  

Σε δεύτερο στάδιο, οι οικογενειακές εταιρίες διαχωρίζονται σε δύο υποομάδες, 

ώστε να διασαφηνιστούν οι επιπτώσεις των ιδιοκτησιακών δομών: 

Εταιρίες ελεγχόμενες από τους ιδρυτές: Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανήκει στην 

οικογένεια ιδρυτή ή είναι συγγενικό πρόσωπο.  

Εταιρίες ελεγχόμενες από επαγγελματίες: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις 

εταιρίες με Διευθύνοντες Συμβούλους πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν καμία 

σχέση με τους ιδρυτές (των εταιριών) ή τους κληρονόμους.  

Η ύπαρξη των τελευταίων δύο υποομάδων εξυπηρετεί ως ένας τρόπος 

διαχωρισμού του κόστους που προκύπτει από τα ιδιωτικά οφέλη ελέγχου από 

το κόστος κακοδιαχείρισης. Συνήθως, αυτά τα δύο μαζί αναφέρονται ως το 

λεγόμενο κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost), ωστόσο διαχωρίζονται  στην 

παρούσα εργασία, όπως ο Roe (2002) προτείνει. Σύμφωνα με αυτόν, το κόστος 

του ιδιωτικού οφέλους από τον έλεγχο της εταιρίας σχετίζεται με την 

απαλλοτρίωση του πλούτου των μικρομετόχων, λόγω καταχρηστικών 

συναλλαγών εκ μέρους του μεγαλομετόχου. Για παράδειγμα, ο βασικός μέτοχος 

θα μπορούσε να δαπανήσει εταιρικά κεφάλαια για ακριβά προσωπικά ταξίδια ή 

διακοπές, να ακολουθήσει τις δικές τους πολιτικές πρακτικές με τη χρήση 

εταιρικών πόρων, κ.λπ. Η βασική ιδέα έγκειται στο γεγονός ότι, τα κεφάλαια της 

εταιρίας στρέφονται με κάποιο τρόπο προς όφελος των μεγαλομετόχων, κάτι το 

οποίο σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται παράνομο. Από την άλλη πλευρά, το 

κόστος κακοδιαχείρισης προκύπτει λόγω της ανικανότητας του βασικού 

μετόχου να διοικήσει αποτελεσματικά την εταιρία. Παράδειγμα αποτελούν οι 

λανθασμένες αποφάσεις επενδύσεων, στις οποίες καταφεύγει ο μεγαλομέτοχος, 



 
 

22 
 

όχι επειδή αγνοεί το συμφέρον της επιχείρησης αλλά, επειδή απλά δεν κάνει τη 

σωστή επιλογή ή φυγοπονεί.  

Δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι δύο υποομάδες, στις οποίες 

διαχωρίζονται οι οικογενειακές εταιρίες, θα πρέπει να διαφέρουν όταν 

πρόκειται για την απαλλοτρίωση του πλούτου των μειοψηφούντων μετόχων. Σε 

εταιρίες του ίδιου μεγέθους, οι μεγαλομέτοχοι, ήτοι οι οικογένειες, έχουν τα ίδια 

κίνητρα να καταχραστούν την εταιρική περιουσία. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

διαφορά στο κόστος θα πρέπει να οφείλεται στην κακοδιαχείριση. Αυτό το 

οποίο αναμένεται από τις οικογένειες είναι να σχετίζονται με υψηλότερα κόστη, 

τα οποία εν συνεχεία να ερμηνευτούν ως απόδειξη του υψηλότερου κόστους 

λόγω κακοδιαχείρισης σε αυτές τις επιχειρήσεις.  

Ακολουθώντας την πρόταση του Oreland (2007), έχει επιλεχθεί να μη 

διαχωριστούν οι ιδρυτές από τους κληρονόμους τους, δεδομένου ότι, σε πολλές 

περιπτώσεις είναι δύσκολη η απόφαση για το αν η εταιρία ελέγχεται από τον 

ιδρυτή της ή κάποιον διάδοχο. Συχνό φαινόμενο αποτελεί η συνύπαρξη των 

ιδρυτών με τους κληρονόμους στις εταιρίες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και, 

επομένως, η ιδιοκτησία τους συμπεριλαμβάνεται συνολικά στα δεδομένα.  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι εταιρίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την 

κατανομή των δικαιωμάτων ελέγχου στο εσωτερικό της: (1) εταιρίες που 

διοικούνται από την οικογένεια – ιδρυτή, (2) οικογενειακές εταιρίες που 

διοικούνται από επαγγελματία και (3) εταιρίες με διασκορπισμένη δομή 

ιδιοκτησίας ή αλλιώς μη οικογενειακές εταιρίες.  

Σε μια προσπάθεια κατανόησης των διαφορετικών μοτίβων ιδιοκτησίας και 

διοίκησης, αλλά και των συγκρούσεων συμφερόντων7 που αναδύονται λόγω της 

εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance),  παρουσιάζεται στη συνέχεια 

το θεωρητικό μοντέλο του Burkart και των λοιπών (2003), στο οποίο βασίζεται 

και το πλαίσιο της έρευνας αυτής. Σύμφωνα με αυτό, ο ιδρυτής μιας εταιρίας 

αναζητά το διάδοχό του στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς ο ίδιος 

                                                         
7 Αναφερόμαστε στη σύγκρουση μεταξύ της διοίκησης και των μετόχων, καθώς και σύγκρουση 
μεταξύ του μεγαλομετόχου και των μειοψηφούντων μετόχων.  
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νιώθει αδύναμος να διοικήσει, πλέον, την εταιρία. Κατ’ αρχάς, υποθέτεται ότι 

δεν υπάρχει διαθέσιμη επιχείρηση, η οποία να μπορεί να αγοράσει εξολοκλήρου 

την επιχείρησή του, καθώς εάν υπήρχε, η πώληση θα πραγματοποιούταν χωρίς 

δεύτερη σκέψη. Απόντος ενός τέτοιου αγοραστή, ο ιδρυτής λαμβάνει μία 

απόφαση, μεταξύ τριών επιλογών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της 

εταιρίας, που μέχρι πρότινος κατείχε πλήρως. (1) Του δίνεται η δυνατότητα να 

πουλήσει όλες τις μετοχές του στο χρηματιστήριο, δημιουργώντας μία μη 

οικογενειακή επιχείρηση, η οποία θα διοικείται από επαγγελματία. (2) Μπορεί 

να προσλάβει έναν επαγγελματία στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, 

παραμένοντας ο ίδιος ως μεγαλομέτοχος, ώστε να τον ελέγχει. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση. (3) Μπορεί επίσης 

να διατηρήσει την οικογενειακή φύση της εταιρίας, κρατώντας τη διευθυντική 

του θέση ως ένας, ωστόσο, λιγότερο ικανός Διευθύνων Σύμβουλος ή 

μεταβιβάζοντάς τη σε μέλος της οικογενείας, το οποίο, συνήθως, δε διαθέτει τα 

προσόντα του επαγγελματία. Επιπλέον, ο Burkart και οι λοιποί (2003) 

υποστηρίζουν στη μελέτη τους ότι, τόσο η νομοθεσία, όσο και ο έλεγχος των 

ενεργειών του Διευθύνοντα Συμβούλου, συμβάλλουν στη μείωση της 

απαλλοτρίωσης του πλούτου των μετόχων.  

Μέσω, λοιπόν, του προηγούμενου θεωρητικού μοντέλου, επεξηγείται η ύπαρξη 

των οικογενειακών εταιριών σε μεγάλο ποσοστό και η συνεχής μεταβίβασή τους 

από γενιά σε γενιά, σε χώρες με αναποτελεσματική νομική προστασία των 

μετόχων. Η οικογένεια επιτυγχάνει την εσωτερίκευση του κόστους λόγω 

κατάχρησης των εταιρικών κεφαλαίων, ωστόσο είναι επιρρεπής σε κόστη λόγω 

κακοδιαχείρισης, καθώς επικρατεί η πεποίθηση ότι, οι κληρονόμοι είναι 

κατώτεροι των επαγγελματιών, ή ακόμη και των ιδρυτών, όσο αφορά στη 

διοίκηση της εταιρίας (Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003; Morck, 2000).  Αυτό 

αποτελεί και τη βασική υπόθεση της παρούσας μελέτης. Ακολουθώντας τον 

Oreland (2007), αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι, οι οικογενειακές εταιρίες 

σχετίζονται κυρίως με το κόστος λόγω κακοδιαχείρισης, ενώ οι μη οικογενειακές 

με το κόστος του ιδιωτικού οφέλους από τον έλεγχο αυτών. Υποθέτοντας ότι, το 

κόστος των διαφορετικών ιδιοκτησιακών δομών βρίσκεται πάνω κάτω στα ίδια 

επίπεδα, οι οικογενειακές και μη εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν με την ίδια 
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επίδοση. Επιπροσθέτως, οι οικογενειακές εταιρίες, στις οποίες η θέση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου κατέχεται από μέλος της οικογενείας, αναμένεται να 

εμφανίζουν χειρότερη επίδοση, καθώς οι κληρονόμοι είναι υπαίτιοι για την 

ύπαρξη υψηλού κόστους κακοδιαχείρισης.  

Συνοψίζοντας, το πλαίσιο της παρούσας εργασίας αποτυπώνεται στις 

ακόλουθες υποθέσεις: 

Υ1: Οι οικογενειακές εταιρίες εμφανίζουν χειρότερη επίδοση από τις μη 

οικογενειακές.  

Αυτό οφείλεται στην κατοχή της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου από μέλος 

της οικογενείας ή συγγενικό πρόσωπο.  

Υ2: Οι οικογενειακές εταιρίες με Διευθύνων Σύμβουλο μέλος της οικογενείας ή 

συγγενικό πρόσωπο εμφανίζουν χαμηλή επίδοση. 

Οι κληρονόμοι στη θέση αυτή είναι υπαίτιοι για την ύπαρξη του κόστους 

κακοδιαχείρισης στις οικογενειακές εταιρίες.  

Υ3: Η εταιρική επίδοση επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία προσώπου της 

οικογενείας στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

Οι οικογένειες, και ειδικότερα οι κληρονόμοι, αποκτούν μεγάλη δύναμη και 

εδραιώνονται όταν ελέγχουν τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Το γεγονός 

αυτό αυξάνει το κόστος κακοδιαχείρισης.  

3.2 Δείγμα Επιχειρήσεων 

Σε αυτή την υπο-ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιχειρήσεις του 

δείγματος της παρούσας μελέτης. Τα λογιστικά δεδομένα συλλέχθηκαν τόσο 

από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όσο και από τις 

αναρτημένες στο Διαδίκτυο ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της κάθε εταιρίας για 

τα έτη 2001 έως 2011. Επιπλέον, από τις εκθέσεις του 2011, αντλήθηκαν 
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πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων, καθώς και τη 

διάρθρωση των Διοικητικών Συμβουλίων. Το πλήθος των εισηγμένων εταιριών 

που μελετάται είναι 134 και διαχωρίζεται σε 14 κλάδους. Αναλυτικότερα, οι 

κλάδοι, καθώς και τα σύνολα των εταιριών του κάθε ένα, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.1. Οι επωνυμίες των εταιριών που συμμετέχουν στο δείγμα 

συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.28.  

Από τη συνολική εμπειρική μελέτη αποκλείστηκαν συνολικά 200 επιχειρήσεις 

του χρηματιστηρίου. Οι εταιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) εντάχθηκαν 

στο χρηματιστήριο από το 2008 και μετά, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο πλήθος 

των στοιχείων τους να είναι περιορισμένο και να οδηγούμαστε σε μη 

αντικειμενικά συμπεράσματα. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ορθότερος ο αποκλεισμός 

τους από το δείγμα. Για τον ίδιο λόγο, η COCA-COLA HBC AG δε συμπεριλήφθηκε 

στη μελέτη, καθώς  εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Απρίλιο του 2013. Επιπλέον, 

οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, οι Τράπεζες, οι Ασφάλειες και οι εταιρίες 

Ακίνητης Περιουσίας, αλλά και οι επιχειρήσεις με κύριους μετόχους άλλες 

εταιρίες, οι οποίες ανήκουν στους προαναφερθέντες κλάδους, δε λήφθηκαν 

υπόψη στην εξαγωγή των εμπειρικών αποτελεσμάτων, αφού ήταν αδύνατο να 

βρεθούν αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα γι’ αυτές.  Η έλλειψη λογιστικών 

στοιχείων ήταν η αιτία και για τον αποκλεισμό τεσσάρων ακόμη εταιριών 

(PAPERPACK  - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε., ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε., ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.). Επιπροσθέτως, το δείγμα δεν περιέχει εταιρίες που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία τις έχουν οδηγήσει υπό 

επιτήρηση, σε φάση προς διαγραφή από το χρηματιστήριο και σε κατάσταση 

αναστολής. Τέλος, οι επιχειρήσεις, στις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλαξε 

από οικογενειακό σε μη οικογενειακό, κατά την τελευταία δεκαετία, δε 

συμμετείχαν στη μελέτη, διότι θα δημιουργούταν πρόβλημα αξιοπιστίας των 

εμπειρικών αποτελεσμάτων.  

