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Ο αντίκτυπος της εθνικής οικονομικής κρίσης έκανε εμφανή τα σημάδια του στο χώρο των 
εισηγμένων εταιρειών, αρχής γενομένης με τη μείωση του αριθμού αυτών και κατά συνέπεια με τα 
μέλη των διοικητικών συμβουλίων που εργάζονται σε αυτές. Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ένα 
από τα συμπεράσματα της έρευνας του επιστημονικού διευθυντή του ΕΠΕΔ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝHΣΗΣ) κ. Δημήτρη Κουφόπουλου. 

Η έρευνα αναφέρει πως ο αριθμός των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών υποχώρησε στις 273 το 
2010 από 284 το 2009 όταν το 2006 ήταν 317. Βασική αιτία ήταν η δημιουργία πολλών 
προβληματικών επιχειρήσεων λόγω της κρίσης ενώ κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων αν και 
σημειώθηκαν ήταν περιορισμένου εύρους. Επίσης υπήρχαν περιπτώσεις όπου η κεφαλαιοποιήσεις 
ούτε που δικαιολογούσαν τα έξοδο να είναι μια εταιρεία εισηγμένη.

Συνολικά, οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες απασχολούσαν 2.143 διευθυντικά στελέχη το 2009 και 
τα οποία μειώθηκαν στα 2.053 το 2010. Υπολογίζοντας τις παράλληλες αρμοδιότητες σε ξεχωριστές 
διευθύνσεις, ο αριθμός των διευθυντών ήταν 1.809 για το 2009 και 1.717 για το 2010. Το πιο ακραίο 
εύρημα σημειώνει η έρευνα, όλο αυτό το διάστημα δύο ετών, είναι το γεγονός ότι 17 στελέχη το 
2009 και 14 το 2010 συμμετείχαν ταυτόχρονα σε 4 με 7 διαφορετικά διοικητικά συμβούλια.

Όσον αφορά στον επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι τα ΔΣ έχουν ως 
πρόεδρο διαφορετικό από τον διευθύνοντα σύμβουλο σε ποσοστό 60% του συνόλου των εταιρειών. 
Την ίδια στιγμή, η συγγενική σχέση μεταξύ Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου έχει μειωθεί σε 
λιγότερο από 14% σε σύγκριση με το 16,4% που ήταν το 2008. Επίσης πλέον το 90% των 
εισηγμένων διαθέτει ανεξάρτητες επιτροπές όταν το 2006 ήταν μόλις το 12%.

Λιγότερες γυναίκες στη διοίκηση 

Η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια περιορίζεται και το 2009 και το 2010 κατά 
μέσο όρο στο 0,87 άτομο ανά συμβούλιο. Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν επίσης μόνο το 18,4% το 
2009 και 15,7% το 2010 των εσωτερικών ελεγκτών που έχουν τοποθετηθεί στις επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με τα ευρήματα του επιστημονικού διευθυντή του ΕΠΕΔ κ. Δ. Κουφόπουλου.
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