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Περίληψη 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Εταιρική Διακυβέρνηση ασκούν επιρροή στις 

ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε πολύ θετικό βαθμό. Σκοπός της εργασίας αυτής 

είναι η ανάδειξη της συσχέτισης των δύο αυτών εννοιών στις επιχειρήσεις και 

συγκεκριμένα στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα τους. Ο κύριος σκοπός όμως 

είναι να γίνει αντιληπτό  σε ποιο βαθμό η παρουσία των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και της Εταιρικής Διακυβέρνησης βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και ιδιαίτερα τη λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Μέσα από την έρευνα θα 

απαντηθούν τα παρακάτω: πότε ενσωματώθηκαν οι έννοιες αυτές στις επιχειρήσεις, 

πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ενσωματωθούν, ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν σε 

αυτό, σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σήμερα, αν οι επιχειρήσεις που έχουν 

ενσωματώσει τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Εταιρική Διακυβέρνηση έχουν 

κάποιο προβάδισμα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα η έρευνα εστιάζει στην 

επιρροή των δύο εννοιών στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Παράλληλα 

επειδή η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με το Δ.Σ. θα γίνει αντιληπτός και ο 

βαθμός επιρροής της σε αυτό. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και έδειξαν ότι 

είναι αναγκαίο να ενσωματώσουν τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Εταιρική 

Διακυβέρνηση οι ελληνικές επιχειρήσεις τόσο για τη βελτίωση διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων όσο και για τη γενικότερη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα, Εταιρική Διακυβέρνηση, 

Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, Διοικητικό Συμβούλιο Εταιριών  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1 Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 
 

Αναμφισβήτητα, η Πληροφορική Τεχνολογία και η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι δύο 

όροι  που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το 

λόγο αξίζει να αναλύσουμε τη σχέση τους στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και 

συγκεκριμένα το ρόλο που διαδραματίζουν για τη λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών.  

Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων σ έναν οργανισμό είναι να παρέχει στη 

διοίκηση, τα διευθυντικά στελέχη και τα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες για 

ακριβέστερο σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο των επιχειρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, η χρήση ισχυρών λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πληροφοριακών συστημάτων δικτύου βοήθησε τους οργανισμούς να γίνουν πιο 

ευέλικτοι, αφαιρώντας τα στρώματα περιττών λειτουργιών και περιορίζοντας τις ροές 

εργασίας (Olumoye, 2013). 

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί μία στρατηγική επιλογή για την επιτυχημένη πορεία 

των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας και αν δραστηριοποιούνται. Η 

αναγκαιότητα ενός πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις έχει γίνει 

αντικείμενο εντατικής μελέτης διεθνώς τα τελευταία τριάντα χρόνια λόγω των 

επιχειρηματικών σκανδάλων που εμφανίστηκαν.  

Η μελέτη της επιρροής των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην επίδοση και απόδοση των επιχειρήσεων αποτέλεσε αντικείμενο 

πολλών επιστημόνων. Μέσα από αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε 

τους δύο αυτούς όρους (Πληροφοριακά Συστήματα & Εταιρική Διακυβέρνηση) 

κάνοντας και μία ιστορική αναδρομή για να αναδειχθεί η εξέλιξή τους αλλά ο σκοπός 

της εργασίας είναι μέσα από τα ερωτηματολόγια που θα συλλεχθούν τα οποία θα 

συμπληρώσουν ελληνικές εταιρίες να γίνει αντιληπτή η επίδρασή των δύο παραπάνω 

εννοιών στη λήψη αποφάσεων των εταιριών και συγκεκριμένα χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων.  
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1.2.Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τη 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος ενώ το δεύτερο το ερευνητικό κομμάτι και την 

ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας. 

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο 2 αναγράφεται η ιστορική αναδρομή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλύεται η έννοια τους, σημειώνονται οι συνιστώσες 

τους και οι τύποι τους και τέλος αναφέρεται πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα και 

γενικότερα η Πληροφορική Τεχνολογία συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων. Στο 

κεφάλαιο 3 γίνεται ιστορική αναδρομή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και παγκοσμίως 

αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα και στη συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια Εταιρική 

Διακυβέρνηση ενώ αναλύονται και τα συστήματα της τα οποία είναι το εξωτερικό και 

το εσωτερικό. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ισολογιστικό μοντέλο της 

επιχείρησης ως πλαίσιο εξέτασης των χρηματοοικονομικών αποφάσεων, στη συνέχεια 

περιγράφονται τα είδη των χρηματοοικονομικών αποφάσεων που είναι οι αποφάσεις 

επένδυσης και οι αποφάσεις χρηματοδότησης.  

Στο δεύτερο μέρος, που εμπεριέχει το ερευνητικό κομμάτι γίνεται αναφορά στο 

κεφάλαιο 5 στη μεθοδολογία, στη δειγματοληψία, στα εργαλεία της έρευνας και στις 

ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες μέσα από την ανάλυση που θα ακολουθήσει θα 

επαληθευθούν ή θα απορριφθούν ενώ στο κεφάλαιο 6 γίνεται εκτενέστερη ανάλυση με 

τη χρήση πινάκων από το SPSS και με τη χρήση διαγραμμάτων και συγκεντρωτικών 

πινάκων από το Excel των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν.  Στο κεφάλαιο 7 

παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.  
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Κεφάλαιο 2: Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) 

2.1 Ιστορική αναδρομή Πληροφοριακών Συστημάτων 
 

Τα πληροφοριακά συστήματα έκαναν την εμφάνιση τους στον επιχειρησιακό κόσμο 

των αναπτυγμένων χωρών τη δεκαετία του 1950. Τα πληροφοριακά συστήματα 

εισήγαγαν τεχνικές αλλαγές σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής (π.χ. λογιστήριο). Τα 

πρώτα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν ως υπολογιστικά συστήματα για 

να απαλλάξουν τους εργαζόμενους από κουραστικούς και επαναλαμβανόμενους 

υπολογισμούς. Ήταν περισσότερο ακριβή από τον άνθρωπο. Τα συστήματα αυτά για 

παράδειγμα υπολόγιζαν τη μισθοδοσία και εκτύπωναν επιταγές, υπολόγιζαν πιστώσεις 

και χρεώσεις στον ισολογισμό της γενικής λογιστικής, υπολόγιζαν τις ποσότητες των 

αποθεμάτων. Το όφελος αυτών των πληροφοριακών συστημάτων ήταν κατά βάση η 

εξοικονόμηση εργασίας. Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα παρείχαν περιορισμένη 

πληροφόρηση.1 

Τις δεκαετίες 1960 και 1970 επεκτάθηκαν για την υποστήριξη περισσότερων εργασιών 

μιας λειτουργικής περιοχής ή ενός τμήματος του οργανισμού ή της επιχείρησης για να 

παράσχουν περισσότερη αξία και βοήθεια, π.χ. το πληροφοριακό σύστημα αποθεμάτων 

επεκτάθηκε για την υποστήριξη και άλλων εργασιών της παραγωγής. Επεκτάθηκαν 

επίσης στην υποστήριξη της διοικητικής παρακολούθησης (managerial control) μέσω 

της παραγωγής πληροφοριών για την παρακολούθηση της λειτουργίας του οργανισμού, 

π.χ. το πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας επεκτάθηκε για να καλύψει γενικότερα 

θέματα λογιστικής και οικονομικής πληροφόρησης. 1 

Τις δεκαετίες 1980 και 90 επεκτάθηκαν για την υποστήριξη ολόκληρης της 

επιχείρησης, δηλ. των καθιερωμένων βασικών λειτουργιών της ως σύνολο  και για την 

υποστήριξη της βαθύτερης ανάλυσης των πληροφοριών (π.χ. ΠΣ Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας – Business Intelligence IS). 1 

Σήμερα αποτελούν ψηφιακούς ιστούς πληροφοριών που εκτείνονται πέρα από την 

επιχείρηση (ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού 

εμπορίου που βασίζονται στο διαδίκτυο). Επεκτάθηκαν για την υποστήριξη των 

σχέσεων της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον και για την υποστήριξη για 

ακόμη βαθύτερη ανάλυση των πληροφοριών (π.χ. ΠΣ Εξόρυξης Γνώσης- Data Mining 

IS, ΠΣ Οπτικοποίησης Δεδομένων-Data visualization IS, ΠΣ Διαχείρισης σχέσεων με 

                                                           
1  Διαφάνειες μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» του τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον καθηγητή του τμήματος κ.Κ.Ταραμπάνη, 2015 
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πελάτες-Customer Relationship Management IS, ΠΣ Διαχείρισης της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας-Supply Chain Management IS).1 

 

2.2 Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα - ΠΣ (Information System) επεξεργάζεται δεδομένα για 

να παράγει πληροφορία. Με τον όρο πληροφορίες εννοούμε δεδομένα που έχουν 

διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους ανθρώπους. Από την 

άλλη, δεδομένα ονομάζονται οι ροές πρωτογενών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν 

γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε οργανισμούς ή στο φυσικό περιβάλλον, πριν αυτά 

οργανωθούν και διαμορφωθούν με τρόπο ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους 

ανθρώπους (Laudon and Laudon, 2014). 