 

 

                                                         
8 Στις επωνυμίες των εταιριών, η λέξη «εταιρεία» διατηρήθηκε με -ει- για την ακριβή διατύπωση 
του ονόματος της κάθε εταιρίας, όπως ορίζεται από το καταστατικό της.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΚΛΑΔΟΙ & ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 21 

Εμπόριο 4 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 18 

Μέσα Ενημέρωσης 5 

Πετρέλαιο & Αέριο 3 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 17 

Πρώτες Ύλες 15 

Ταξίδια & Αναψυχή 10 

Τεχνολογία 12 

Τηλεπικοινωνίες 1 

Τρόφιμα & Ποτά 13 

Υγεία 3 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 

Χημικά 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 134 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν βάσει της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών και στηρίζονται στην έως το Μάιο του 2013 ισχύουσα 

κατάσταση. Από την έρευνα αποκλείστηκαν: (1) οι εταιρίες Εναλλακτικής 

Αγοράς, (2) οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, (3) οι Τράπεζες, (4) οι 

Ασφάλειες, (5) οι εταιρίες Ακίνητης Περιουσίας, (6) οι εταιρίες με βασικούς 

μετόχους άλλες εταιρίες από τους παραπάνω κλάδους, (7) οι εταιρίες υπό 

επιτήρηση, προς διαγραφή, σε αναστολή, (8) εταιρίες στις οποίες άλλαξε το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς από οικογενειακό σε μη και (9) πέντε ακόμη εταιρίες, 

για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
DIONIC A.E.B.E. ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ 

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (πρώην ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.) 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. (ΒΙΣ Α.Ε.) 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. 

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (NEWSPHONE HELLAS) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.  

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
AS COMPANY Α.Ε.Β.Ε. Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

FOLLI FOLLIE GROUP 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. (ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.) 

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.  

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Τ. & Ε. Α.Ε. 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχεια) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (συνέχεια) 
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT) 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 
ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 
F.G. EUROPE Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (πρώην ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε.) 

FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

JUMBO Α.Ε.Ε. 

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ  Α.Ε. (πρώην ALBIO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP ) 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.  

ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Κ.Τ.Ε.Ν.Τ.Ε.Ε. 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ) 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.    

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. (πρώην Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) 

ΕΛΒΑΛ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) Α.Ε.  

ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. (πρώην ΕΡΛΙΚΟΝ) 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχεια) 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (συνέχεια) 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.Ν.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ) 

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 
AUTOHELLAS A.T.&E.E.  

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (AEGEAN AIRLINES) 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ANEK LINES) 

 ΓΕΚΕ Α.Ξ.Τ.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT) 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. INTEGRATED LOTTERY SYSTEMS AND SERVICES 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ KΡOYAZIEΡAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π.) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.  

CPI Α.Ε. HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ   

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (πρώην ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.)  

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

PROFILE A.E.B.E. 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

SPACE HELLAS Α.Ε. 

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - Α.Ε.Κ.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (συνέχεια) 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ (συνέχεια) 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

ΥΓΕΙΑ 
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  

ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Θ.) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

ΧΗΜΙΚΑ 
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.&Ε. ΛΙΠ/ΚΩΝ & ΠΕΤΡ/ΕΙΔΩΝ (πρώην L.P.C. ΕΛΛΑΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν βάσει της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στηρίζονται 

στην έως το Μάιο του 2013 ισχύουσα κατάσταση. 

 

3.3 Μεθοδολογία 

Στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί, παρατίθενται οι μεταβλητές που εξετάζει η 

παρούσα εργασία. Η μεταβλητή Tobin’s Q αποτελεί μία προσέγγιση της 

συμβολής του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ευκαιριών ανάπτυξης, ήτοι των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, στην αγοραία αξία της. 

Χρησιμοποιείται, δηλαδή, ως μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης (performance) 

της διοίκησης της εταιρίας, καθώς εμπεριέχει τον κίνδυνο των προσωπικών 

συμφερόντων όσων ελέγχουν την εταιρία και το πιθανό κόστος λόγω 

κακοδιαχείρισής της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ TOBIN’S Q ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Tobin’s Q 
                                        

                  
 

Ηλικία Ηλικία εταιρίας (έτη) 

Μέγεθος Σύνολο Ενεργητικού (εκατομμύρια ευρώ) 

ROA (%) 
            

                  
     

Μόχλευση (%) 
           

                  
     

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα ενεργητικού 

               

                  
 

Βαθμός παγιοποίησης 
                         

                  
 

Κεφαλαιακές δαπάνες 
/ Ενεργητικό 

                                              

                  
 

  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η Tobin’s Q ορίζεται ως ο λόγος του 

αθροίσματος της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων με το σύνολο των 

υποχρεώσεων προς το σύνολο του ενεργητικού ή, αλλιώς, προς το κόστος 

αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Αυτή η μέθοδος 

προσέγγισης υπολογισμού της Tobin’s Q αναπτύσσεται από τους Kee H. Chung 

και Stephen W. Pruitt (1994) στη διατριβή τους με τίτλο «A Simple 

Approximation of Tobin’s Q» και στηρίζεται στη μέθοδο των Lindenberg και 

Ross (LR) (1981).  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την LR μέθοδο, η παράμετρος Tobin’s Q υπολογίζεται από 

την ακόλουθη εξίσωση: 
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όπου       ορίζεται ως η τιμή εκκαθάρισης των προνομιούχων μετοχών της 

εταιρίας, η        είναι η τιμή των κοινών μετοχών της εταιρίας, 

πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μετοχών της κατά το κλείσιμο της χρήσης 

(31 Δεκεμβρίου),         αναφέρεται ως η αξία του μακροπρόθεσμου χρέους 

της, προσαρμοσμένη σύμφωνα με την ηλικιακή δομή του, η        ισούται με 

την αξία των τρεχουσών υποχρεώσεων,     είναι η τιμή του καθαρού 

βραχυπρόθεσμου ενεργητικού της, η         είναι το σύνολο του ενεργητικού 

της εταιρίας,       είναι το μετοχικό κεφάλαιο και τέλος        είναι το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού.  

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι, η μέθοδος αυτή υστερεί σε χρηστικότητα, καθώς 

απαιτούνται πληθώρα πληροφοριών και μεγάλη προσπάθεια για τον 

υπολογισμό της Tobin’s Q. Για λόγους απλότητας, λοιπόν, οι Chung και Pruitt 

(1994) προτείνουν μία απλούστερη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία από 

τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και συνοψίζεται στην παρακάτω 

εξίσωση: 

                         
           

  
 

όπου,     είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της τιμής της μετοχής 

επί τον αριθμό των κοινών μετοχών,     είναι η τιμή εκκαθάρισης των 

προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, η      ισούται με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μείον το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό και η    αναφέρεται στο 

σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας. Στην παρούσα εργασία, ισχύει PS = 0, 

καθώς δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές στις ελληνικές εταιρίες του 

δείγματος. 

Οι Chung και Pruitt (1994) μελετούν, για το διάστημα 1978 έως 1987, ένα 

δείγμα 40 αμερικανικών εταιριών. Χρησιμοποιώντας τις δύο μεθόδους που 

περιγράφηκαν προηγουμένως, υπολογίζουν τις τιμές της Tobin’s Q τεσσάρων 

εταιριών διαφορετικών για κάθε έτος. Για να αποδείξουν την εγκυρότητα της 

μεθόδου τους, συγκρίνουν τα παραγόμενα αποτελέσματα μεταξύ τους. Αυτό που 

προκύπτει είναι η μεγάλη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην LR και στην 
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προτεινόμενη μέθοδο, καθώς η απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων δεν ξεπερνά 

το 18 τοις εκατό. Συγκεκριμένα, δεκαοχτώ από τις σαράντα εταιρίες του 

δείγματος εμφανίζουν απόκλιση μικρότερη από 5 τοις εκατό, ενώ το σφάλμα 

υπερβαίνει το 15 τοις εκατό σε πέντε μόνο περιπτώσεις. Η μέση (διάμεση) 

απόκλιση είναι 6,8 (6,2) τοις εκατό. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι, οι τιμές της Tobin’s Q της χρησιμοποιούμενης μεθόδου 

διαφέρουν μεν από αυτές της LR μεθόδου αλλά δεν είναι λιγότερο ακριβείς, 

αποδεικνύεται από τους Steven B. Perfect και Kenneth W. Wiles (1994). Στην  

έρευνά τους, συγκρίνουν πέντε διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης αυτής της 

παραμέτρου. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι, οι μεταβολές στις 

εκτιμώμενες τιμές της Tobin’s Q δεν έχουν σημαντική επίπτωση στην ανάλυση 

παλινδρόμησης. 

Αυτό, λοιπόν, που αναμένεται για εταιρίες με ίδια χαρακτηριστικά είναι να 

εμφανίζουν μικρότερη αγοραστική αξία εφόσον υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος, ο 

οποίος καταχράται την εταιρική περιουσία. Το γεγονός αυτό θα 

αντικατοπτρίζεται στη χαμηλή τιμή της Tobin’s Q.  

Στις υπόλοιπες μεταβλητές της εργασίας συμπεριλαμβάνονται διάφορα 

χαρακτηριστικά των εταιριών, τα οποία πιθανώς συσχετίζονται με τη 

μεταβλητή Tobin’s Q και τα οποία αναλύονται ακολούθως. Η ηλικία αφορά τα 

έτη λειτουργίας της εταιρίας. Οι νέες εταιρίες πιθανόν να έχουν υψηλό Tobin’s Q, 

λόγω των αναμενόμενων προσδοκιών. Το μέγεθος μιας επιχείρησης καθορίζεται 

από το σύνολο του ενεργητικού της και χαρακτηρίζει τη δύναμή της στην αγορά. 

Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα οι μικρές εταιρίες να εμφανίζουν μικρή 

Tobin’s Q εξαιτίας της μικρής τους δύναμης.  

Η απόδοση ενεργητικού (Return-On-Assets - ROA) αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο 

αξιολόγησης της διοίκησης μιας εταιρίας και ορίζεται ως ο λόγος των κερδών 

προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων προς το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας. Η μεταβλητή αυτή αποτελεί μέτρο της κερδοφορίας της 

επιχείρησης και αναμένεται να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτής και της 
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αγοραίας αξίας της. Να σημειωθεί ότι, ενώ η Tobin’s Q εκτιμάει την εταιρική 

επίδοση από μία μελλοντική προοπτική και αντανακλάει το τι αυτή θα επιτύχει 

μελλοντικά, η απόδοση ενεργητικού εκτιμάει τις επιδόσεις της εταιρίας 

βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα και στο τι έχει κατορθώσει η διοίκηση στο 

παρελθόν  (Dhamija, 2010).   

Υπάρχει, επιπλέον, ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της, ο οποίος 

φανερώνει τη θετική συσχέτιση μεταξύ αυτής και της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού, η οποία αποτελεί επίσης έναν από τους δείκτες που 

αναλύεται παρακάτω. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων του 

Πίνακα 4.3, όσο αφορά την απόδοση και την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού, παρατίθεται η εξίσωση: 

                                                               

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι κλάδοι με χαμηλό περιθώριο 

κέρδους εμφανίζουν, συνήθως, υψηλότερες τιμές κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού, σε σύγκριση με αυτούς που έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Η 

εξήγηση που δίνεται είναι ότι, λόγω του χαμηλού περιθωρίου κέρδους, οι κλάδοι 

αυτοί χρειάζεται να αντισταθμίσουν τα χαμηλά περιθώρια κέρδους ανά μονάδα 

προϊόντος με μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων (ανά μονάδα προϊόντος). 

Επιπροσθέτως, οι εταιρίες εντάσεως κεφαλαίου εμφανίζουν, συνήθως, 

χαμηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού από εκείνες που 

χρησιμοποιούν λιγότερα περιουσιακά στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς, η 

σύγκριση δεικτών απόδοσης ενεργητικού έχουν σημασία για εταιρίες του ιδίου 

κλάδου. 

Η μόχλευση αναφέρεται στο σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας ως 

ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού. Εμπεριέχει τον οικονομικό κίνδυνο και 

αναμένεται να είναι αρνητικά συσχετισμένη με την Tobin’s Q.  

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού αναφέρεται στη σχέση του συνόλου του 

ενεργητικού με τις ετήσιες πωλήσεις. Δείχνει το βαθμό αξιοποίησης και 

αποτελεσματικότητας του ενεργητικού, δηλαδή πόσες φορές  το συνολικό 
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επενδυμένο κεφάλαιο ανακυκλώνεται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός 

έτους (μιας εταιρικής χρήσης). Υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα 

συνεπάγεται μεγαλύτερα κέρδη και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη αγοραία αξία. 

