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Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό στις θέσεις διοίκησης των εισηγμένων στα διεθνή
χρηματιστήρια ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Επίσης περίπου οι μισές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν διοικητικά
συμβούλια 7-10 μελών, η πλειονότητα των μελών της διοίκησης είναι ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών και οι περισσότερες
εταιρείες κρατούν σταθερά τα συμβούλιά τους. 
 
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη δεύτερη μελέτη του Ελληνικού Παρατηρητήριου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (HOCG),
που αφορά στις εισηγμένες στα διεθνή χρηματιστήρια ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. 
 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΠΕ∆) είναι ένα 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο, που στοχεύει στη μελέτη και εφαρμογή 
υπεύθυνων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης του ελληνικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. 
 
Η έρευνα, σε ό,τι αφορά τις ναυτιλιακές, αφού ξεκαθαρίζει ότι η πλειονότητα των 
ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και εκτός
χρηματιστηρίων, εστιάζει σε 27 ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι 
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 
 
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο υιοθετούνται οι πρακτικές
της εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα ποια είναι η εικόνα των συμβουλίων
διοίκησης, ποια η σύνθεσή τους κ.ά. 
 
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η κα Αγγελική Φράγκου μαζί με την κα Φωτεινή 
Καραμανλή αποτελούν τις λίγες εξαιρέσεις στον ανδροκρατούμενο χώρο των
ναυτιλιακών εταιρειών. 
 
Η κα Αγγελική Φράγκου είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε τρεις
εταιρείες (Navios Maritime Partners, Navios Maritime Holdings και Navios 
Acquisition) ενώ η κα Φωτεινή καραμανλή είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην
εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου ναυτιλιακή εταιρεία Hellenic Carriers. 

 

 

Οικογενειακές είναι οι ελληνικές ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη μελέτη του Ελληνικού 
Παρατηρητήριου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι 27 ναυτιλιακές εταιρείες είχαν 244 θέσεις μελών συμβουλίων διοίκησης για το διάστημα
2004-2009 εκ των οποίων 27 ήταν μέλη συμβουλίων σε περισσότερες από μία εταιρείες. 
 
Από τους 244 διοικούντες οι 235 είναι άνδρες και μόλις εννέα γυναίκες. 
 
Η πλειονότητα των εταιρειών (46%%) είχε συμβούλια από επτά μέχρι και 10 μελών, ενώ το 33% των εταιρειών προτιμά
συμβούλια μεταξύ πέντε και επτά μελών. Συνολικά ο μέσος όρος είναι τα επτά μέλη σε ένα διοικητικό συμβούλιο
ναυτιλιακής εταιρείας. 
 
Αξίζει να σημειωθεί η σταθερότητα των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών. Στο 63% των εταιρειών τα μέλη
των διοικητικών συμβουλίων παραμένουν σταθερά για τρία τουλάχιστον χρόνια, ενώ ο ελάχιστος χρόνος ενός μέλους σε
διοικητικό συμβούλιο είναι οι 14,5 μήνες και ο μέγιστος χρόνος 58 μήνες. 
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