Κατά Laudon ένα Πληροφοριακό Σύστημα τεχνικά μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

διασυνδεδεμένων υποσυστημάτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 

διανέμουν δεδομένα ή/και πληροφορία σχετικά με τον οργανισμό ή το περιβάλλον του 

με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση των διαδικασιών, τον έλεγχο/συντονισμό σε έναν 

οργανισμό, την υποστήριξη της λήψης απόφασης και την επικοινωνία μεταξύ 

υποκειμένων του οργανισμού.  

Ο Laudon έδωσε και έναν επιχειρησιακό ορισμό για ΠΣ. Ένα ΠΣ είναι μια οργανωτική 

και διοικητική λύση βασισμένη στην Πληροφορική Τεχνολογία σε κάποιο πρόβλημα 

που τίθεται από το περιβάλλον της επιχείρησης. Ένα ΠΣ προσφέρει λύση σε σημαντικά 

επιχειρηματικά προβλήματα ή προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και 

αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό ανθρώπινων, οργανωσιακών και τεχνολογικών 

στοιχείων. Η ανθρώπινη διάσταση των ΠΣ περιλαμβάνει ζητήματα όπως η εκπαίδευση, 

η νοοτροπία και η στάση απέναντι στην εργασία, καθώς και η συμπεριφορά των 

διευθυντικών στελεχών. Την τεχνολογική διάσταση αποτελούν το υλικό, το λογισμικό, 

η τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων και η τεχνολογία δικτύωσης και τηλεπικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Η οργανωσιακή διάσταση των ΠΣ 

περιλαμβάνει ζητήματα όπως η ιεραρχία του οργανισμού, οι λειτουργικές ειδικότητες, 

οι επιχειρηματικές διεργασίες, η εταιρική κουλτούρα και οι πολιτικές ομάδες 

συμφερόντων  (Laudon and Laudon, 2014). 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένας οργανωμένος συνδυασμός ανθρώπων, υλικού, 

λογισμικού, δικτύων επικοινωνίας και πόρων δεδομένων που συλλέγει, μετασχηματίζει 

και διαδίδει πληροφορίες σε έναν οργανισμό. Οι άνθρωποι βασίστηκαν σε συστήματα 
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πληροφοριών για να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία φυσικών 

συσκευών, οδηγίες επεξεργασίας πληροφοριών, κανάλια επικοινωνίας και 

αποθηκευμένα δεδομένα από την αυγή του πολιτισμού. Όποιος χρησιμοποιεί ένα 

σύστημα πληροφοριών ή τις πληροφορίες που παράγει αυτό είναι ένας τελικός χρήστης 

(Brien, 1996). 

Πληροφοριακό Σύστημα ονομάζεται ένα σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού 

και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων, που προορίζονται για τη 

συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και 

τηλεπικοινωνιακό σκέλος. 2 

 

2.3 Συνιστώσες Πληροφοριακών Συστημάτων-ΠΣ 

 

Κατά Kroenke (Kroenke and Hatch, 1994) οι κατηγορίες των στοιχείων που συνιστούν 

ένα ΠΣ είναι πέντε και είναι οι εξής: υλικό-hardware, λογισμικό-software, δεδομένα-

data, διαδικασίες-procedures, άνθρωποι-people. Το τελευταίο είναι ένα στοιχείο που 

έχει καθαρά μη τεχνολογικό χαρακτήρα. 

Το υλικό υπολογιστών αποτελείται από τεχνολογία για την επεξεργασία με 

υπολογιστές, την αποθήκευση δεδομένων, την είσοδο και την έξοδο. Περιλαμβάνονται 

μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, διακομιστές, επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές 

καθώς και φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα για πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα 

και στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνεται επίσης εξοπλισμός για τη συγκέντρωση και την 

εισαγωγή δεδομένων, υλικά μέσα για την αποθήκευση των δεδομένων και συσκευές για 

την παράδοση των πληροφοριών που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη μορφή της 

εξόδου.  

Το λογισμικό υπολογιστών περιλαμβάνει τόσο το λογισμικό συστήματος όσο και το 

λογισμικό εφαρμογών. Το λογισμικό συστήματος διαχειρίζεται τους πόρους και τις 

δραστηριότητες του υπολογιστή. Το λογισμικό εφαρμογών αναθέτει στον υπολογιστή 

να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία για λογαριασμό ενός τελικού χρήστη, όπως 

είναι η επεξεργασία μιας παραγγελίας ή η δημιουργία ενός καταλόγου παραληπτών. 

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών δεν 

κατασκευάζεται πια κατόπιν παραγγελίας αλλά αγοράζεται από εξωτερικούς 

                                                           
2 https://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφοριακά_συστήματα  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφοριακά_συστήματα
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προμηθευτές. Το λογισμικό ενός ΠΣ είναι συνήθως οργανωμένο σε υποσυστήματα. 

Κάθε υποσύστημα με τη σειρά του αποτελείται από εφαρμογές. 

Τα δεδομένα είναι κείμενο, εικόνα και ήχος που αποθηκεύονται ή προέρχονται από 

βάσεις δεδομένων και είναι ανάλογα με τη δραστηριότητα του οργανισμού. Είναι 

στοιχεία που συλλέγονται, καταγράφονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από ένα 

πληροφοριακό σύστημα. Τα δεδομένα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του υλικού και 

του λογισμικού από τη μία και των διαδικασιών και των ανθρώπων από την άλλη. 

Για την υλοποίηση των λειτουργιών τους οι οργανισμοί οργανώνουν τις ενέργειες τους 

με τη μορφή προκαθορισμένων διαδικασιών. Οι λειτουργίες είναι οι βασικές δηλαδή οι 

σε υψηλό επίπεδο αναφερόμενες δραστηριότητες ενός οργανισμού σε καθεμιά από τις 

λειτουργικές περιοχές του. Κάθε λειτουργία υλοποιείται με ένα πλήθος διαδικασιών. 

Μία διαδικασία αφορά μία λειτουργία και αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που 

εκτελούνται με βάση μία εκ των προτέρων ορισμένη λογική, δηλαδή μία σειρά 

βημάτων. Ένα ΠΣ ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες του οργανισμού γιατί η εκτέλεση 

κάποιου βήματος μπορεί να εκτελείται από έναν εργαζόμενο με ή χωρίς τη χρήση 

κάποιου ΠΣ ή να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από ένα ΠΣ και να εκτελείται χωρίς 

τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Η διαδικασία αλλάζει με την υιοθέτηση ενός 

νέου ΠΣ(AS-IS, TO-BE). 

Το να ληφθούν υπ’ όψιν οι άνθρωποι, οι δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα 

κίνητρά τους είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Η κατανόηση του στοιχείου των ανθρώπων είναι πολύ 

σημαντική για να αντιμετωπιστούν θέματα όπως η αντίσταση προς ένα ΠΣ από 

ανθρώπους που ο ρόλος τους εξασθενεί με τις αλλαγές που προξενεί το ΠΣ.  

Κατά Piccoli τέσσερα είναι τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα πληροφοριακό 

σύστημα τα οποία είναι η πληροφορική τεχνολογία-IT, διαδικασίες-processes, 

άνθρωποι-people και δομή-structure. Έτσι ένα ΠΣ έχει στοιχεία τεχνικά αλλά και 

κοινωνικά. 
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2.4 Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων 
 

Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction Processing Systems-TPS)  

Το σύστημα επεξεργασίας συναλλαγών είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο 

εκτελεί και καταγράφει καθημερινές επαναλαμβανόμενες συναλλαγές που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η 

καταχώρηση παραγγελιών πωλήσεων, οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία, η μισθοδοσία, η 

τήρηση στοιχείων προσωπικού ή η αποστολή προϊόντων. Βασικός σκοπός τους είναι να 

απαντά σε τετριμμένες ερωτήσεις και να παρακολουθεί τη ροή των συναλλαγών μέσα 

στον οργανισμό. Τα στελέχη χρειάζονται αυτά τα συστήματα για να παρακολουθούν 

την κατάσταση των εσωτερικών λειτουργιών και τις σχέσεις της επιχείρησης με το 

εξωτερικό της περιβάλλον. Επίσης τα TPS αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για 

τα υπόλοιπα συστήματα και τις άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες (Laudon and 