Όπως συμβαίνει και με την απόδοση ενεργητικού, η σύγκριση τιμών 

κυκλοφοριακής ταχύτητας έχει σημασία για εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο 

κλάδο. 

Ο δείκτης βαθμού παγιοποίησης αντανακλά το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια 

που άντλησε η επιχείρηση έχουν επενδυθεί σε πάγια, σε σύγκριση με τα 

βραχυπρόθεσμης μορφής περιουσιακά στοιχεία. Υπολογίζεται από το πάγιο 

ενεργητικό (ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) δια το σύνολο του 

ενεργητικού. Η σχέση του με την Tobin’s Q δε δύναται να καθοριστεί σαφώς.  

Η μεταβλητή «Κεφαλαιακές δαπάνες / Ενεργητικό» χαρακτηρίζει τους στόχους 

της επιχείρησης για μελλοντική επέκταση και ισούται με το σύνολο των 

επενδύσεων προς το σύνολο του ενεργητικού. Χάριν ευκολίας, οι επενδύσεις 

υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά αφαιρείται το σύνολο του πάγιου 

ενεργητικού της χρονιάς t από το πάγιο ενεργητικό της προηγούμενης (t-1) και 

στη συνέχεια αφαιρούνται οι αποσβέσεις της εταιρίας για τη χρονιά t. 

Περισσότερες επενδύσεις υπαινίσσονται μεγαλύτερη αγοραία αξία για την 

εταιρία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες του 

δείγματος, όπως τη δραστηριότητά τους, το έτος ίδρυσης και εισαγωγής τους 

στο χρηματιστήριο, καθώς και την ιστοσελίδα τους, από την οποία αντλήθηκαν 

τα οικονομικά τους στοιχεία. Βασική πηγή των πληροφοριών αυτών ήταν η 

ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών9.  

  

                                                         
9 http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/sectors.asp 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 
DIONIC A.E.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ 

 Δραστηριότητα Δημιουργία, προσαρμογή, συντήρηση και εμπορία λογισμικού H/Y. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.dionic.gr 

2 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 Δραστηριότητα Παραγωγή πλαστικών φιλμ συσκευασίας. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.flexopack.gr 

3 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 

 

Δραστηριότητα Βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων και υλικών συσκευασίας. Παραγωγή, πώληση, 
συντήρηση και εμπορία μηχανημάτων και μηχανών, ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κάθε είδους και άλλων ομοειδών ή συναφών 
προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών, κατασκευή και παραγωγή πλαστικών ειδών. 

 Έτος ίδρυσης 1993 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.frigoglass.com 

4 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και ανάπτυξης συστημάτων έντυπης 

πληροφορικής. 

 Έτος ίδρυσης 1981 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.lykos.gr 

5 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Δραστηριότητα Κατασκευή υδραυλικών ανελκυστήρων και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων. 

 Έτος ίδρυσης 1983 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.kleemann.gr 

6 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Υπεργολαβική παραγωγή εξαρτημάτων και προϊόντων από χαλυβδόφυλλα, 

φύλλα αλουμινίου, ανοξείδωτα, πλαστικά και άλλα υλικά και κατασκευές 
ακριβείας από σίδηρο. 

 Έτος ίδρυσης 1993 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.kleemann.gr 
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7 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (πρώην ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, 

καθώς και οπτικών ινών. 

 Έτος ίδρυσης 1973 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.nexans.gr 

9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. (ΒΙΣ Α.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται 

είναι μόνο το χαρτί, είτε από καθαρές ίνες ξύλου, είτε από χαρτί ανακύκλωσης που 
κατά κύριο ποσοστό ιδιοπαράγεται. 

 Έτος ίδρυσης 1936 

 Έτος εισαγωγής 1971 

 Web www.vis.gr 

10 ΒΙΟΧΑΛΚΟ  Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών. Είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου ελληνικού 
μεταλλουργικού ομίλου εταιριών. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, έξι 
από τις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ και 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους η κάθε μία και 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Έτος ίδρυσης 1937 

 Έτος εισαγωγής 1947 

 Web www.viohalco.gr 

11 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εμπόριο υλικών επιπλοποιίας και εμπόριο εξοπλισμών καταστημάτων. Εμπορία 

αντικειμένων επαγγελματικής και οικιακής διακοσμήσεως, επίπλων και 
διακοσμητικών. 

 Έτος ίδρυσης 1992 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.voyatzoglou.gr 

12 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εμπορία, αντιπροσώπευση, εξαγωγές, εισαγωγές και εν γένει εμπορία παντός 

είδους βιομηχανικών, υδραυλικών εργαλείων και λιπαντικών. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.geb.gr 

13 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 
Δραστηριότητα Βιομηχανία και εμπορία προϊόντων από πλαστικές ύλες. Ανάληψη εμπορικών 

αντιπροσωπειών ομοειδών ή παρεμφερών προϊόντων. Συνεργασία και συμμετοχή 
σε άλλες επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1997 

 Web www.pairis.gr 
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14 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (NEWSPHONE HELLAS) 

 

Δραστηριότητα Δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα 
στην παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (υπηρεσία που δίνει στους 
συνδρομητές τη δυνατότητα να επικοινωνούν απ' ευθείας και να παίρνουν τις 
ζητούμενες υπηρεσίες μαγνητοφωνημένα ή ζωντανά). 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2003 

 Web www.newsphone.gr 

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.  

 
Δραστηριότητα Παραγωγή όλων των ειδών καλωδίων ενέργειας και επισμαλτωμένων συρμάτων 

χαλκού. 

 Έτος ίδρυσης 1950 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.cable.gr 

16 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή 
μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανο-μένων 
ελαστικών αυτών, καθώς και η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και 
πλοίων, των οίκων CATERPILLAR, MAK, TEREX/BUCYRUS, JLG, BRIDGESTONE, 
και άλλων. 

 Έτος ίδρυσης 1982 

 Έτος εισαγωγής 1991 

 Web www.eltrak.gr 

17 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Δραστηριότητα Άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως ή με τη μίσθωση αυτών. 
Άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων, κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων. Ίδρυση, οργάνωση και 
εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Βιομηχανική παραγωγή και πώληση: α) ελαστικών διχτύων 
συσκευασίας αλλαντικών, κρεάτων, φυτωρίων, κ.λπ., β) περιελιγμένου ελαστικού 
νήματος για καλτσοποιία, κορσεδοποιία, συσκευασία, κ.λπ., γ) θηλιών από 
περιελιγμένο ελαστικό νήμα για τη συσκευασία πουλερικών, δ) μη ελαστικών 
διχτύων για τη συσκευασία κρεάτων, φρούτων, λαχανικών, αλλαντικών, κ.λπ., ε) 
πλαστικών τσαντών και γενικά παραγωγή και εμπορία προϊόντων συσκευασίας. 

 Έτος ίδρυσης 1979 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.karatzis.gr 

18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

 
Δραστηριότητα Βιομηχανία βαρέων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, εκτέλεση 

μεγάλων ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

 Έτος ίδρυσης 1962 

 Έτος εισαγωγής 1973 

 Web www.metka.gr 
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19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών 
από και προς το Λιμένα. Εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε 
λιμενικής υποδομής. Ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό 
έργο. 

 Έτος ίδρυσης 1999 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.thpa.gr 

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών 

από και προς το Λιμένα.  

 Έτος ίδρυσης 1930 

 Έτος εισαγωγής 2003 

 Web www.olp.gr 

21 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Δραστηριότητα Κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κινητήρων εσωτερικής καύσεως, 
γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 
γεννητριών, ηλεκτροσυγκολλήσεων, μηχανημάτων διακίνησης υλικών, 
αυτοκινήτων οχημάτων, μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα και μερών και 
εξαρτημάτων αυτών και συναφών προϊόντων.  

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.petropoulos.com 

22 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Δραστηριότητα Λιθογραφικές εκτυπώσεις εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών, ψηφιακές 

εκτυπώσεις αφισών, βιβλιοδετικές εργασίες. Γραφικές τέχνες. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.haidemenos.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1 AS COMPANY Α.Ε.Β.Ε. Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

 
Δραστηριότητα Εμπορία και κατασκευή πάσης φύσεως παιδικών παιχνιδιών, δώρων και 

συναφών ειδών. 

 Έτος ίδρυσης 1990 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.ascompany.gr 
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2 FOLLI FOLLIE GROUP 

 
Δραστηριότητα Ταξιδιωτική λιανική, μέσω των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών. Σχεδιάζει, 

παράγει και διανέμει κοσμήματα, ρολόγια, αξεσουάρ και είδη δώρων ιδιόκτητων 
μάρκων σε διεθνές επίπεδο. 

 Έτος ίδρυσης 1979 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.dutyfreeshops.gr, www.follifolliegroup.com 

3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Α. 

 

Δραστηριότητα Αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπόριο δικύκλων μηχανών, δίχρονων και 
τετράχρονων εξωλέμβιων κινητήρων, εσω-εξωλέμβιων κινητήρων, jet θαλάσσης, 
συμβατικών φουσκωτών σκαφών, τετράτροχων οχημάτων παντός εδάφους, 
οχήματα Golf, Οχημάτων χιονιού. 

 Έτος ίδρυσης 1993 

 Έτος εισαγωγής 2005 

 Web www.yamaha-motor.gr 

5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Δραστηριότητα Εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία συναρμολόγηση και επισκευή μουσικών 
οργάνων, εξαρτημάτων αυτών, στερεοφωνικών συστημάτων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστικών μηχανών και παντός είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 
Εκτύπωση μουσικών βιβλίων, δίσκων, κασετών και άλλων οπτικοακουστικών 
φορέων. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο για τα είδη βιβλίων, περιοδικών, χαρτιού & 
χαρτονιού, σχολικών ειδών, μηχανών γραφείου και ειδών γραφείου. 

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.nakas.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία μαρμάρων, σχιστόλιθων, 

γρανιτών και ονύχων, φυσικών και τεχνητών. 

 Έτος ίδρυσης 1991 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.fhl.gr 

2 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Κατασκευή έργων οικοδομικών, βιομηχανικών- ενεργειακών, οδοποιίας, 

υδραυλικών, λιμενικών και γενικά έργων υποδομής. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.jp-avax.gr 
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3 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Οικιακή επεξεργασία ύδατος και ανέγερση ικριωμάτων.. Κατασκευή και 

εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας ύδατος. Κατασκευή και εμπορία 
μηχανημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.  

 Έτος ίδρυσης 1940 

 Έτος εισαγωγής 1972 

 Web www.unibios.gr 

4 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία τσιμέντου και οικοδομήσιμων υλικών. Εκμετάλλευση 

ορυχείων και πηγών καυσίμων. 

 Έτος ίδρυσης 1911 

 Έτος εισαγωγής 1919 

 Web www.lafarge.gr 

5 ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.  

 
Δραστηριότητα Μελέτη, χρηματοδότηση, διοίκηση και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Έτος ίδρυσης 1966 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.athena-sa.gr 

6 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

 
Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας. Παραγωγή ξυλείας οιουδήποτε τύπου και 

κατηγορίας. Κατασκευή επίπλων. Εισαγωγή και εξαγωγή ξυλείας και προϊόντων 
ξύλου. 

 Έτος ίδρυσης 1977 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.akritas.gr 

7 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Δραστηριότητα Εκτέλεση έργων, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, 
νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, 
φράγματα, κ.λπ. Δραστηριοποίηση στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Λειτουργία 
θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας. Κατασκευή και εμπορία 
στρωτήρων από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Παραγωγή και εμπορία κάθε φύσεως 
κατασκευών και έργων, με πρώτη ύλη το ξύλο ή το σίδερο και παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου. Ενασχόληση με Real Estate. Εκμετάλλευση λατομείων. 

 Έτος ίδρυσης 1959 

 Έτος εισαγωγής 1969 

 Web www.gek.gr 
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9 ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  

 

Δραστηριότητα Ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων (οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυρο-ποιίας, 
σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διυλι-στηρίων, 
υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλο-ντολογικών). 
Ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα 
παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες. Κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων 
καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανι-κών προϊόντων. Ανέγερση ή/και 
αγορά ή/και εκμίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων. Δημιουργία και 
εκμετάλλευση αιολικών πάρκων και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η εμπορία ανεμογεννη-τριών και κάθε συναφούς εξοπλισμού 
απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων. Εκπόνηση 
συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της αιολικής 
ενέργειας. 

 Έτος ίδρυσης 1973 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.ekter.gr 

10 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  

 
Δραστηριότητα Διαχείριση έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, 

της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης γης. 

 Έτος ίδρυσης 1962 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.etae.com 

11 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Εκπόνηση 
αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών μελετών. Η 
ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων, καθώς και η μεταπώληση ή η 
εκμετάλλευση τους. Οιαδήποτε μορφή εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, 
εργαλείων και μηχανημάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 2004 

 Web www.klmate.gr 

12 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

 

Δραστηριότητα Εκμετάλλευση γενικά λατομείων μαρμάρων, γρανιτών διακοσμητικών 
πετρωμάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς 
και η έρευνα, διάνοιξη και διαμόρφωση ή εκμετάλλευση των λατομείων αυτών με 
εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών 
τεχνογνωσίας. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.iktinos.gr 

13 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  

 Δραστηριότητα Εισαγωγή και εμπορία ξυλείας. 

 Έτος ίδρυσης 1957 

 Έτος εισαγωγής 1975 

 Web www.xylemboria.gr 
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14 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
Δραστηριότητα Σχεδιασμός, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στους 

τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

 Έτος ίδρυσης 1987 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.intrakat.gr 

15 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πυρίμαχων, οξύμαχων, δομικών και 
συναφών υλικών. Εκτέλεση εργασιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών 
έργων με πυρίμαχα, οξύμαχα υλικά όπως είναι η κατασκευή ή επένδυση κλιβάνων, 
καπνοδόχων και λοιπών συναφών εργασιών. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.mathios.gr 

16 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Βιομηχανία και εμπορία σκυροδέματος. Εκπόνηση οικοδομικών, οδικών 
(αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, γέφυρες) σιδηροδρομικών,  ηλεκτρο-
μηχανολογικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων. Κατασκευή αεροδρο-μίων, 
φραγμάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα τηλεπικοινω-νιών, 
εξοικονόμησης υδάτων και άλλα περιβαλλοντικά έργα. 

 Έτος ίδρυσης 1973 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.mochlos.com 

17 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εμπόριο ειδών υγιεινής, μπάνιου, κουζίνας, γραφείου, φωτιστικών, πλακιδίων, 

ξύλινων δαπέδων, καθώς και επίπλων για τη διαμόρφωση των παραπάνω χώρων 
και παιδικών υπνοδωματίων. 

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.modabagno.gr 

18 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

 

Δραστηριότητα Εκτέλεση μελετών τεχνικών έργων και ερευνών. Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση 
έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών ή υδραγωγείων, βιομηχανικών, 
τουριστικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών, μεταλλευτικών, ναυπηγείων, 
αεροδρομίων, διυλιστηρίων, κ.λπ. 

 Έτος ίδρυσης 1960 

 Έτος εισαγωγής 1993 

 Web www.proodeftiki.gr 

19 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και πώληση τσιμέντων και συναφών προϊόντων, εκμετάλλευ-ση 

μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών. 

 Έτος ίδρυσης 1902 

 Έτος εισαγωγής 1912 

 Web www.titan-cement.com 
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ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εντύπων, εφημερίδων και περιοδικών, 

μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. 

 Έτος ίδρυσης 1994 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.atticamedia.gr 

2 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και 

συναφών εντύπων, εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών, ανάπτυξη και παραγωγή 
συστημάτων πολυμέσων, ανάπτυξη λογισμικού. 

 Έτος ίδρυσης 1993 

 Έτος εισαγωγής 2002 

 Web www.livanis.gr 

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT) 

 
Δραστηριότητα Στο χώρο της οικιακής διασκέδασης μέσω διάθεσης ταινιών διεθνών οίκων 

παραγωγής. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με το χώρο των μέσων επικοινωνίας 
και της διαφήμισης. 

 Έτος ίδρυσης 1982 

 Έτος εισαγωγής 2005 

 Web www.ave.gr 

4 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Έκδοση ημερήσιων εφημερίδων πρωινών και απογευματινών, περιοδικών, 
ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους εντύπου γενικού ή ειδικού περιεχομένου. 
Εισαγωγές και εξαγωγές βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.kathimerini.gr 

5 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Έκδοση της ημερησίας εφημερίδας με τίτλο " Η Ναυτεμπορική". Πάσης φύσεως 

εκδόσεις σχετικές με επαγγελματικές, δημοσιογραφικές ενώσεις και προγράμματα 
βελτίωσης και προαγωγής της λειτουργίας του Τύπου. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.naftemporiki.gr/investors 

http://livanis.gr/
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 

1 ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, 
στερεών καυσίμων και άλλων συναφών προϊόντων. Εμπορία ή και παραγωγή 
κάθε μορφής ενέργειας όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, άλλης μορφής ήπιων ή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ. Διενέργεια κάθε είδους μεταφορών. Μελέτη 
και  κατασκευή έργων πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, 
μαρίνων, εγκαταστάσεων πετρελαιο-ειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών 
ενέργειας. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 Έτος ίδρυσης 1989 

 Έτος εισαγωγής 2004 

 Web www.elin.gr 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Διύλιση αργού πετρελαίου καθώς και διάθεση και εμπορία προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου, η παραγωγή διάθεση και εμπορία πετροχημικών, η αναζήτηση, 
έρευνα, και παραγωγή υδρογονανθράκων καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα σχετική με τον τομέα των υδρογονανθράκων. 

 Έτος ίδρυσης 1975 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.hellenic-petroleum.gr 

3 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας 

βενζίνης, πετρελαίου, βασικών και τελικών λιπαντελαίων, ορυκτελαίων και άλλων 
προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης φύσεως. 

 Έτος ίδρυσης 1972 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.moh.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

1 F.G. EUROPE Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (πρώην ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, Η/Υ και 

περιφερειακών του, καθώς και άλλων προϊόντων πληροφορικής. 

 Έτος ίδρυσης 1958 

 Έτος εισαγωγής 1968 

 Web www.fgeurope.gr 

2 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Δραστηριότητα Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε: Λιανική οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), λιανική 

αθλητικών ειδών (INTERSPORT), χονδρική ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
(General Electric, Liebherr, Korting). 

 Έτος ίδρυσης 1966 

 Έτος εισαγωγής 1988 

 Web www.fourlis.gr 

   



 
 

47 
 

   
3 JUMBO Α.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, ενδυμάτων 

και γενικά εμπορευμάτων που απευθύνονται στο παιδί. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 1997 

 Web www.jumbo.gr 

4 ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

 
Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πλεκτών ειδών, βιομηχανική επεξεργασία 

βάμβακος, ερίου και άλλων πρώτων υλών, νημάτων και υφασμάτων, παραγωγή 
εσωρούχων, πιζαμών, T-shirt. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.minerva.gr 

5 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ  Α.Ε. (πρώην ALBIO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 

 

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών. Παραγωγή, εμπορία χαλιών, μοκετών και συναφών ειδών. 
Εμπορία και αντιπροσώπευση λευκών ειδών. Παραγωγή προφίλ αλουμινίου. 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων πληροφορικής 
για οργανισμούς και επιχειρήσεις.  

 Έτος ίδρυσης 1970 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.biokarpet.gr 

6 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP ) 

 
Δραστηριότητα Εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικών συσκευών. Εισαγωγές από το 

εξωτερικό. Διενέργεια πάσης φύσεως συναφούς εργασίας. 

 Έτος ίδρυσης 1987 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.gedsa.gr 

7 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
Δραστηριότητα Μελέτη, παραγωγή και διάθεση καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου, 

αντιπροσώπευση αυτών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

 Έτος ίδρυσης 1964 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.sarantis.gr 

8 ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

 Δραστηριότητα Παραγωγή ετοίμων γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1987 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.elvesa.gr 
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9 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.&Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή κι εμπορία κλωστών ραφής, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και 

πρακτόρευση ειδών καταναλώσεως γεωργικών προϊόντων, πρώτων υλών και 
μηχανημάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1968 

 Έτος εισαγωγής 1991 

 Web www.mouzakis.gr 

10 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Δραστηριότητα Βιομηχανική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών, ιδίως βάμβακος, 
και η εξ' αυτού παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Εμπορία προϊόντων βάμβακος και 
βιομηχανική επεξεργασία προϊόντων τρίτων. 

 Έτος ίδρυσης 1970 

 Έτος εισαγωγής 1991 

 Web www.stiafilco.com 

11 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

 Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

 Έτος ίδρυσης 1888 

 Έτος εισαγωγής 1976 

 Web www.karelia.gr 

12 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή κι εμπορία βαμβακερών νημάτων πεννιέ. Παραγωγή και εμπορία 

υφασμάτων για κατασκευή υποκαμίσων. Εμπορία εισαγομένων νημάτων και 
υφασμάτων διαφόρων συνθέσεων. 

 Έτος ίδρυσης 1964 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.nafpaktos-yarns.gr 

13 ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Δραστηριότητα Παραγωγή διανομή και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και 
διαιτητικών προϊόντων. Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων 
χωρίς παράγωγα πετρελαίου και προσθήκη χημικών ουσιών αλλά βασιζόμενα σε 
ενεργά εκχυλίσματα βοτάνων. 

 Έτος ίδρυσης 1996 

 Έτος εισαγωγής 2007 

 Web www.korres.com 

14 
ΛΑΝΑΚΑΜ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή κι εμπορία βαμβακερών, μάλλινων και σύμμικτων νημάτων 

πενιέ,σύμμικτων καρντέ και μαλλιών. 

 Έτος ίδρυσης 1941 

 Έτος εισαγωγής 1974 

 Web www.lanakam.gr 
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15 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ 

 Δραστηριότητα Κατασκευή, εμπορία και διάθεση επίπλων πάσης φύσεως. 

 Έτος ίδρυσης 1979 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.dromeas.gr 

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων. Ανέγερση πολυκατοικιών. Ανάληψη και 

εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. Παραγωγή και εμπορία 
οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. 

 Έτος ίδρυσης 1967 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.techol.gr 

18 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή πλεκτών υφασμάτων κάθε είδους, τα οποία διατίθενται είτε σε 

πρωτογενή μορφή, είτε επεξεργασμένα και βαμμένα. Επίσης, προσφορά 
υπηρεσιών βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων παραγωγής τρίτων. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.fieratex.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

1 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 

 

Δραστηριότητα Εξόρυξη, κοπή, σχηματοποίηση και επεξεργασία πέτρας και άλλων 
μεταλλευμάτων για κατασκευαστικές εφαρμογές. Κατεδάφιση και 
αποσυναρμολόγηση αντικειμένων, εκσκαφές, δοκιμαστικές γεωτρήσεις και 
βυθομετρήσεις, καθώς και άλλες κατασκευαστικές διαδικασίες. Τοποθέτηση 
επενδύσεων δαπέδου και τοίχου. Εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ανταλλακτικών, εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων και καυσίμων κινητήρα, 
μεταλλικών ειδών, στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και άλλων παρόμοιων 
προϊόντων, ηλεκτρικών συσκευών, ξυλείας, κατασκευαστικών υλικών και 
εξοπλισμού υγιεινής, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών δεκτών, 
κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κ.λπ. Εμπόριο δημητριακών, σπόρων και 
ζωοτροφών, κρέατος, ακατέργαστου, ημιακατέργαστου και κατεργασμένου 
δέρματος, φρούτων και λαχανικών,, αλκοολούχων και άλλων ποτών, προϊόντων 
καπνού. 

 Έτος ίδρυσης 1946 

 Έτος εισαγωγής 2004 

 Web www.mermeren.com 

2 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (πρώην Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ) 

 Δραστηριότητα Εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών και μεταλλευμάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1934 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.sandb.com 
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3 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε 

 
Δραστηριότητα Μεταποίηση και εμπορία, επεξεργασία και μεταφορά αλουμινίου, σιδήρου και 

συναφών μετάλλων. Εισαγωγές-εξαγωγές. Αντιπροσώπευση και πρακτόρευση. 

 Έτος ίδρυσης 1990 

 Έτος εισαγωγής 1997 

 Web www.alco.gr 

4 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

 Δραστηριότητα Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.alumil.com 

5 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Δραστηριότητα Αγορά από το εσωτερικό και εισαγωγή από το εξωτερικό, μετάλλων, 

σιδηροσωλήνων, λαμαρινών, χάλυβος και συναφών εν γένει προϊόντων μετάλλου. 
Συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. 

 Έτος ίδρυσης 1984 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.kordelos.gr 

6 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (πρώην Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Εμπορία και επεξεργασία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και 

συναφών ειδών. 

 Έτος ίδρυσης 1958 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.elastron.gr 

7 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.  

 

Δραστηριότητα Παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία αλουμινίου και άλλων 
μετάλλων και προϊόντων τους, καθώς και συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε 
μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, συναφούς ή διαφορετικής από τις 
ανωτέρω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Έτος ίδρυσης 1981 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.elval.gr 

8 ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και κατεργασία αλουμινίου, συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις του 

εξωτερικού και εσωτερικού. 

 Έτος ίδρυσης 1976 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.etem.gr 
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  9 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Είναι σήμερα η κορυφή της πυραμίδας των εταιριών του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ και 
διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών 
σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της 
μεταλλουργίας , της ανάπτυξης ακινήτων και της ενέργειας. 

 Έτος ίδρυσης 1945 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.bitros.gr 

10 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Δραστηριότητα Διεθνής εμπορία μετάλλων. 