Laudon, 2014). 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems-MIS) 

Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης αγγίζουν τόσο τα συμπεριφορικά όσο και τα 

τεχνικά ζητήματα που περιβάλλουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τον αντίκτυπο των 

πληροφοριακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη και οι 

εργαζόμενοι της επιχείρησης. Τα συστήματα MIS χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα 

επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό την έκδοση συγκεντρωτικών πληροφοριακών 

καταστάσεων (αναφορές, γραφικές παραστάσεις κ.α.) για τα διάφορα επίπεδα 

διοίκησης. Ένα μέρος των πληροφοριακών τους καταστάσεων έχουν προκαθορισμένο 

περιεχόμενο και μορφή και λαμβάνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Τις 

περισσότερες φορές αποτελούν προεκτάσεις των TPS και βρίσκονται σ ένα επίπεδο πιο 

πάνω (Laudon and Laudon, 2014). 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems) 

Είναι συστήματα υλικού, λογισμικού, δεδομένων, ανθρώπων, οργανισμών και 

θεσμικών ρυθμίσεων για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών 

σχετικά με τις περιοχές της γης (Dueker and Kjerne 1989). Τα GIS είναι η οργανωμένη 

δραστηριότητα με την οποία οι άνθρωποι μετρούν τις πτυχές των γεωγραφικών 

φαινομένων και διαδικασιών, αναπαριστούν αυτές τις μετρήσεις συνήθως με τη μορφή 

μιας βάσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για να τονίσουν χωρικά θέματα, 
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οντότητες και σχέσεις,  επανεξετάζουν και αναλύουν αυτές τις παραστάσεις για να 

παράγουν περισσότερες μετρήσεις και να ανακαλύψουν νέες σχέσεις με την 

ενσωμάτωση ανόμοιων πηγών και τη μετατροπή αυτών των παραστάσεων σε 

συμμόρφωση με άλλα πλαίσια οντοτήτων και σχέσεων (Chrisman, 2002). 

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems-DSS) 

Χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μοντέλων, 

συνήθως επιχειρησιακής έρευνας, για την ανάλυση των δεδομένων με στόχο την 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την υιοθέτηση διαφορετικών 

εναλλακτικών σεναρίων επιχειρηματικής δράσης. Τις περισσότερες φορές τα DSS 

περιλαμβάνουν μεθοδολογίες βελτιστοποίησης. Η βασική διαφορά μεταξύ των DSS με 

MIS και TPS είναι ότι τα DSS καλούνται να υποστηρίξουν συγκεκριμένα 

επιχειρησιακά προβλήματα που δεν εντάσσονται συνήθως στις καθημερινές λειτουργίες 

της επιχείρησης. Σχεδιάζονται για να επιλύσουν προβλήματα πολύπλοκα και ασαφή, σε 

αντίθεση με τα MIS που απαντούν σε καθορισμένα, σαφή ερωτήματα. Επίσης, τα 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Ο 

χρήστης έχει την ευχέρεια να παρέμβει στη διαδικασία, να αλλάξει τα δεδομένα, να 

δοκιμάσει διαφορετικά σενάρια με διαφορετικές παραμέτρους (Laudon and Laudon, 

2014). 

Ειδικά Συστήματα (Expert Systems-ES) 

Πρόκειται για μια επέκταση του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. Είναι ένα 

προγραμματισμένο σύστημα πληροφοριών λήψης αποφάσεων που συλλαμβάνει και 

αναπαράγει τις γνώσεις και την τεχνογνωσία από τους εμπειρογνώμονες και στη 

συνέχεια προσομοιώνει τη σκέψη ή τις ενέργειες αυτών των εμπειρογνωμόνων για να 

βοηθήσει τους χρήστες με λιγότερη εμπειρία. Αυτές οι εφαρμογές υλοποιούνται με 

τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI). Η τεχνητή νοημοσύνη 

είναι μια τεχνολογία που βασίζεται στον υπολογιστή και έχει ικανότητα να 

συμπεριφέρεται όπως οι άνθρωποι, να μαθαίνει γλώσσες και να μιμείται την ανθρώπινη 

εμπειρογνωμοσύνη και τη λήψη αποφάσεων (Mosud, 2013). 

Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Systems-OAS) 

Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Τα συστήματα γραφείου είναι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της 

ροής εργασίας και την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη 
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φυσική τους θέση. Το τυπικό σύστημα γραφείου χειρίζεται και διαχειρίζεται τα 

έγγραφα (μέσω επεξεργασίας κειμένου, απεικόνισης εγγράφων και ψηφιακών 

αρχειοθετήσεων), προγραμματίζει (μέσω ηλεκτρονικών ημερολογίων) και επικοινωνεί 

(μέσω ηλεκτρονικού mail, φωνητικού ταχυδρομείου και τηλεδιάσκεψης) (Mosud, 

2013). 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ομάδας (Group Decision Support Systems) 

Τα GDSS χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών βλαβών της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ομάδες. Στα συστήματα 

αυτά, η ανωνυμία θεωρείται ως εργαλείο για τη μείωση του αντίκτυπου της ομάδας 

πάνω στα μέλη της και επομένως ως το κλειδί για τη βελτίωση της απόδοσης της 

ομάδας (Postmes and Lea, 2000). Είναι αλληλεπιδραστικά υπολογιστικά συστήματα 

που συνδυάζουν τεχνολογίες επικοινωνίας, πληροφορικής και αποφάσεων για τη 

στήριξη της διαμόρφωσης και επίλυσης μη δομημένων προβλημάτων από μια ομάδα 

(Jess, Connolly and Galegher, 1990). Ενώ πολλά από τα σημερινά συστήματα 

υποστήριξης αποφάσεων ομάδας επικεντρώνονται σε διάρθρωση ιδεών, εναλλακτική 

γενιά και διαδικασίες ψηφοφορίας, υπάρχουν λίγα που  χρησιμοποιούν πολυκριτήρια 

λήψης αποφάσεων για υποστήριξη αποφάσεων ομάδας (Macharis, Brans and 

Mareschal, 1998). 

Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (Executive Support Systems-ESS)  

Δεν είναι ένα κομμάτι υλικού ή λογισμικού, αλλά μια υποδομή που παρέχει στα 

στελέχη μιας επιχείρησης τα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται και 

από διάφορες βάσεις δεδομένων. Το τυπικό μίγμα πληροφοριών που παρουσιάζεται στο 

εκτελεστικό όργανο μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικές πληροφορίες, εργασία σε 

εξέλιξη, στοιχεία αποθεμάτων, στοιχεία πωλήσεων, τάσεις της αγοράς, στατιστικά 

στοιχεία της βιομηχανίας και αγοραία τιμή των μετοχών της επιχείρησης. Μπορεί 

ακόμη και να υποδείξει τι πρέπει να γίνει, αλλά διαφέρει από το DSS στο ότι 

απευθύνεται σε στελέχη και όχι διευθυντικά στελέχη 3 . Ένα ESS είναι λογισμικό που 

επιτρέπει στους χρήστες να μετασχηματίζουν τα δεδομένα των επιχειρήσεων σε 

γρήγορα προσβάσιμες και εκτελεστικές εκθέσεις, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται 

από τα τμήματα χρέωσης, λογιστικής και στελέχωσης. Ένα τέτοιο σύστημα ενισχύει τη 

λήψη αποφάσεων για στελέχη. Tα ESS είναι γνωστά και ως Executive Information 

                                                           
3 http://www.businessdictionary.com/definition/executive-information-system-EIS.html  

http://www.businessdictionary.com/definition/executive-information-system-EIS.html
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Systems-EIS4. Τα ESS είναι συστήματα υψηλής επικινδυνότητας και απόδοσης (Rainer 

and Watson, 2015). 

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning-ERP) 

Τα συστήματα ERP είναι πακέτα λογισμικού που αποτελούνται από διάφορες ενότητες, 

όπως ανθρώπινους πόρους, πωλήσεις, χρηματοδότηση και παραγωγή, παρέχοντας 

διασυνοριακή ενοποίηση δεδομένων μέσω ενσωματωμένων επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Αυτά τα πακέτα λογισμικού μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός οργανισμού. Κατά τη δεκαετία του 

1990 τα συστήματα ERP έγιναν το de facto πρότυπο για την αντικατάσταση των 

παλαιών συστημάτων σε μεγάλες και ιδιαίτερα πολυεθνικές εταιρίες (Parr and Shanks, 

2000). Ένα σύστημα ERP αντικατοπτρίζει μία καινοτόμο επιχειρησιακή στρατηγική, 

καθώς η υιοθέτηση ERP περιλαμβάνει τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, την ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση και τη 

διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων. Τα πιθανά οφέλη ενός συστήματος ERP 

περιλαμβάνουν βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας σε βασικούς τομείς, 

όπως αξιοπιστία των προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση γνώσης. Ως 

αποτέλεσμα, τα συστήματα ERP αναμένεται να ενισχύσουν την αγοραία αξία και τις 

σταθερές επιδόσεις μέσω κερδών απόδοσης και αποτελεσματικότητας (Hunton, 

Lippincott and Reck, 2003). Η επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων ERP 

συνοδεύεται από κάποια χαρακτηριστικά. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά ανήκουν η 

τεχνική συμβατότητα, η αντιληπτή πολυπλοκότητα και ο ανασχεδιασμός 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Η υποστήριξη κορυφαίας διαχείρισης, η οργανωσιακή 

επίτευξη συναίνεσης και η εκπαίδευση συναποτελούν τα οργανωτικά χαρακτηριστικά 

ενώ στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ανήκει η ανταγωνιστική πίεση (Bradford and 

Florin, 2003). 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Accounting Information Systems-AIS)  

Τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι τα παλαιότερα και τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις. Τα AIS καταγράφουν 

και αναφέρουν επιχειρηματικές συναλλαγές και άλλα οικονομικά γεγονότα. Τα AIS 

βασίζονται στην έννοια των λογιστικών διπλογραφικών βιβλίων, η οποία είναι 

εκατοντάδων ετών, και άλλες πιο πρόσφατες λογιστικές έννοιες όπως η λογιστική 

ευθύνης και η λογιστική κερδοφορίας. Τα AIS καταγράφουν και αναφέρουν τη ροή 

                                                           
4 https://www.techopedia.com/definition/543/executive-support-system-ess  

https://www.techopedia.com/definition/543/executive-support-system-ess
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κεφαλαίων μέσω ενός οργανισμού σε ιστορική βάση και παράγουν σημαντικές 

οικονομικές καταστάσεις όπως ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τέτοια 

συστήματα παράγουν επίσης προβλέψεις μελλοντικών συνθηκών όπως οι 

προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικοί προϋπολογισμοί. Η 

χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης μετράται έναντι αυτών των προβλέψεων 

από άλλες αναλυτικές λογιστικές εκθέσεις (Brien, 1996). 

Τα επιχειρησιακά λογιστικά συστήματα υπογραμμίζουν τη νομική και ιστορική 

τήρηση αρχείων και την παραγωγή ακριβών οικονομικών καταστάσεων. Συνήθως, τα 

συστήματα αυτά περιλαμβάνουν συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, όπως 

επεξεργασία παραγγελιών, έλεγχο απογραφών, εισπρακτέους λογαριασμούς, 

πληρωτέους λογαριασμούς, συστήματα μισθοδοσίας και γενικά λογιστικά βιβλία. Τα 

λογιστικά συστήματα διαχείρισης επικεντρώνονται στον προγραμματισμό και τον 

έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Υπογραμμίζουν τις αναφορές κόστους-

λογιστικής, την κατάρτιση οικονομικών προϋπολογισμών και προβολών οικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και αναλυτικές αναφορές με βάση την πραγματική πρόβλεψη των 

επιδόσεων (Brien, 1996). 

Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα (Financial Information Systems-

FIS) 

Τα Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζουν τους οικονομικούς 

διαχειριστές σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης και την κατανομή και τον 

έλεγχο των οικονομικών πόρων σε μια επιχείρηση. Στις κύριες κατηγορίες  

χρηματοοικονομικών πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνονται η διαχείριση 

μετρητών και χρεογράφων, ο προϋπολογισμός κεφαλαίων, η χρηματοοικονομική 

πρόβλεψη και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήματα-AIS συχνά αποτελούν μία ζωτικής σημασίας κατηγορία των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριακών συστημάτων-FIS. Ο οικονομικός διευθυντής 

μιας επιχείρησης μπορεί να βασιστεί σε τέτοια πληροφοριακά συστήματα για τον 

προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών 

προκειμένου να λάβει αποφάσεις χρηματοδότησης, επενδύσεων και λογιστικής (Brien, 

1996). 

Τα συστήματα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού περιλαμβάνουν σχέδια 

ταμειακών ροών, σχέδια κεφαλαιακών δαπανών, ετήσια σχέδια κερδών, 

επιχειρησιακούς προϋπολογισμούς και φορολογικά προγράμματα διαχείρισης ενώ τα 
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συστήματα χρηματοοικονομικού ελέγχου περιλαμβάνουν οικονομικές καταστάσεις, 

ανάλυση κεφαλαίων, ανάλυση εισφορών / διακύμανσης κερδών, κατάσταση 

προϋπολογισμού κεφαλαίου, έλεγχο έργου, εκθέσεις ευθύνης, κατάσταση φορολογικών 

αποθεμάτων (Brien, 1996). 

 

2.5 Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να ενισχύσουν τη 

λήψη αποφάσεων; 
 

Η σχέση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και της λήψης αποφάσεων αποτελεί 

κεντρικό θέμα στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Ο κύριος στόχος των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους της λήψης 

αποφάσεων παρέχοντας τους ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες συμβάλλοντας με 

αυτό τον τρόπο  στη λήψη σωστών αποφάσεων σε ένα ταραχώδες περιβάλλον. Ένας 

επιτυχημένος οργανισμός σήμερα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα πληροφοριακά 

συστήματα για να βελτιώσει το έργο του αφενός και αφετέρου για την επίτευξη των 

στόχων και των οφελών του (Alkhaffaf, 2012). Η τεχνολογία νέφους μπορεί να 

αποτελέσει κεντρικό εργαλείο της διαδικασίας λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων 

επιτρέποντας ακριβέστερο υπολογισμό πιθανοτήτων συμβάντων και περισσότερο 

ευέλικτη ανάθεση αξίας για διαφορετικά μετώπια ιδιοκτησίας (Hill, 2016). 

Ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο 

είναι οι έξυπνες δραστηριότητες-intelligence activities στο οποίο γίνεται αναζήτηση στο 

περιβάλλον και προσδιορισμός γεγονότων και προϋποθέσεων που απαιτούν αποφάσεις. 

Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να σαρώσουν την εσωτερική οργάνωση και το 

εξωτερικό περιβάλλον και να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών. 

Το δεύτερο στάδιο είναι οι δραστηριότητες σχεδίασης-design activities όπου 

αναπτύσσονται και αξιολογούνται πιθανές ενέργειες δράσης. Σε αυτό το στάδιο τα 

πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία και την 

αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών. Οι δραστηριότητες επιλογής-choice activities 

αποτελούν το τρίτο στάδιο στο οποίο επιλέγεται μία συγκεκριμένη πορεία δράσης. Εδώ 

τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να τονίσουν και να δώσουν προτεραιότητα στις 

εναλλακτικές επιλογές. Στο τελευταίο στάδιο ανήκουν οι δραστηριότητες εφαρμογής 

όπου εφαρμόζεται η απόφαση και παρακολουθείται η επιτυχία της. Τα πληροφοριακά 
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συστήματα θα πρέπει να παρέχουν feedback σχετικά με την απόφαση εφαρμογής 

(Brien, 1996). 

Ο πρωταρχικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του 

οριοθετημένου μοντέλου ορθολογισμού είναι η επέκταση των ορίων και η αύξηση της 

ορθολογικότητας της λήψης αποφάσεων. Τα όρια μπορούν να επεκταθούν με την 

απόκτηση μεγαλύτερης νοημοσύνης για το πρόβλημα, αναπτύσσοντας περισσότερες 

εναλλακτικές λύσεις, εξετάζοντας περισσότερα κριτήρια επιλογής, μειώνοντας τον 

κίνδυνο και αυξάνοντας την ταχύτητα υλοποίησης και παρέχοντας περισσότερες 

γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης. Τα συστήματα 

επικοινωνίας και αυτοματισμού γραφείων (Office Automation Systems-OAS) μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επικοινωνίας σε όλη τη διαδικασία. Τα 

υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών TPS ή 

MIS, μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Τόσο η 

υπάρχουσα όσο και η νέα εφαρμογή των TPS και MIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της λύσης (Kroenke and Hatch, 1994). 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα κάνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο 

ορθολογική με δύο τρόπους. Πρώτον, οι πληροφορίες μέσω των γραφειακών 

συστημάτων αυτοματισμού (OAS) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της επικοινωνίας 

μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και εκείνων που έχουν γνώση του 

προβλήματος ή της επίλυσης του προβλήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη 

λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας όταν η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 

απαραίτητη τόσο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων όσο και για την εφαρμογή 

της απόφασης αυτής. Και δεύτερον, τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την αξιολόγηση μαθηματικών μοντέλων 

εναλλακτικών λύσεων. Για το παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα 

υπολογιστικών φύλλων, στατιστικά πακέτα και προγράμματα χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης (Kroenke and Hatch, 1994). 