 Έτος ίδρυσης 1990 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.mytilineos.gr 

11 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.Ν.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 
Δραστηριότητα Εμπορία ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών. Ανάληψη εργασιών εξοπλισμού 

ατμόπλοιων και πλωτών ναυπηγημάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1948 

 Έτος εισαγωγής 1972 

 Web www.leventeris.gr 

12 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. (πρώην ΕΡΛΙΚΟΝ) 

 
Δραστηριότητα Επεξεργασία μετάλλων και γενικά κάθε εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση. 

Συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές επιχειρήσεις, αντιπροσώπευση 
βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού – εσωτερικού. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1994 

 Web www.sidenor.gr 

13 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής σωλήνων και 

εξαρτημάτων αυτών, κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων σωλήνων και 
συμμετοχή σε επιχειρήσεις του αυτού σκοπού. 

 Έτος ίδρυσης 1969 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.cpw.gr 

14 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 

 Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή παντός τύπου χαλυβδοσωλήνων. 

 Έτος ίδρυσης 1967 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.tzirakian.com 
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15 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ) 

 

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή, κατασκευή και επεξεργασία ειδικών κατεργασμένων και 
τελικών προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων 
αυτών. Εμπορία και αντιπροσώπευση τέτοιων ειδών. Ανάληψη αντιπροσωπειών. 
Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. 

 Έτος ίδρυσης 1977 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.halcor.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

1 AUTOHELLAS A.T.&E.E. 

 Δραστηριότητα Ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.hertz.gr 

2 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Λειτουργία και προώθηση 

ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2002 

 Web www.centric.gr 

3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (AEGEAN AIRLINES) 

 

Δραστηριότητα Αερομεταφορέας ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Μεταφέρει επιβάτες μέσω 
εκτενούς δικτύου εσωτερικών και διεθνών τακτικών δρομολογίων, ενώ εκτελεί 
εποχιακές ναυλωμένες πτήσεις σε ένα σημαντικό αριθμό ελληνικών και διεθνών 
προορισμών. 

 Έτος ίδρυσης 1992 

 Έτος εισαγωγής 2007 

 Web www.aegeanair.com 

4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ANEK LINES)  

 Δραστηριότητα Κατοχή και διαχείριση πλοίων επιβατηγού ναυτιλίας. 

 Έτος ίδρυσης 1967 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.anek.gr 

5 ΓΕΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝ/ΧΕΙΟ PRESIDENT) 

 

Δραστηριότητα Ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων, τουριστικών περιπτέρων και ξενώνων τύπου μπανγκαλόου. 
Εκμίσθωση ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτημάτων. Άσκηση πάσης 
ξενοδοχειακής τουριστικής επιχειρήσεως στην Ελλάδα. 

 Έτος ίδρυσης 1972 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.president.gr 
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6 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. INTEGRATED LOTTERY SYSTEMS AND SERVICES 

 

Δραστηριότητα Μελέτη, σχεδιασμός, παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία λογισμικού και 
ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων. Παραγωγή, διαχείριση, 
λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου. Οργάνωση και λειτουργία 
ομοειδών συστημάτων λαχείων στο εξωτερικό. Προμήθεια και  εμπορία του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση,  λειτουργία, 
διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των 
λαχείων και συστημάτων.  

 Έτος ίδρυσης 1992 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.intralot.com 

7 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ KΡOYAZIEΡAI NΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A.E.  

 Δραστηριότητα Ναυτιλιακή εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.kiriacoulis.com 

8 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και η 

εκμετάλλευση επιχειρήσεων σχετικών με τα ξενοδοχεία. 

 Έτος ίδρυσης 1919 

 Έτος εισαγωγής 1947 

 Web www.lampsa.gr 

9 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. 

 
Δραστηριότητα Αγορά και εκμετάλλευση πλοίων επιβατηγού ναυτιλίας, ίδρυση και εκμετάλλευση 

ξενοδοχείων, αγορά ή μίσθωση συγκοινωνιακών μέσων. 

 Έτος ίδρυσης 1972 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.minoan.gr 

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π.) 

 

Δραστηριότητα Οργάνωση, λειτουργία, και διεξαγωγή από την εταιρία ή σε συνεργασία με τρίτους 
τυχερών παιχνιδιών. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για τυχερά παιχνίδια. 
Τεχνολογική υποστήριξη των τυχερών παιχνιδιών. Χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και χορηγιών σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και 
κοινωνικούς φορείς. 

 Έτος ίδρυσης 2001 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.opap.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 

 Δραστηριότητα Παραγωγή, κατασκευή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 

 Έτος ίδρυσης 1990 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.byte.gr 
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2 CPI Α.Ε. HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

 
Δραστηριότητα Εταιρία πληροφορικής, εισαγωγής και εμπορίας περιφερειακών ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.cpi.gr 

3 LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (πρώην ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) 

 Δραστηριότητα Υπηρεσίες μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις. 

 Έτος ίδρυσης 1993 

 Έτος εισαγωγής 2003 

 Web www.logismos.gr 

4 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, 

καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πληροφορικής. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.mls.gr 

5 PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Δραστηριότητα Κατασκευή, εμπορία και συντήρηση λογισμικού, Η/Υ και όλων των 
περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων και συσκευών πληροφορικής. Παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επικοινωνιακού δικτύου. Έρευνα, 
ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση λογισμικού και ηλεκτρονικών χρήσεων 
οργανισμών, καθώς και αγορά υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.  

 Έτος ίδρυσης 1990 

 Έτος εισαγωγής 2003 

 Web www.profile.gr 

6 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παραγωγή και διάθεση υλικού, σχεδιασμός, εφαρμογή και υποστήριξη 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για μεγάλους οργανισμούς. Υλοποίηση 
μεγάλων προγραμμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Ενασχόληση με ταχυμεταφορές (ACS). 

 Έτος ίδρυσης 1981 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.quest.gr 

7 SPACE HELLAS Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Εμπορία και αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Μελέτη, 
σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και προστασίας εταιρικών 
δεδομένων. 

 Έτος ίδρυσης 1985 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.space.gr 
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8 ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - Α.Ε.Κ.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Δραστηριότητα Ανάπτυξη λογισμικού και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης 
τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με έμφαση 
στην ανάπτυξη λογισμικού, στις μελέτες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης με χρήση 
της πληροφορικής, καθώς και την οργάνωση τμημάτων επιχειρήσεων και 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της επιστήμης της πληροφορικής 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους. 

 Έτος ίδρυσης 1992 

 Έτος εισαγωγής 2004 

 Web www.ilyda.com 

9 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Δραστηριότητα Εμπορία και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών συσκευών. Ανάλυση, σχεδίαση, 
εφαρμογή και συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού. Παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών σε στρατηγικό επίπεδο για τη λήψη αποφάσεων, μέσω μεθόδων 
επεξεργασίας και ανάλυσης των εταιρικών δεδομένων. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.intertech.gr 

10 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 

 

Δραστηριότητα Ο όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις και πληροφοριακά 
συστήματα. Ανάπτυξη λογισμικού και παροχή υπηρεσιών  

outsourcing, Ενασχόληση με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και του 
τραπεζικού και επιχειρηματικού τομέα, στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου και 
σταθερής τηλεφωνίας. Ανάπτυξη και κατασκευή αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων και συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων για Υ.ΘΕ.Α. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου. 

 Έτος ίδρυσης 1977 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.intracom.com 

11 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 

Δραστηριότητα Εμπορία συσκευών αυτοματισμού γραφείου και Η/Υ.  Ανάπτυξη και παροχή 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δομημένης καλωδίωσης, καθώς και 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, υπηρεσιών πιστοποίησης & ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων.  

 Έτος ίδρυσης 1972 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.ideal.gr 

12 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

 Δραστηριότητα Εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. 

 Έτος ίδρυσης 1989 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.plaisio.gr 
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ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) 

 
Δραστηριότητα Εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

 Έτος ίδρυσης 1949 

 Έτος εισαγωγής 1996 

 Web www.ote.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

1 COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή,  συσκευασία και εμπορία αναψυκτικών ποτών, φυσικών χυμών, 

επιτραπέζιων νερών και τροφίμων. 

 Έτος ίδρυσης 1969 

 Έτος εισαγωγής 1991 

 Web www.coca-colahellenic.com 

2 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, 

εμπορία και εξαγωγή ιχθύων και σχετικών προϊόντων. Παροχή τεχνικών 
συμβουλών και σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα. 

 Έτος ίδρυσης 1987 

 Έτος εισαγωγής 2002 

 Web www.gmf-sa.gr 

4 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

 
Δραστηριότητα Παραγωγή κρέατος και γάλακτος, αγορά, επεξεργασία, εμπορία γαλακτοκομικών 

προϊόντων και εμπορία κρέατος και ζώντων ζώων καθώς και όλων των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

 Έτος ίδρυσης 1991 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.evrofarma.gr 

5 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

Δραστηριότητα Εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και αποθήκευση τροφίμων και άλλων 
καταναλωτικών αγαθών. Ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας 
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. προϊόντων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό.  

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.elgeka.gr 

6 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 

 Δραστηριότητα Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κρέατος και αλλαντικών. 

 Έτος ίδρυσης 1995 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.cretafarm.gr 
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7 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή διαφόρων τύπων παγωτού και διάθεσή τους στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. Παραγωγή και διάθεση γιαουρτιού στην εγχώρια αγορά, καθώς και 
διάθεση παστεριωμένου γάλακτος στο νομό Σερρών. 

 Έτος ίδρυσης 1954 

 Έτος εισαγωγής 2003 

 Web www.krikri.gr 

8 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή κρασιών, τσίπουρου αλλά και συναφών οινοπνευματωδών ποτών και 

άλλων προϊόντων (ξύδι βαλσάμικο)από σταφύλι. 

 Έτος ίδρυσης 1992 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.domaine-lazaridi.gr 

9 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία αλεύρων και δημητριακών και κάθε συναφής εμπορία και 

συμμετοχή. 

 Έτος ίδρυσης 1935 

 Έτος εισαγωγής 1949 

 Web www.ksarantopoulos.gr 

10 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων (κίτρινα, λευκά, ενισχυμένα ειδικά από 

μαλακά σιτάρια υψηλής περιεκτικότητας, ολικής άλεσης, άλλων δημητριακών και 
προϊόντων. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 2002 

 Web www.kepenos.gr 

12 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς και μεταποίηση νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων. 

Κύρια είδη εμπορίας είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και το μυλοκόπι. Παραγωγή 
γόνου, ιχθυοτροφών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας για ιδία χρήση ή εμπορία.. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.nireus.gr 

13 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, 
ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα, καθώς και ειδών εξοπλισμού 
κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων και μονάδων 
παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα.  

 Έτος ίδρυσης 1968 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.perseusgroup.gr 
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14 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Εισαγωγή και εμπορία προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γλυκών, 

παρασκευασμάτων ζύμης και παγωτών. 

 Έτος ίδρυσης 1985 

 Έτος εισαγωγής 2002 

 Web www.stelioskanakis.gr 

15 ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Άλεση σιτηρών και παραγωγή αλεύρων, καθώς και παραγωγή υποπροϊόντων 

άλεσης (βήτες, πίτυρα) που αποτελούν την πρώτη ύλη για τη βιομηχανία 
ζωοτροφών. 

 Έτος ίδρυσης 1970 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.xatzikranioti.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Δραστηριότητα Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση και ανάπτυξη παραγωγή ιατρικών μηχανημάτων, 
συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, 
αυτόματων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, καθώς και πάσης 
φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων. Εμπορία καλλυντικών και 
ανάπτυξη-εμπορία λογισμικού και ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Έτος ίδρυσης 1988 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.mediconsa.com 

2 ΙΑΣΩ Α.Ε. 

 Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 Έτος ίδρυσης 1976 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.iaso.gr 

3 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

 Δραστηριότητα Παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 

 Έτος ίδρυσης 1983 

 Έτος εισαγωγής 1991 

 Web www.iatriko.gr 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  

 
Δραστηριότητα Άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, 

καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και παροχή υπηρεσιών οργάνωσης 
και πληροφορικής προς τρίτες επιχειρήσεις. 

 Έτος ίδρυσης 2000 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.dei.gr 
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2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, 

λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση 
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Έτος ίδρυσης 1998 

 Έτος εισαγωγής 2001 

 Web www.eyath.gr 

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, 
λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση 
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση υδάτων πάσης φύσεως. 

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.eydap.gr 

4 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

 
Δραστηριότητα Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και 

κατασκευαστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα έργα Α.Π.Ε. 

 Έτος ίδρυσης 1949 

 Έτος εισαγωγής 2007 

 Web www.terna-energy.com 

ΚΛΑΔΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

1 
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. & Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (πρώην L.P.C. ΕΛΛΑΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.) 