 Πώς τα DSS, GDSS και ESS ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων;  

 

Τα πληροφοριακά συστήματα DSS, GDSS και ESS αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

διαχείρισης της λήψης των αποφάσεων. Αξιοποιώντας τα ακριβέστερα δεδομένα της 

σταθερής αγοράς που παρέχονται από τα συστήματα των επιχειρήσεων και τη νέα 

υποδομή της πληροφορικής τεχνολογίας, τα συστήματα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν 
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πολύ λεπτομερείς αποφάσεις για την καθοδήγηση της επιχείρησης, τον συντονισμό των 

εργασιών σε όλη την επιχείρηση και την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες 

αγορές και πελάτες. Πολλές από αυτές τις διαχειριστικές εφαρμογές λήψης αποφάσεων 

είναι πλέον ενεργοποιημένες από το διαδίκτυο (Laudon and Laudon, 2002). 

ESS  

Τα ESS δεν είναι συστήματα λήψης αποφάσεων αλλά αποτελούν εργαλεία που 

βοηθούν τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις. Το πιο ορατό πλεονέκτημα αυτών των 

συστημάτων είναι η ικανότητά τους να αναλύουν, να συγκρίνουν και να επισημαίνουν 

τις τάσεις. Η εύκολη χρήση γραφικών επιτρέπει στον χρήστη να εξετάζει περισσότερα 

δεδομένα σε λιγότερο χρόνο με μεγαλύτερη σαφήνεια και διορατικότητα από ό, τι τα 

συστήματα που βασίζονται σε χαρτί. Οι δυνατότητες των ESS για την εξάσκηση των 

τρεχουσών τάσεων μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ποιότητα της ανάλυσης και να 

επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων (Dorothy and Elam, 1993). 

Τα στελέχη χρησιμοποιούν τα ESS για να παρακολουθούν τις επιδόσεις τους με 

μεγαλύτερη επιτυχία. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να 

παρακολουθήσουν τον βασικό δείκτη απόδοσης για όλη την επιχείρηση και για να 

μετρήσουν την απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με τις αλλαγές στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Η επικαιρότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων εντοπίζονται και 

λαμβάνονται νωρίτερα. Τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν καταστούν 

πάρα πολύ καταστρεπτικά, οι ευκαιρίες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν νωρίτερα. 

Τα συστήματα αυτά μπορούν έτσι να βοηθήσουν τους οργανισμούς να κινηθούν προς 

μια στρατηγική "αίσθησης και ανταπόκρισης". 

Ένα καλά σχεδιασμένο ESS θα μπορούσε να βελτιώσει δραματικά τη διαχείριση της 

απόδοσης και να αυξήσει το εύρος ελέγχου της ανώτερης διοίκησης. Η άμεση 

πρόσβαση σε τόσα δεδομένα επιτρέπει στα στελέχη να παρακολουθούν καλύτερα τις 

δραστηριότητες των χαμηλότερων μονάδων που δίνουν αναφορά σε αυτούς. Αυτή η 

δυνατότητα παρακολούθησης θα μπορούσε να επιτρέψει την αποκεντρωμένη λήψη 

αποφάσεων και τη διεξαγωγή της σε χαμηλότερα επίπεδα. Τα στελέχη είναι συχνά 

πρόθυμα να προωθήσουν τη λήψη αποφάσεων περαιτέρω προς τα κάτω στον 

οργανισμό εφόσον μπορούν να διαβεβαιωθούν ότι όλα πάνε καλά. Εναλλακτικά, το 

ESS που βασίζεται σε δεδομένα για ολόκληρη την επιχείρηση θα μπορούσε 

ενδεχομένως να αυξήσει τη συγκέντρωση της διαχείρισης, επιτρέποντας στα ανώτερα 
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στελέχη να παρακολουθούν την απόδοση των υφισταμένων σε όλη την εταιρεία και να 

τους κατευθύνουν να αναλάβουν τις κατάλληλες ενέργειες όταν αλλάξουν οι συνθήκες. 

 DSS  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα DSS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

στήριξη της λήψης αποφάσεων. Τα DSS έχουν εξελιχθεί, παρέχοντας λεπτομερείς 

πληροφορίες για αποφάσεις που επιτρέπουν στην επιχείρηση να συντονίζει τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Μερικά από τα DSS βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ή να σχεδιάσουν σενάρια για την αλλαγή των επιχειρηματικών 

συνθηκών. Μερικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τελειοποίηση των σχέσεων με 

τους πελάτες ενώ άλλα εκμεταλλεύονται τα δεδομένα της εταιρείας που παρέχονται από 

τα συστήματα των επιχειρήσεων. Το DSS σήμερα μπορεί επίσης να εκμεταλλευτεί τις 

διαδραστικές δυνατότητες του ιστού για την παροχή εργαλείων υποστήριξης απόφασης 

τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε πελάτες. 

GDSS  

Τα GDSS χρησιμοποιούνται ευρέως και τα οφέλη που προσφέρουν στη λήψη των 

αποφάσεων μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: 

Βελτιωμένος σχεδιασμός. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από 

επεξεργαστές κειμένου, περιγράφοντας το λογισμικό και άλλα επιτραπέζια λογισμικά, 

μπορούν να οργανώσουν τον προγραμματισμό, βελτιώνοντάς τον. Η διαθεσιμότητα των 

πληροφοριών προγραμματισμού κατά την πραγματική συνάντηση μπορεί επίσης να 

συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της συνάντησης. Οι εμπειρογνώμονες φαίνεται 

να πιστεύουν ότι αυτά τα εργαλεία προσθέτουν σημασία και έμφαση στην 

πραγματοποίηση του σχεδιασμού. 

Αυξημένη συμμετοχή. Μελέτες δείχνουν ότι στις παραδοσιακές συνεδριάσεις λήψης 

αποφάσεων χωρίς υποστήριξη των συστημάτων GDSS το βέλτιστο μέγεθος της 

συνάντησης είναι τρεις έως πέντε συμμετέχοντες. Πέρα από αυτό το μέγεθος, η 

διαδικασία της σύσκεψης αρχίζει να καταρρέει. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό GDSS, 

οι μελέτες δείχνουν ότι το μέγεθος της συνάντησης μπορεί να αυξηθεί ενώ αυξάνεται 

και η παραγωγικότητα. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι οι συμμετέχοντες συμβάλλουν 

ταυτόχρονα και όχι ένας κάθε φορά, γεγονός που κάνει πιο αποτελεσματική τη χρήση 

του χρόνου συνάντησης. Οι συνεντεύξεις των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση των 
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GDSS δείχνουν ότι η ποιότητα της συμμετοχής είναι υψηλότερη από ό, τι στις 

παραδοσιακές συναντήσεις. 

Ανοικτή, συνεργατική ατμόσφαιρα συναντήσεων. Ένα GDSS συμβάλλει σε μια πιο 

συνεργατική ατμόσφαιρα με διάφορους τρόπους. Κατ 'αρχάς, η ανωνυμία της εισόδου 

είναι ουσιαστικά εγγυημένη. Τα άτομα δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα κριθούν από 

το αφεντικό τους για να συμβάλουν πιθανώς σε αθέμιτη ιδέα. Δεύτερον, η ανωνυμία 

μειώνει ή εξαλείφει το φαινόμενο αποθάρρυνσης που συμβαίνει συχνά όταν 

συμβάλλουν τα υψηλού επιπέδου άτομα. Και τρίτον, οι μειωτικές πιέσεις των 

κοινωνικών σημείων μειώνονται ή εξαλείφονται. 

Δημιουργία ιδεών χωρίς κριτική. Η ανωνυμία εξασφαλίζει ότι οι παρευρισκόμενοι 

μπορούν να συνεισφέρουν χωρίς φόβο ότι θα επικριθούν προσωπικά ή θα απορριφθούν 

οι ιδέες τους λόγω της ταυτότητας του συνεισφέροντος. Τα GDSS μπορούν να 

βοηθήσουν στη μείωση των αντιπαραγωγικών διαπροσωπικών συγκρούσεων (Shaila 

and Bostrum, 1993). 

Αντικειμενικότητα αξιολόγησης. Η ανωνυμία εμποδίζει την κριτική της πηγής ιδεών, 

υποστηρίζοντας έτσι μια ατμόσφαιρα στην οποία οι συμμετέχοντες επικεντρώνονται 

στην αξιολόγηση των ιδεών των ίδιων τους των εαυτών. Η ίδια η ανωνυμία επιτρέπει 

στους συμμετέχοντες να αποσυνδεθούν από τις δικές τους ιδέες, ώστε να μπορούν να 

τις δουν από μια κριτική οπτική γωνία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξιολόγηση σε μια 

ανώνυμη ατμόσφαιρα αυξάνει την ελεύθερη ροή των κριτικών ανατροφοδοτήσεων και 

διεγείρει ακόμη και τη δημιουργία νέων ιδεών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης.  