 Δραστηριότητα Κατασκευή και εμπορία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1990 

 Web www.cyclon.gr 

2 EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 

 

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία προϊόντων αρδεύσεως και θερμοκηπίων. Εμπορία 
γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και εν 
γένει παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών σε γεωργικές εγκαταστάσεις και 
έργα πάσης μορφής. Αγορά, εκμίσθωση, αξιοποίηση και πάσης μορφής 
εκμετάλλευση γεωργικών γαιών. Ίδρυση θυγατρικών εταιριών, επιχειρήσεων, 
γραφείων, αποθηκών και αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Αγορά, 
εξαγορά, χρήση, κατοχή, πώληση και εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών και των εξ 
αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων. Πώληση ή μίσθωση μηχανημάτων παραγωγής 
συστημάτων στάγδην αρδεύσεως παντός τύπου καθώς και πώληση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης και know-how ευρεσιτεχνιών, καθώς και όσων νέων 
ευρεσιτεχνιών και συστημάτων παραγωγής αναπτύξει το τμήμα έρευνας της 
εταιρίας. 

 Έτος ίδρυσης 1983 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.eurodrip.com 
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3 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία σπόρων σποράς. 

 Έτος ίδρυσης 1987 

 Έτος εισαγωγής 1997 

 Web www.spirou.gr 

4 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και πώληση πλαστικών φύλλων και σωλήνων πολυαιθυλενίου για 

αγροτικές εφαρμογές. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 Έτος ίδρυσης 1977 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.daiosplastics.com 

5 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε 

 
Δραστηριότητα Εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία χημικών πρώτων υλών, ετοίμων 

χημικών προϊόντων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Η βιομηχανοποίηση 
διαφόρων χημικών και βιομηχανικών προϊόντων.  

 Έτος ίδρυσης 1981 

 Έτος εισαγωγής 2000 

 Web www.elton.gr 

6 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή μελανιών για εύκαμπτη συσκευασία, η εμπορία και αντιπροσώπευση 

offset μελανιών αλλά και διαφόρων χημικών προϊόντων, καθώς και μηχανημάτων 
και υλικών γραφικών τεχνών. 

 Έτος ίδρυσης 1986 

 Έτος εισαγωγής 1998 

 Web www.druckfarben.gr 

7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή, εμπορία πλαστικών υλικών συσκευασίας, γεωργικών και παρεμφερών 

προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά.  

 Έτος ίδρυσης 1977 

 Έτος εισαγωγής 1995 

 Web www.thraceplastics.gr 

8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
Δραστηριότητα Παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που χρησιμοποιούνται στη 

γεωργία, τα τεχνικά έργα και σαν πρώτες ύλες στη βιομηχανία πλαστικών. 

 Έτος ίδρυσης 1974 

 Έτος εισαγωγής 1999 

 Web www.plastikakritis.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Έχοντας αναλύσει τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η παρούσα μελέτη, 

καθώς και το δείγμα των εταιριών που συμμετέχουν, στην ενότητα που 

ακολουθεί παραθέτονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν.  

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3, το πλήθος των εισηγμένων εταιριών που μελετάται 

είναι 134 και διαχωρίζεται σε 14 κλάδους. Από την έρευνα αποκλείστηκαν οι 

παρακάτω κατηγορίες εταιριών, για τους λόγους που αναλύονται στην υπο-

ενότητα 3.2: (1) οι εταιρίες Εναλλακτικής Αγοράς, (2) οι Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες, (3) οι Τράπεζες, (4) οι Ασφάλειες, (5) οι εταιρίες Ακίνητης 

Περιουσίας, (6) οι εταιρίες με κύριους μετόχους άλλες εταιρίες των 

προαναφερθέντων κλάδων, (7) οι εταιρίες υπό επιτήρηση, σε φάση προς 

διαγραφή από το χρηματιστήριο και σε κατάσταση αναστολής, (8) οι 

επιχειρήσεις, στις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλαξε από οικογενειακό σε 

μη οικογενειακό και (9) πέντε ακόμη εταιρίες10. 

 Στον Πίνακα 4.1 διαχωρίζονται οι εταιρίες οικογενειακές και μη, 

χρησιμοποιώντας το κατώφλι του 25 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου. 

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος μέτοχος, ο οποίος κατέχει συγχρόνως το 25 τοις 

                                                         
10 COCA-COLA HBC AG, PAPERPACK  - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε., ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 
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εκατό ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπάγεται ότι έχει τον έλεγχο 

της επιχείρησης. Στην περίπτωση όπου ο μεγαλομέτοχος αυτός είναι μία 

οικογένεια (ένα άτομο ή σύνολο ατόμων ιδίας οικογενείας), η εταιρία 

χαρακτηρίζεται ως οικογενειακή. Ειδάλλως, αν δεν υπάρχει μέτοχος τα ποσοστά 

ιδιοκτησίας του οποίου να ξεπερνούν το κατώφλι αυτό, η εταιρία θεωρείται ότι 

εμφανίζει διασκορπισμένη ιδιοκτησιακή δομή και κατ’ επέκταση 

χαρακτηρίζεται ως μη οικογενειακή. Στις περιπτώσεις των αλυσίδων ελέγχου, 

όπου μια επιχείρηση Α ελέγχεται από μια επιχείρηση Β, η Α χαρακτηρίζεται ως 

οικογενειακή ή μη ανάλογα με τον κύριο μέτοχο της Β (βλ. 3.1 Το Πλαίσιο της 

Έρευνας).  

Επιπροσθέτως, οι οικογενειακές εταιρίες διαχωρίζονται σε αυτές όπου ο 

Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος της οικογενείας και σε εκείνες που 

διοικούνται από επαγγελματία (μη συγγενικό πρόσωπο). Οι πληροφορίες για τη 

δομή των Διοικητικών Συμβουλίων προέρχονται από τις ετήσιες οικονομικές 

εκθέσεις του 2011 των εταιριών και από τις ιστοσελίδες τους.  

Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν την 

ιδιοκτησιακή δομή των εταιριών του δείγματος. Από τους Πίνακες 4.1 και 4.2, 

προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι, το πλήθος των οικογενειακών 

επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ξεπερνά αυτό των μη 

οικογενειακών, όντας σχεδόν το διπλάσιο. Συγκεκριμένα,  οι οικογενειακές 

συναντώνται σε ποσοστό 68,66 τοις εκατό (92 εταιρίες), ενώ οι μη 

οικογενειακές αποτελούν το 31,34 τοις εκατό του συνόλου (42 εταιρίες). 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, το ποσοστό των οικογενειακών 

εταιριών, οι οποίες έχουν στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μέλος της 

οικογενείας, αγγίζει το 49,25 τοις εκατό του συνολικού δείγματος. Από την άλλη, 

οι οικογενειακές επιχειρήσεις με επαγγελματία ως Διευθύνοντα Σύμβουλο 

φτάνουν στο 19,4 τοις εκατό (του γενικού συνόλου).  

Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 4.2, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των 

ποσοστών ιδιοκτησίας των οικογενειών ανά κατηγορία εταιρίας. Οι τιμές αυτές 

θέτονται ίσες με μηδέν για τις μη οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα 
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βασίζονται στη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή αναγράφεται 

στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εταιριών για το έτος 2011. Στις 

περιπτώσεις όπου μια εταιρία διοικείται με τη μορφή πυραμίδας από άλλη 

εισηγμένη εταιρία, και ούτω καθεξής, τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της 

οικογενείας προκύπτουν από το διαδοχικό πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων 

ποσοστών ιδιοκτησίας.  

Ένα επιπρόσθετο συμπέρασμα που προκύπτει από τον Πίνακα 4.2 είναι ότι, 

κατά μέσο όρο, τα ποσοστά ιδιοκτησίας των οικογενειακών επιχειρήσεων με 

εντός-της-οικογενείας Διευθύνοντα Σύμβουλο κυμαίνονται σε ίσα περίπου 

επίπεδα (58,65%) με τα αντίστοιχα των οικογενειακών εταιριών που 

διοικούνται από επαγγελματία (49,12%). Επιπλέον, οι οικογένειες φαίνεται να 

διατηρούν γερούς δεσμούς με τις επιχειρήσεις τους, καθώς οι 66 από τις 92 

εταιρίες (σε ποσοστό 71,73 τοις εκατό του συνόλου των οικογενειακών) έχουν 

ορίσει μέλος της οικογενείας ως Διευθύνων Σύμβουλο, ενώ μόλις οι 26 από 

αυτές  ελέγχονται από μη συγγενή.   

Όπως ήταν αναμενόμενο, η διοίκηση μιας εταιρίας από μία οικογένεια αποτελεί 

συχνό φαινόμενο τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όσο και στα υπόλοιπα 

χρηματιστήρια της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Ακόμα πιο συνήθης είναι η 

τοποθέτηση ενός μέλους της οικογενείας στη θέση του  Διευθύνοντα Συμβούλου. 

Εξετάζοντας λεπτομερέστερα τα δικαιώματα ψήφου των υπολοίπων μετόχων, 

τα οποία δεν εμφανίζονται σε κάποιον πίνακα, μόνο στο 27,17 τοις εκατό των 

οικογενειακών επιχειρήσεων εμφανίζεται ένας δεύτερος μεγάλος μέτοχος με 

ποσοστό ιδιοκτησίας ίσο ή μεγαλύτερο από το 10 τοις εκατό. Στις μη 

οικογενειακές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 42,85 τοις εκατό.  

Εν κατακλείδι, σε πολλές από τις εταιρίες του δείγματος εμφανίζεται μια 

οικογένεια ως μεγαλομέτοχος, η οποία έχει, σχεδόν, τον πλήρη έλεγχο της 

επιχείρησης. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικά κόστη, τα 

οποία οφείλονται στην κακοδιαχείρισή τους, και χαμηλότερες επιδόσεις από 

εκείνες με διασκορπισμένη ιδιοκτησιακή δομή (Κεφάλαιο 2).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΜΗ ΟΙΚ. 
ΜΕ CEO ΧΩΡΙΣ CEO 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8 7 6 

Εμπόριο 3 1 0 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 2 8 

Μέσα Ενημέρωσης 3 0 2 

Πετρέλαιο & Αέριο 0 1 2 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  10 5 2 

Πρώτες Ύλες  8 4 3 

Ταξίδια & Αναψυχή 3 2 5 

Τεχνολογία 6 3 3 

Τηλεπικοινωνίες  - - 1 

Τρόφιμα & Ποτά  9 1 3 

Υγεία 2 0 1 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - - 4 

Χημικά 6 0 2 

ΣΥΝΟΛΑ 66 26 42 

Στον πίνακα εμφανίζεται το πλήθος των οικογενειακών και μη οικογενειακών 

επιχειρήσεων ανά κλάδο. Επιπλέον, οι οικογενειακές εταιρίες διαχωρίζονται σε αυτές 

όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος της οικογενείας και σε εκείνες που διοικούνται 

από επαγγελματία (άτομο εκτός οικογενείας). Τα αποτελέσματα προέκυψαν βάσει της 

ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στηρίζονται στην έως το Μάιο του 

2013 ισχύουσα κατάσταση. Από την έρευνα αποκλείστηκαν: (1) οι εταιρίες 

Εναλλακτικής Αγοράς, (2) οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, (3) οι Τράπεζες, (4) οι 

Ασφάλειες, (5) οι εταιρίες Ακίνητης Περιουσίας, (6) οι εταιρίες με βασικούς μετόχους 

άλλες εταιρίες από τους παραπάνω κλάδους, (7) οι εταιρίες υπό επιτήρηση, προς 

διαγραφή, σε αναστολή, (8) εταιρίες στις οποίες άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς από 

οικογενειακό σε μη και (9) πέντε ακόμη εταιρίες, για τους λόγους που αναλύονται στο 

Κεφάλαιο 3 – Δεδομένα & εξειδίκευση του υποδείγματος (3.2 Δείγμα Επιχειρήσεων). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

& Μ.Ο. ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ν 
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

(Ν = 134) 

Μ.Ο. ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (%) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 92 68,66 

55,95 

(59,04) 

[18,77] 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

 ΜΕ CEO 
66 49,25 

58,65 

(62,49) 

[18,50] 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ CEO 
26 19,4 

49,12 

(44,21) 

[18,03] 

ΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 42 31,34 0 

Στον πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος των δικαιωμάτων ψήφου για κάθε τύπο ιδιοκτησιακής 

δομής. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τη μελέτη του δείγματος των 134 εταιριών και 

αφορούν τα ποσοστά ιδιοκτησίας που αναγράφονται στις ετήσιες εταιρικές οικονομικές 

εκθέσεις του έτους 2011. Θεωρείται ότι υπάρχει κύριος μέτοχος όταν, η οικογένεια ή ένα άτομο 

κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει, συγχρόνως, να ισούται 

τουλάχιστον με το 25 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Στην περίπτωση όπου 

δεν υπάρχει βασικός μέτοχος, η εταιρία κρίνεται ότι εμφανίζει διασκορπισμένη ιδιοκτησιακή 

δομή και κατ’ επέκταση χαρακτηρίζεται ως μη οικογενειακή. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο αν ο 

Διευθύνων Σύμβουλος είναι άτομο της οικογενείας. Οι πληροφορίες για τη δομή των 

Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και τη διάρθρωση των μετοχικών κεφαλαίων, αντλήθηκαν από 

τις ιστοσελίδες των εταιριών. Οι διάμεσοι του συνόλου τιμών των ποσοστών ιδιοκτησίας 

εμφανίζονται μέσα σε παρενθέσεις, ενώ οι τυπικές αποκλίσεις σε αγκύλες. 

 

 

Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται κάποια περιγραφικά μέτρα (descriptive 

statistics), ήτοι ο μέσος όρος, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση, για την 

ποιοτική μελέτη της κατανομής της εξαρτώμενης μεταβλητής Tobin’s Q και των 

μεταβλητών ελέγχου, οι οποίες ορίζονται στο Κεφάλαιο 3.  Το δείγμα 

περιλαμβάνει  έναν ασύμμετρο πίνακα 1.26511 παρατηρήσεων των 134 

εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,  οι οποίες αφορούν τη 

χρονική περίοδο 2001 έως 2011. Τα λογιστικά δεδομένα αντλήθηκαν από τους 

                                                         
11 Είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των γινομένων του πλήθους των εταιριών επί το πλήθος 
των ετών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., ξεκινώντας από το 2001 έως το 2011 (11 έτη).  
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αντίστοιχους εταιρικούς ετήσιους ισολογισμούς, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί 

στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρίας. 

Το γεγονός ότι ο μέσος όρος της τιμής της Tobin’s Q είναι χαμηλότερος της 

μονάδος (0,968) μεταφράζεται ως κόστος αντικατάστασης στοιχείων του 

ενεργητικού μεγαλύτερο από την αξία της μετοχής. Αυτό σημαίνει ότι, η γενική 

εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τους επενδυτές για το μέλλον των αποδόσεων 

των αξιόγραφων είναι απαισιόδοξη12. Σύμφωνα με τον John Mihaljevic13, το 

αποτέλεσμα αυτού είναι η υποτίμηση των μετοχών.  

Εμβαθύνοντας την ανάλυση στον Πίνακα 4.4, παρατηρεί κανείς τις διαφορές 

ανάμεσα στις τιμές της Tobin’s Q των εξεταζόμενων κλάδων. Όπως αναμενόταν, 

οι διακυμάνσεις στους μέσους όρους είναι σχετικά έντονες, με τη μικρότερη τιμή 

να φτάνει περίπου στο 0,7 για τον κλάδο των Πρώτων Υλών και τη μεγαλύτερη 

να ξεπερνάει το 1,4 για τον κλάδο των Ταξιδιών και Αναψυχής. Δυσάρεστη 

έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι, η καλύτερη κατά μέσο όρο επίδοση των 

επιχειρήσεων του κλάδου αυτού δεν οφείλεται μόνο σε εταιρίες που σχετίζονται 

με τον τουρισμό, όπως πιθανόν να περίμενε κανείς για μια χώρα σαν την 

Ελλάδα. Η υψηλή τιμή της Tobin’s Q οφείλεται σε δύο μεγάλες εταιρίες τυχερών 

παιχνιδιών: την ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., η 

οποία έχοντας μόνο 10 χρόνια λειτουργίας εμφανίζει την υψηλότερη τιμή κατά 

μέσο όρο (5,42) για το χρονικό διάστημα 2001 έως 2011 από όλες τις (134) 

εταιρίες και την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (2,00). Στη γενική κατάταξη, η δεύτερη σε 

επιδόσεις εταιρία, με Tobin’s Q ίση με 2,30 (μέσος όρος 2001-2011), είναι η 

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, η οποία ανήκει στον ίδιο κλάδο με τις 

δύο προηγούμενες. Και οι τρείς αυτές εταιρίες εμφανίζουν διασκορπισμένη 

ιδιοκτησιακή δομή. Συνεπώς, μπορεί κανείς, από τα έως τώρα δεδομένα, να 

προβλέψει ότι, οι μη οικογενειακές εταιρίες θα κρατούν τα ηνία στις εταιρικές 

επιδόσεις. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, το πλήθος των οικογενειακών 

εταιριών που εμφανίζουν μεγάλη επίδοση (Tobin’s Q > 0,968) είναι 23 και 

ξεπερνάει αυτό των μη οικογενειακών (16 εταιρίες). 

                                                         
12 http://www.investopedia.com/terms/q/qratio.asp 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin%27s_q 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mihaljevic
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ TOBIN’S Q 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Tobin’s Q 0,968 0,787 0,177 

Ηλικία (έτη) 35,304 30,500 14,717 

Μέγεθος (εκ. €) 1.364,054 108,080 437,556 

ROA (%) 3,042 2,975 1,881 

Μόχλευση (%) 27,560 30,763 3,207 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα ενεργητικού 

0,918 0,644 1,567 

Βαθμός παγιοποίησης 0,4790 0,469 0,026 

Κεφαλαιακές δαπάνες  
/ Ενεργητικό 

-0,067 -0,035 0,106 

Το δείγμα περιλαμβάνει 1.265 παρατηρήσεις για 134 εισηγμένες εταιρίες του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για τη χρονική περίοδο 2001–2011. Τα 

λογιστικά δεδομένα αντλήθηκαν από τους ετήσιους ισολογισμούς, όπως 

αυτοί είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες των εταιριών. 

 

Η μέση ηλικία των εταιριών του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4 

είναι μόλις 35 χρόνια, σε αντίθεση με αυτή των σουηδικών εταιριών (60 έτη), 

όπως υπολογίζεται από τον Carl Oreland (2007), καθώς και άλλων ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων (για παράδειγμα της Αυστρίας και του Βελγίου). Η νεαρή ηλικία 

των ελληνικών επιχειρήσεων δικαιολογείται από την πολύπαθη ιστορία της 

Ελλάδος, η οποία φτάνει έως τα χρόνια της μεταπολίτευσης (1974). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η μεγαλύτερη σε ηλικία εταιρία του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών είναι η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. με 123 χρόνια λειτουργίας, 

ενώ ακολουθούν η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ με 109 και η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ με 

100. Επιπροσθέτως, αν εξαιρεθεί ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών, στον οποίο 

ανήκει μόνο η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (62 χρόνων), ο κλάδος των Κατασκευών και Υλικών 

Κατασκευής εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας των εταιριών (46 έτη). 

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο κλάδος της Τεχνολογίας, ο οποίος εμφανίζει 

τη μικρότερη τιμή (24 έτη), γεγονός που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.  
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Η καλλιεργηθείσα προσδοκία ότι οι νέες εταιρίες έχουν υψηλή Tobin’s Q (βλ. 3.3 

Μεθοδολογία) αποδείχθηκε βάσιμη. Οι 26 από τις 39 εταιρίες που εμφανίζουν 

Tobin’s Q μεγαλύτερη του 0,968 (μ.ό.)14 είναι ηλικίας κάτω των 35 (μ.ό.) χρόνων, 

ενώ σε ποσοστό 69,23 τοις εκατό είναι οικογενειακές. Ωστόσο, σημαντική 

παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις με διασκορπισμένη 

ιδιοκτησιακή δομή καταφέρνουν να διατηρήσουν την επίδοσή τους σε υψηλά 

επίπεδα (Tobin’s Q > 0,968) ακόμη και μετά τα 35 χρόνια λειτουργίας τους, σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των οικογενειακών με αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4.3, το μέσο μέγεθος των εταιριών του 

εξεταζόμενου δείγματος ξεπερνάει τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την τυπική 

απόκλιση ίση με 437, γίνεται αντιληπτή η μεγάλη διασπορά των τιμών της 

μεταβλητής αυτής γύρω από τη μέση τιμή (108 εκατομμύρια ευρώ). Η 

μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρία είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. με σύνολο ενεργητικού 12,9 

δισεκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (10,3 δις €), η COCA-COLA 

Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (5,9 δις €) και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (4,5 δις €). Στην πρώτη 

πεντάδα της κατάταξης ανήκει και η οικογενειακή επιχείρηση ΒΙΟΧΑΛΚΟ  Α.Ε. με 

μέγεθος 3 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Με μία βαθύτερη ανάλυση προκύπτει ότι, περίπου οι μισές εταιρίες του συνόλου 

των εταιριών με Tobin’s Q μεγαλύτερο από 0,968, είναι μικρές σε μέγεθος (< 108 

εκ. €), γεγονός που αναιρεί τα προσδοκώμενα (βλ. 3.3 Μεθοδολογία). 

Επιπροσθέτως, οι μη οικογενειακές εταιρίες αποτελούν μόλις το 11,11 τοις 

εκατό του συνόλου αυτού (2 από τις 18 εταιρίες). Από τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις που προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση είναι Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 

ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., η οποία με το σύνολο του ενεργητικού της να 

φτάνει μόλις τα 25 εκ. €, εμφανίζει Tobin’s Q ίση με 1,541, η ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με μέγεθος 35 εκ. € περίπου και Tobin’s Q ίση 

με 0,952 (τα έτη λειτουργίας τους είναι 37 και 57 αντίστοιχα), ενώ στη 

δυσμενέστερη θέση βρίσκεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία παρά το 

                                                         
14 Οι μέσες τιμές, οι διάμεσοι και οι τυπικές αποκλίσεις που θα αναφέρονται στο εξής, αφορούν 
το χρονικό διάστημα 2001 έως 2011.  
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μεγάλο της μέγεθος (1.379 εκ. €) εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση του γενικού 

δείγματος, με Tobin’s Q ίση με 0,334. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 TOBIN’S Q ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΚΛΑΔΟΣ Ν 
ΜΕΣΟΣ 

TOBIN’S Q 
ΔΙΑΜΕΣΟΣ 
TOBIN’S Q 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 21 0,891 0,747 0,287 

Εμπόριο 4 1,210 0,903 0,548 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 18 0,752 0,681 0,147 

Μέσα Ενημέρωσης 5 0,985 0,724 0,423 

Πετρέλαιο & Αέριο 3 1,078 0,9282 0,162 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  17 0,8759 0,635 0,266 

Πρώτες Ύλες  15 0,696 0,679 0,121 

Ταξίδια & Αναψυχή 10 1,445 0,848 0,751 

Τεχνολογία 12 0,985 0,890 0,412 

Τηλεπικοινωνίες  1 1,054 1,014 0,251 

Τρόφιμα & Ποτά  13 0,842 0,738 0,393 

Υγεία 3 1,081 0,911 0,259 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 0,837 0,812 0,184 

Χημικά 8 0,829 0,762 0,169 

Στον πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος της μεταβλητής Tobin’s Q ανά κλάδο. Υπάρχουν 14 

διαφορετικοί κλάδοι. Τα αποτελέσματα στηρίζονται στη μελέτη των 134 εταιριών του δείγματος 

και αφορούν τα έτη 2001 έως 2011.  

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι οι διάμεσοι. Οι αριθμοί στις αγκύλες είναι οι τυπικές αποκλίσεις.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 ROA, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

& ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (Μ.Ο.) 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ROA 
(%) 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4,164 0,809 3,369 

Εμπόριο 4,792 1,104 5,291 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 4,003 0,605 2,422 

Μέσα Ενημέρωσης 3,036 0,610 1,852 

Πετρέλαιο & Αέριο 1,449 3,025 4,386 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  2,731 0,708 1,934 

Πρώτες Ύλες  1,597 0,710 1,134 

Ταξίδια & Αναψυχή 5,299 1,253 6,640 

Τεχνολογία 1,733 1,241 2,151 

Τηλεπικοινωνίες  5,782 0,520 3,007 

Τρόφιμα & Ποτά  3,482 0,612 2,131 

Υγεία 4,105 0,472 1,938 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 14,231 0,303 4,312 

Χημικά 2,305 0,876 2,020 

Στον πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, της Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού και της Απόδοσης Ενεργητικού ανά κλάδο. Υπάρχουν 14 διαφορετικοί 

κλάδοι. Τα αποτελέσματα στηρίζονται στη μελέτη των 134 εταιριών του δείγματος και αφορούν 

τα έτη 2001 έως 2011.  

 

Η απόδοση ενεργητικού (ROA) αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο αξιολόγησης της 

διοίκησης μιας εταιρίας και εξαρτάται από την κυκλοφοριακή ταχύτητα  του 

ενεργητικού της (βλ. 3.3 Μεθοδολογία). Το συμπέρασμα που προκύπτει από 

τους Πίνακες 4.4 και 4.5, καθώς και από στοιχεία που δεν εμφανίζονται σε 

κάποιον πίνακα, είναι ότι, σε γενικές γραμμές, μια εταιρία, η οποία εμφανίζει 

υψηλή Tobin’s Q, έχει υψηλή απόδοση ενεργητικού, ανεξαρτήτως του μεγέθους 

της και της ηλικίας της.   
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Αντίθετα, ο δείκτης της μόχλευσης συσχετίζεται αρνητικά με την Tobin’s Q. Προς 

απόδειξη αυτού, οι εταιρίες του δείγματος με χαμηλές επιδόσεις παρουσιάζουν 

υψηλή μόχλευση και επομένως μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο σε 

σχέση με τις εταιρίες οι οποίες έχουν υψηλή Tobin’s Q.  