Οργάνωση ιδεών και αξιολόγηση. Τα εργαλεία λογισμικού GDSS που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι δομημένα και βασίζονται στη μεθοδολογία. 

Συνήθως επιτρέπουν σε άτομα να οργανώνουν και στη συνέχεια να υποβάλλουν τα 

αποτελέσματά τους στην ομάδα (ακόμα ανώνυμα). Στη συνέχεια η ομάδα τροποποιεί 

και αναπτύσσει επαναληπτικά τις οργανωμένες ιδέες μέχρι να ολοκληρωθεί ένα 

έγγραφο. Οι συμμετέχοντες θεωρούν γενικά ότι η προσέγγιση αυτή είναι παραγωγική. 

Καθορισμός προτεραιοτήτων και λήψη αποφάσεων. Η ανωνυμία βοηθά να ληφθούν 

υπ’ όψιν οι θέσεις των συμμετεχόντων χαμηλότερου επιπέδου μαζί με αυτών του 

υψηλότερου επιπέδου.  
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Τεκμηρίωση των συνεδριάσεων. Τα αποδεικτικά στοιχεία στην IBM δείχνουν ότι η 

χρήση των δεδομένων μετά τις συνεδριάσεις είναι ζωτικής σημασίας. Οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να συνεχίσουν τους διάλογους τους μετά τις 

συναντήσεις, να συζητήσουν τις ιδέες με εκείνους που δεν παρακολούθησαν και ακόμα 

να κάνουν παρουσιάσεις (McGoff, Vogel and Nunamaker, 1990). Ορισμένα εργαλεία 

επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει μεγέθυνση σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Πρόσβαση σε εξωτερικές πληροφορίες. Συχνά, οι πολύωρες συναντήσεις καταλήγουν 

σε πραγματικές διαφωνίες. Η περισσότερη εμπειρία με το GDSS θα δείξει αν η 

τεχνολογία GDSS μειώνει αυτό το πρόβλημα. 

Διατήρηση της "οργανωτικής μνήμης". Έχουν αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας 

συνάντησης GDSS, επιτρέποντας στους μη παρευρισκόμενους να εντοπίσουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες μετά τη συνάντηση. Η τεκμηρίωση μιας συνάντησης από μία 

ομάδα σε έναν ιστότοπο χρησιμοποιήθηκε επίσης με επιτυχία ως συμβολή σε άλλη 

συνάντηση για το ίδιο έργο σε άλλο ιστότοπο. Το GDSS θα μπορούσε να ενισχυθεί 

περαιτέρω για να ενσωματώσει τη μνήμη συνάντησης με άλλη οργανωτική μνήμη και 

να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε άλλα μέρη του οργανισμού (Schwabe, 1999). 

Η αποτελεσματικότητα των εργαλείων των GDSS θα εξαρτηθεί εν μέρει από την 

αποτελεσματικότητα του συντονιστή, την ποιότητα του σχεδιασμού, τη συνεργασία των 

συμμετεχόντων και την καταλληλότητα των εργαλείων που έχουν επιλεγεί για 

διαφορετικούς τύπους συναντήσεων. Το GDSS μπορεί να επιτρέψει σε ομάδες να 

ανταλλάξουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί πάντα να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τις πληροφορίες ή να λαμβάνουν 

καλύτερες αποφάσεις (Dennis, 1996). 

2.6 Πώς μπορεί η Πληροφορική Τεχνολογία να συμβάλει στον 

εξορθολογισμό των κύριων συστατικών της λήψης αποφάσεων; 
 

Οι δυνατότητες της Πληροφορικής Τεχνολογίας μπορούν να ενδυναμώσουν τα στελέχη 

για την προώθηση ενός συμμετοχικού και ενδιαφερομένου περιβάλλοντος ευημερίας 

στη λήψη αποφάσεων εταιρικής διακυβέρνησης όπου μπορούν να συμμετάσχουν 

διάφοροι ενδιαφερόμενοι μέχρι ένα επίπεδο και να ευαισθητοποιήσουν τα συμφέροντά 

τους. Για να γίνει αντιληπτό πώς τα στελέχη ενδυναμώνονται για να χρησιμοποιήσουν 
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την πληροφορική τεχνολογία αναλύονται τα κύρια συστατικά της λήψης αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Bainbridge (2008) υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία για τη λήψη 

αποφάσεων τα οποία είναι η παρατήρηση ή συλλογή πληροφοριών, η μνήμη ή 

αποθήκευση πληροφοριών, ο υπολογισμός ή χειρισμός πληροφοριών και η επικοινωνία 

ή μετάδοση πληροφοριών. Με την ανάλυση τους γίνεται κατανοητό το πώς μπορεί η 

πληροφορική τεχνολογία να συμβάλει στον εξορθολογισμό αυτών των κύριων 

συστατικών της λήψης αποφάσεων. Πριν από αυτό όμως είναι αναγκαίο να οριστούν οι 

έννοιες πληροφορία, πληροφορική τεχνολογία, δεδομένα και γνώση (Abraham, 2012). 

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας παγκόσμιος ορισμός για την έννοια πληροφορία διότι για 

παράδειγμα ένας οικονομολόγος θα έπαιρνε τη λειτουργική σημασία της πληροφορίας 

από την άποψη της νομισματικής αξίας ενώ ένας ψυχολόγος θα την όριζε ως ό,τι ρέει 

μεταξύ των γνωστικών παραγόντων (Braman, 2006). O Morville (2005) ορίζει τα 

δεδομένα ως μια σειρά αναγνωρισμένων αλλά μη αναπροσαρμοσμένων συμβόλων, τις 

πληροφορίες ως αξιολογημένα, επικυρωμένα ή χρήσιμα δεδομένα και τη  γνώση ως 

πληροφορία στο πλαίσιο της κατανόησης. Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν την 

ακατέργαστη μορφή πληροφοριών. Οι πληροφορίες οδηγούν σε γνώση ή οι 

πληροφορίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν, να μετασχηματίζουν και να  

οργανώνουν τη γνώση. (Nonanka, 1994)  Οι Orlikowski and Gash (1994) ορίζουν την 

πληροφορική τεχνολογία ως οποιαδήποτε μορφή πληροφοριακού συστήματος 

βασισμένο σε υπολογιστή συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός κεντρικού 

υπολογιστή και της εφαρμογής μικροϋπολογιστών. Είναι επιτακτική ανάγκη να 

εξηγηθεί ο όρος πληροφοριακό σύστημα που εκτείνεται πέραν του απλού υπολογιστή 

και περιλαμβάνει το σύστημα που εξέρχεται από την αμοιβαίες μετασχηματιστικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πληροφορικής τεχνολογίας και του οργανισμού (Mingers 

and Willcocks, 2004). Υπάρχει μια διάσταση στο πληροφοριακό σύστημα που 

προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις της πληροφορικής τεχνολογίας με το κοινωνικό 

περιβάλλον και είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή αυτή η διάσταση ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορική τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη λήψη αποφάσεων. 
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Παρατήρηση ή συλλογή πληροφοριών 

Μια σημαντική πτυχή της λήψης αποφάσεων είναι η ικανότητα συλλογής πληροφοριών 

από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη με έγκαιρο και περιστασιακό τρόπο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είναι δεδομένα και 

ίσως χρειαστεί να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν ώστε να έχουν νόημα στον 

παραλήπτη. Η τεράστια ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται από μεγάλες 

εταιρείες θα μπορούσε να οδηγήσει σ’ ένα φαινόμενο που στην επιστήμη της 

πληροφορίας αναφέρεται ως «υπερφόρτωση πληροφοριών» (Morville, 2005). Είναι 

απαραίτητο για αυτούς που αναζητούν πληροφορίες να είναι σε θέση να βρουν τα 

συναφή για τις πληροφορίες που απαιτούνται. Η απλή ύπαρξη της γνώσης δεν είναι 

ωφέλιμη αν δεν είναι προσβάσιμη και μεταβλητή όταν απαιτείται (Davenport and 

Prusak, 1998). Οι βάσεις δεδομένων και οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να 

βοηθήσουν στον εξορθολογισμό της ανάκτησης πληροφοριών και της αναζήτησης. Το 

Google είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας καθημερινής εφαρμογής της 

πληροφορικής τεχνολογίας για τη συλλογή πληροφοριών. Όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορούμε να λάβουμε, τόσο καλύτερη είναι η απόφαση. Ένα ουσιαστικό 

κλειδί της πληροφορικής τεχνολογίας είναι η δυνατότητα να επιτρέπεται στους 

ανθρώπους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω 

έλλειψης πληροφοριών. Η συμμετοχική ικανότητα των διαφόρων ενδιαφερομένων 

αυξάνεται καθώς ενημερώνονται για τις διάφορες λειτουργίες της εταιρείας. Μια 

σημαντική πτυχή της παρατήρησης πληροφοριών είναι η ικανότητα παρουσίασης 

πληροφοριών με οργανωμένο τρόπο. Τα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε 

πληροφορίες με την οργάνωση των δεδομένων σε μορφές όπως γραφήματα, 

ραβδογράμματα, γραφήματα πίτας  (Laudon and Laudon, 2002). 