Το αρνητικό πρόσημο στο δείκτη «Κεφαλαιακές δαπάνες / Ενεργητικό» στους 

Πίνακες 4.3 και 4.5 ερμηνεύεται ως αύξηση των εταιρικών επενδύσεων, βάσει 

του Πίνακα 3.3 (3.3 Μεθοδολογία).  

Στον Πίνακα 4.6 παρατίθενται οι μέσες τιμές και οι διάμεσοι της μεταβλητής 

Tobin’s Q και των υπολοίπων εξεταζόμενων εταιρικών χαρακτηριστικών 

ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες ιδιοκτησιακών δομών. Κρίνοντας από τα 

αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν 

χαμηλότερη Tobin’s Q, είναι μικρότερες σε μέγεθος και εμφανίζουν μεγαλύτερη 

μόχλευση από τις μη οικογενειακές. Ανάμεσα στις δύο υποομάδες των 

οικογενειακών εταιριών (Πίνακας 4.7), δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

τιμή της Tobin’s Q. Ωστόσο, οι εταιρίες όπου η οικογένεια έχει επιλέξει έναν 

επαγγελματία ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, αν και μεγαλύτερες σε μέγεθος και με 

περισσότερες πωλήσεις, είναι  λιγότερο επικερδείς. Εμφανίζουν, επίσης, 

μεγαλύτερη μόχλευση και επομένως υψηλότερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο, 

καθώς και μεγαλύτερο βαθμό παγιοποίησης περιουσίας (δηλαδή μεγαλύτερη 

λειτουργική μόχλευση).  

Τα Διαγράμματα 4.1 έως 4.4 παρουσιάζουν τη μέση και διάμεση τιμή της Tobin’s 

Q για τις διάφορες υποομάδες των εισηγμένων εταιριών και πώς αυτή 

εξελίσσεται το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Βάσει των Διαγραμμάτων 4.1 και 

4.2, επικρατεί μία πτωτική τάση στις τιμές των μέσων και των διάμεσων τιμών 

της Tobin’s Q των εταιριών του δείγματος από το 2001 – έτος ένταξης της 

Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ - έως σήμερα, με εξαίρεση τη «μεταολυμπιακή 

περίοδο15» 2004 – 2007. Οι επιδόσεις των  επιχειρήσεων με διασκορπισμένη 

δομή ιδιοκτησίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση από το 2007 και μετά, με 

                                                         
15 Το χρονικό διάστημα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας (2004). 
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αποτέλεσμα να φτάνουν το 2011, σχεδόν, στα ίδια επίπεδα με εκείνες των 

οικογενειακών. 

Τόσο οι οικογενειακές εταιρίες με Διευθύνοντα Σύμβουλο άτομο της 

οικογενείας, όσο και οι οικογενειακές που διοικούνται από επαγγελματία, 

ακολουθούν το γενικό μοτίβο. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, ενώ 

μέχρι το 2007 οι επιδόσεις των δεύτερων ξεπερνούσαν των πρώτων, από το 

2007 κι έπειτα, οι εταιρίες, στις οποίες η θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου 

κατέχεται από την οικογένεια, εμφανίζουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη τιμή της 

Tobin’s Q και συνεπώς καλύτερη κατά μέσο όρο επίδοση.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 ΜΕΣΟΣ TOBIN’S Q & ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ & ΜΗ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

Tobin’s 
Q 

Ηλικία 
(έτη) 

Μέγεθος 
(εκ. €) 

ROA (%) 
Μόχλευση 

(%) 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 

ενεργητικού 

Βαθμός 
παγιοποίη-

σης 

Κεφαλαιακές 
δαπάνες / 

Ενεργητικό 

Οικ. 

0,890 

(0,721) 

[0,290] 

33,955 

(30) 

[17,579] 

134,922 

(56,939) 

[132,894] 

2,648 

(2,256) 

[2,918] 

26,378 

(28,104) 

[5,407] 

0,712 

(0,647) 

[0,115] 

0,438 

(0,438) 

[0,047] 

-0,059 

(-0,031) 

[0,059] 

Μη 
οικ. 

1,056 

(0,845) 

[0,418] 

39,077 

(37) 

[22,507] 

1268,614 

(271,968) 

[598,301] 

3,665 

(2,874) 

[4,138] 

25,744 

(28,179) 

[7,710] 

1,044 

(0,557) 

[3,339] 

0,503 

(0,458) 

[0,056] 

-0,063 

(-0,039) 

[0,131] 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές στις τιμές των μέσων και των διάμεσων των εξεταζόμενων εταιρικών 

χαρακτηριστικών ανάμεσα στις οικογενειακές και τις μη οικογενειακές επιχειρήσεις. Θεωρείται ότι υπάρχει κύριος 

μέτοχος όταν, η οικογένεια ή ένα άτομο κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει, συγχρόνως, 

να ισούται τουλάχιστον με το 25 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Στην περίπτωση όπου δεν 

υπάρχει βασικός μέτοχος, η εταιρία κρίνεται ότι εμφανίζει διασκορπισμένη ιδιοκτησιακή δομή και κατ’ επέκταση 

χαρακτηρίζεται ως μη οικογενειακή. Το πλήθος των οικογενειακών εταιριών είναι 92 και 42 είναι των μη 

οικογενειακών. Τα δεδομένα αφορούν το χρονικό διάστημα 2001 έως 2011.  

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι οι διάμεσοι. Οι αριθμοί στις αγκύλες είναι οι τυπικές αποκλίσεις.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 ΜΕΣΟΣ TOBIN’S Q & ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ CEO ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

 

Tobin’s 
Q 

Ηλικία 
(έτη) 

Μέγεθος 
(εκ. €) 

ROA (%) 
Μόχλευση 

(%) 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 

ενεργητικού 

Βαθμός 
παγιοποίη-

σης 

Κεφαλαιακές 
δαπάνες / 

Ενεργητικό 

Οικ. με 
CEO 

0,895 

(0,724) 

[0,290] 

33,925 

(30) 

[17,564] 

138,762 

(60,059) 

[132,795] 

2,664 

(2,256) 

[2,986] 

26,513 

(28,104) 

[5,650] 

0,714 

(0,661) 

[0,115] 

0,441 

(0,439) 

[0,047] 

-0,059 

(-0,031) 

[0,059] 

Οικ. 
Χωρίς 
CEO 

0,897 

(0,759) 

[0,383] 

36,963 

(32) 

[20,826] 

441,571 

(115,864) 

[263,268] 

2,141 

(2,347) 

[5,379] 

29,740 

(29,984) 

[5,487] 

0,997 

(0,852) 

[0,167] 

0,444 

(0,449) 

[0,063] 

-0,067 

(-0,038) 

[0,182] 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές στις τιμές των μέσων και των διάμεσων των εξεταζόμενων εταιρικών 

χαρακτηριστικών ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των οικογενειακών επιχειρήσεων. Υπάρχουν 66 οικογενειακές εταιρίες 

με Διευθύνων Σύμβουλο άτομο της οικογενείας και 26 οικογενειακές, οι οποίες διοικούνται από επαγγελματία. Τα 

δεδομένα αφορούν το χρονικό διάστημα 2001 έως 2011.  

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι οι διάμεσοι. Οι αριθμοί στις αγκύλες είναι οι τυπικές αποκλίσεις.  
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Το δείγμα αποτελείται από 134 εταιρίες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για τη χρονική 

περίοδο 2001-2011. 

 

 

Το δείγμα αποτελείται από 134 εταιρίες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για τη 

χρονική περίοδο 2001-2011. 
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Διάγραμμα 4.1 Μέσος Tobin's Q των διαφόρων ιδιοκτησιακών 
δομών 2001-2011 

Μη οικ. 

Οικ. 
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Διάγραμμα 4.2 Διάμεσος Tobin's Q των διαφόρων 
ιδιοκτησιακών δομών 2001-2011 

Μη οικ. 

Οικ. 

Όλες 
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Το δείγμα αποτελείται από 92 οικογενειακές εταιρίες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, για τη χρονική περίοδο 2001-2011. Από αυτές οι 66 έχουν άτομο της οικογενείας ως 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και οι υπόλοιπες 26 διοικούνται από επαγγελματία.  
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Διάγραμμα 4.3 Μέσος Tobin's Q οικογενειακών εταιριών με 
και χωρίς CEO 

Οικ. με CEO 

Οικ. χωρίς CEO 
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Διάγραμμα 4.4 Διάμεσος Tobin's Q οικογενειακών εταιριών 
με και χωρίς CEO 

Οικ. με CEO 

Οικ. χωρίς CEO 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στη μελέτη αυτή τέθηκε ως στόχος η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εταιρικής 

επίδοσης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αρχικά, καταστάθηκε σαφές ότι, οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν την πλειοψηφία των εταιριών, οι μετοχές 

των οποίων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ακόμη 

συχνότερο φαινόμενο είναι η παρουσία μέλους της οικογενείας στη θέση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για τον 

προσδιορισμό της επιρροής που ασκεί μια οικογένεια σε διάφορα 

χαρακτηριστικά της εταιρίας την οποία ελέγχει.  

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν το διαφορετικό τρόπο 

λειτουργίας των οικογενειακών επιχειρήσεων σε σύγκριση με εκείνες με 

διάσπαρτη ιδιοκτησιακή δομή. Οι ελληνικές εταιρίες που ελέγχονται από 

οικογένειες παρουσιάζουν χειρότερη επίδοση από τις μη οικογενειακές, η οποία 

εκφράζεται μέσω της Tobin’s Q. Αυτό πιθανόν να οφείλεται, εν μέρει, στην 

εδραίωση χαμηλών δεξιοτήτων διοίκησης. Οι κακές επενδυτικές αποφάσεις της 

οικογενείας αποτυπώνονται στο πλήθος των αρνητικών τιμών που εμφανίζουν 

οι εταιρίες τους στο δείκτη απόδοσης ενεργητικού. Είναι γεγονός ότι, οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις συνδέονται κυρίως με το κόστος κακοδιαχείρισης, 

ενώ οι μη οικογενειακές με το κόστος που προκύπτει από τα ιδιωτικά οφέλη 

ελέγχου. Δεδομένου ότι, πολλές από τις οικογένειες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς 
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με τις επιχειρήσεις τους είναι δύσκολο να απαλλαγεί κανείς από αυτές. 

Παράλληλα, οι ίδιες δεν έχουν κανένα λόγο να αποχωρήσουν, καθώς υπάρχουν 

τα ιδιωτικά οφέλη ελέγχου, όπως για παράδειγμα, η εταιρία έχει 

συναισθηματική αξία γι’ αυτούς. Τα ιδιωτικά οφέλη, αυτά καθ’ εαυτά, δεν 

οδηγούν σε κανένα κόστος για τους μικρομετόχους. Ωστόσο, δίνουν κίνητρα 

στους κύριους ιδιοκτήτες να παραμείνουν στις εταιρίες για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, δημιουργώντας έτσι το κόστος κακοδιαχείρισης, καθώς δε 

λαμβάνονται οι σωστές στρατηγικές αποφάσεις.  

Ιδιαίτερο πρόβλημα στην εταιρική επίδοση αναμενόταν να δημιουργεί η  

τοποθέτηση μέλους της οικογενείας στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης διέψευσαν αυτή την αντίληψη, καθώς οι εταιρίες 

αυτές ξεπέρασαν σε επιδόσεις τις οικογενειακές (εταιρίες) με επαγγελματία 

Διευθύνοντα Σύμβουλο σε μια δύσκολη, κατά τα άλλα, χρονική περίοδο (από το 

2007 έως σήμερα). Σημαντικό ρόλο στο κατόρθωμα αυτό φαίνεται να έπαιξαν οι 

γεροί δεσμοί που έχουν δημιουργήσει οι οικογένειες με τις εταιρίες τους και το 

αίσθημά τους για διασφάλιση της πηγής εσόδων τους. Για το εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα, 2001 έως 2011, οι οικογενειακές εταιρίες με Διευθύνοντα 

Σύμβουλο άτομο της οικογενείας αποδείχθηκαν περισσότερο επικερδείς και 

χαμηλότερου κινδύνου από αυτές που ελέγχονται από επαγγελματία.   

Σημαντική συμβολή στην παρούσα μελέτη θα ήταν η βαθύτερη διερεύνηση των 

σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των εταιρικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν 

και της Tobin’s Q, μέσω των μοντέλων παλινδρόμησης που προτείνει ο Σουηδός 

Carl Oreland (2007), καθώς και η ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων.  
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