Μνήμη ή αποθήκευση πληροφοριών  

Ένα σημαντικό ορόσημο της πληροφορικής τεχνολογίας είναι η επέκταση στη 

δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων. Η δυνατότητα ιστορικής 

διατήρησης πληροφοριών σε ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο επιτρέπει στις εταιρείες 

να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει προηγούμενων δεδομένων. Οι προβολές των τιμών 

αποθεμάτων, η ανάλυση χρονοσειρών και άλλες μορφές πρόβλεψης βασίζονται σε 

μεγάλο βαθμό σε προηγούμενα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.  

Αυτό το χαρακτηριστικό όχι μόνο επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν στη λήψη 
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αποφάσεων αλλά παρέχει μια βάση για τους υπεύθυνους όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Η 

τήρηση αρχείων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελέγχου, ο οποίος αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αρχειοθέτηση των πληροφοριών παρέχει 

τη δυνατότητα δημιουργίας «αποθετηρίων γνώσης» που μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης. Η 

απλή ύπαρξη τεραστίων ποσοτήτων γνώσης δεν είναι χρήσιμη εκτός αν είναι 

οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που να βοηθάει στην ανάκτηση της γνώσης. Τα 

συστήματα οργάνωσης της γνώσης βοηθούν στην οργάνωση της γνώσης και είναι η 

καταλογογράφηση, ταξινόμηση, συστήματα ταξινόμησης, σημασιολογικά δίκτυα 

(Broughton et al. 2005). 

Υπολογισμός ή χειρισμός πληροφοριών 

Προκειμένου να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οι πληροφορίες πρέπει να 

χειραγωγούνται ή να διαμορφώνονται έτσι ώστε να ταιριάζουν στο πλαίσιο που 

εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό. Η εμφάνιση των συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων όπως τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων και τα εργαλεία επιχειρηματικής 

ευφυΐας έχουν επεκτείνει τις μυριάδες ευκαιρίες στη λήψη αποτελεσματικών  

αποφάσεων. Η εξόρυξη δεδομένων-data mining  επιτρέπει την ανακάλυψη γνώσεων σε 

βάσεις δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα δεν είναι χρήσιμα 

εκτός αν έχουν νόημα και δομή. Η επιχειρηματική ευφυΐα που αποτελεί μέρος της 

εξόρυξης δεδομένων προσθέτει ευφυΐα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρέχοντας 

χαρακτηριστικά "ανίχνευσης" σε αναφορές το οποίο μας επιτρέπει να απεικονίζουμε– 

οπτικοποιούμε κρυφές πληροφορίες (Laudon and Laudon, 2002). 

Επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών 

Η επικοινωνία αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η 

πληροφορική τεχνολογία παρέχει απρόσκοπτες ευκαιρίες για επέκταση της 

επικοινωνίας πέρα από τα φυσικά όρια και τα καθεστώτα των εταιρειών. Οι τεχνολογίες 

επικοινωνιών διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών που συμβάλει 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (Laudon and Laudon, 2002). 
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Κεφάλαιο 3: Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) 
 

3.1 Ιστορική αναδρομή Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

3.1.1 Η Εταιρική Διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Ξανθάκη, Τσιπούρη και Σπανού (2003), 

κερδοσκοπικά επεισόδια και φαινόμενα επιχειρηματικών σκανδάλων και χρεοκοπιών 

έχουν καταγραφεί ιστορικά στις κεφαλαιαγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη φούσκα 

της εταιρίας South Sea το 1720 στη Βρετανία, τον πανικό του 1873 στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης και το μεγάλο κραχ του 1929, μέχρι την κατάρρευση της Wall Street 

το 1987 και το πρόσφατο κύμα λογιστικών σκανδάλων και χρεοκοπιών μεγάλων 

εταιριών, όπως της Enron, της HealthSouth, της Tyco, και της WorldCom, κεντρικό 

ζητούμενο παραμένει η αποτελεσματική προστασία των μετόχων. Η ιστορία της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι ένα εξαρτώμενο μονοπάτι. Για παράδειγμα αν η Γαλλία 

δεν είχε υποστεί επανειλημμένες οικονομικές καταρρεύσεις (στα χέρια των John Law, 

the Revolutionary Assembly, and the Crιdit Mobilier) τα δικαιώματα των μετόχων 

ενδέχεται να είχαν σταθεροποιηθεί πολύ νωρίτερα. Βέβαια κάποιες άλλες χώρες που 

υπέστησαν χρηματοπιστωτικές κρίσεις αντέδρασαν τελείως διαφορετικά (Morck and 

Lloyd, 2005). Η ενίσχυση της διαφάνειας, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των 

επενδυτών/μετόχων, οι αποτελεσματικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι, η ισχυροποίηση του 

εποπτικού ρόλου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η κατάρτιση αξιόπιστων 

λογιστικών καταστάσεων, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις στις οποίες καλείται 

να ανταποκριθεί κάθε οργανωμένη κεφαλαιαγορά. Αποτελούν ουσιαστικά εχέγγυο για 

την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και την αποφυγή ή την 

έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση επιχειρηματικών δυσλειτουργιών και 

κακοδιαχειρίσεων. Συνήθως, οι μεγάλες κρίσεις δίδουν το έναυσμα για τη λήψη μιας 

σειράς μέτρων και την ανάληψη διαφόρων εθελοντικών πρωτοβουλιών. Υπάρχει μια 

συντηρητική μεροληψία σε κάθε χώρα που εμποδίζει τη θεσμική αλλαγή. Αλλά όταν η 

κρίση χτυπά, η μεροληψία μειώνεται και η αλλαγή είναι δυνατή. Έτσι, ο Αμερικανικός 

Προοδευτισμός, ο Γερμανικός Εθνικός Σοσιαλισμός, ο  Ιταλικός Φασισμός, ο 

Ιαπωνικός Μιλιταρισμός και η Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία όλα ενσαρκώθηκαν κατά 

τη διάρκεια της κατάρρευσης της δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας του 1930 

(Morck and Lloyd, 2005). Την κρίση του 1929 διαδέχθηκε μια σειρά μέτρων, όπως η 

συγκρότηση της Επιτροπής Τίτλων και Συναλλάγματος, οι περιορισμοί στη δημιουργία 
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πυραμίδας, ο έλεγχος των υποχρεωτικών ποσοστών διαθεσίμων κ.ά. (Galbraith, 1993). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα σκάνδαλα εταιριών, όπως της BCCI και της Maxwell, καθώς 

και η αντιπαράθεση για το ύψος των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων 

οδήγησε στη σύσταση της Επιτροπής Cadbury, που τον Δεκέμβριο του 1992 διατύπωσε 

ένα εθελοντικό κώδικα για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στην Ιαπωνία, μετά την κρίση 

της δεκαετίας του 1990, άνοιξε ένας μεγάλος διάλογος για τις αλλαγές της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τα σκάνδαλα μεγάλων εταιριών όπως της Enron, της HealthSouth, της 

Tyco, και της WorldCom, οδήγησαν στην υιοθέτηση νέου νόμου για την εταιρική 

διακυβέρνηση τον Ιούλιο του 2002 από το Αμερικανικό Κογκρέσο (Sarbanes-Oxley 

Bill). Επίσης, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει προτείνει μια σειρά από 

πρόσθετα κριτήρια εισαγωγής εταιριών μεταξύ των οποίων το διοικητικό συμβούλιο να 

απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από ανεξάρτητα μέλη, η ελεγκτική επιτροπή να 

αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη με ένα τουλάχιστον μέλος με 

χρηματοοικονομικές γνώσεις και να υπάρχει περιορισμός στις υπηρεσίες που μπορούν 

να παρέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές στους πελάτες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

εξάλλου, ανέθεσε σε ειδική ομάδα ειδικών υπό τον Jaap Winter (Winter Group) να 

κάνει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το νόμο περί των εταιριών. Μεταξύ των θεμάτων που 

εξέτασε η ομάδα εργασίας ήταν και αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, 

προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην έκδοση μιας σειράς 

οδηγιών προς τις χώρες-μέλη για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. 

υποχρεωτική έκδοση από τις εισηγμένες εταιρίες έκθεσης για την εταιρική 

διακυβέρνηση, υπολογισμός του κόστους των δικαιωμάτων προαίρεσης στους ετήσιους 

λογαριασμούς, καθορισμός της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της ελεγκτικής 

επιτροπής). Αν και δεν συστήνεται η δημιουργία ευρωπαϊκού κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης η ομάδα εργασίας συστήνει τον συντονισμό των ενεργειών των χωρών-

μελών, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Winter, 2002). Πολλοί διεθνείς οργανισμοί και εγχώριοι φορείς, 

στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τους μηχανισμούς που διέπουν τις σχέσεις 

μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια εταιρία, έχουν διατυπώσει μια σειρά από βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Την 

δεκαετία 1990-2000 έχουν δημοσιευτεί πάνω από 50 κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης 

σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
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Οι προβληματισμοί για μία αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση ξεκίνησαν τις 

δεκαετίες 1970 και 1980 στις ΗΠΑ όταν διαπιστώθηκε η σταδιακή υποχώρηση της 

ηγεμονικής θέσης των επιχειρήσεων των ΗΠΑ προς όφελος αυτών της Ευρώπης και 

της Ασίας. Η αποτελεσματικότητα της ΕΔ είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί την 

κατανόηση του ρόλου των θεσμικών παραγόντων. Η καταλληλότητα και η 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολής της ΕΔ διαφέρει μεταξύ των οικονομιών της 

αγοράς και δε μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα ούτε κανένας τέτοιος 

παράγοντας έχει την ίδια σημασία σε όλες τις χώρες καθώς εξαρτάται από τη σχετική 

κατάσταση ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (Mertzanis, 2011). 

 

3.1.2 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

 

Καρποφόρες συζητήσεις για την ΕΔ στην Ελλάδα έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 και συγκεκριμένα το 1999 όταν ο Ο.Ο.Σ.Α. εξέδωσε τις Αρχές Εταιρικής 

Διακυβέρνησης προς τα μέλη του. Η εγχώρια εφαρμογή ενός μεγάλου αριθμού οδηγιών 

της ΕΕ, διάφοροι κανονισμοί, η αύξηση των διαφοροποιημένων κεφαλαιακών αναγκών 

των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο διεθνές περιβάλλον εντατικοποιημένου 

οικονομικού ανταγωνισμού και ο σταδιακός μετασχηματισμός της εγχώριας εταιρικής 

κουλτούρας έφεραν σημαντικές αλλαγές στις εταιρικές σχέσεις και συμπεριφορές 

(Mertzanis, 2011). H Ελλάδα κατατάσσεται με ασφάλεια στο πρότυπο εταιρικής 

διακυβέρνησης της ηπειρωτικής Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωμένη 

ιδιοκτησία, κυρίαρχο ρόλο για την πλειοψηφία των μετόχων και μια αδύναμη αγορά για 

εταιρικό έλεγχο. Η φούσκα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2000 υποχρέωσε την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κυβέρνηση και τους Πολιτικούς 5  να προωθήσουν 

νομοθετικά μέτρα που επιβάλουν την υποχρεωτική εφαρμογή πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης με το νόμο 3016/2002 ενώ μέχρι τότε ίσχυε η εθελοντική εφαρμογή 

τους. Oι διατάξεις του νόμου 3016/2002 που ήταν μία σημαντική νομοθετική 

πρωτοβουλία της μεταρρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μιμούνται 

τις διατάξεις  SOX στις ΗΠΑ με στόχο την ενθάρρυνση των εισροών κεφαλαίων 

(Lazarides, 2010). 

                                                           
5  «Η βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά όμως εξίσου και τις μη εισηγμένες 
εταιρείες. Η συμμετοχή εταιρειών venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο μη εισηγμένων επιχειρήσεων 
είναι συνήθως το πρώτο βήμα προκειμένου οι εταιρείες αυτές να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες  
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και να προετοιμασθούν για τις υποχρεώσεις τους όταν θα διαβούν 
το κατώφλι της κεφαλαιογοράς.» Κυριάκος Μητσοτάκης, «Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα» 
Εφημερίδα το Βήμα 06/05/2001. 
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 Η αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης εξαρτάται από τις δομές 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Αφενός, η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση 

προσπάθησε ιστορικά να γεφυρώσει το κενό πληροφόρησης μεταξύ δανειοληπτών και 

δανειστών κεφαλαίων. Οι δανειστές δεν γνωρίζουν αν οι δανειολήπτες σκοπεύουν να 

αποπληρώσουν τόκους και κεφάλαιο (Akerlof, 1970). Η διαμεσολάβηση επίσης 

ελαχιστοποιεί τα προβλήματα των οργανισμών μειώνοντας τις πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ των διευθυντών, μετόχων και κατόχων χρεών (Jensen and 

Meckling, 1976). Από την άλλη πλευρά, η εταιρική ιδιοκτησία και οι δομές 

διακυβέρνησης εξαρτώνται από τους διαφορετικούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 

πολιτικούς παράγοντες. Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης στοχεύουν κυρίως στην 

ενίσχυση της δέσμευσης των επενδυτών και διασφαλίζουν ότι η διοίκηση είναι 

αφοσιωμένη στην επιλογή αποτελεσματικών έργων, αποκαλύπτοντας σχετικές 

πληροφορίες και, ως εκ τούτου, παρέχει μια αποδεκτή απόδοση στους επενδυτές 

μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης ή εξαπάτησης (Mertzanis, 2011). 

Η αποτελεσματική μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης σημαίνει αλλαγές στις 

τρέχουσες πρακτικές διακυβέρνησης αλλά αυτό απαιτεί μια προσεκτική κατανόηση της 

εμφάνιση των σημερινών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Οι σημερινές πρακτικές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι κατά ένα μεγάλο μέρος προϊόν των ρυθμιστικών 

συστημάτων που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Πρακτικά η μεταρρύθμιση της ΕΔ 

πρέπει να υιοθετήσει τους κανόνες και τα πρότυπα όπως έχουν δοθεί και να 

επικεντρωθεί στον ορθό σχεδιασμό των νομικών κανόνων και προτύπων με την 

προϋπόθεση ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να υιοθετήσουν βέλτιστους 

κανόνες (Mertzanis, 2011). 

 

3.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

Ο όρος Εταιρική Διακυβέρνηση δεν είναι σύγχρονος, όπως δεν είναι σύγχρονη ούτε η 

σημασία του για την οργάνωση της εξουσίας και της διαχείρισης μια επιχείρησης. 

Σύγχρονη είναι η προσπάθεια της εκ βαθέων αναδιοργάνωσης και του 

επανακαθορισμού της υπό το πρίσμα των επιχειρηματικών εξελίξεων των τελευταίων 

ετών.6  

                                                           
6  Εφημερίδα Μέτοχος & Επενδύσεις: http://www.sed.gr/]http://www.sed.gr/[/url] 

http://www.sed.gr/%5dhttp:/www.sed.gr/%5b/url%5d
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Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την εταιρική διακυβέρνηση. Ένας αρχικός ορισμός 

έχει δοθεί από την επιτροπή Cadbury (1992) όπου σύμφωνα με αυτόν εταιρική 

διακυβέρνηση είναι το σύστημα με το οποίο οι εταιρίες παρακολουθούνται και 

ελέγχονται. Τα διοικητικά συμβούλια είναι υπεύθυνα για τη διακυβέρνηση των 

εταιριών τους. Ο ρόλος των μετόχων στη διακυβέρνηση είναι ο διορισμός των 

διευθυντών και των ελεγκτών και να βεβαιωθούν ότι υπάρχει η κατάλληλη δομή 

διακυβέρνησης. Μετά από δέκα χρόνια η έκθεση Higgs (Higgs Report) είχε μία 

διαφορετική εστίαση σύμφωνα με την οποία η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει μία 

αρχιτεκτονική λογοδοσίας- δομές και διαδικασίες-  ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

εταιρίες διοικούνται προς το συμφέρον των ιδιοκτητών τους. Μία διεθνή άποψη για την 

εταιρική διακυβέρνηση παρέχεται από τον ΟΟΣΑ (OECD, 1998): η εταιρική 

διακυβέρνηση κατανοεί τη δομή των σχέσεων και τις αντίστοιχες ευθύνες μεταξύ μιας 

κεντρικής ομάδας που αποτελείται από μετόχους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 

διευθυντικά στελέχη που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν καλύτερα τις ανταγωνιστικές 

επιδόσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της εταιρείας 

(Davies, Best Practise in Corporate Governance: Building Reputation and Sustainable 

Success, 2006). Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης εξειδικεύει τη διάρθρωση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών συμμετεχόντων σε μια 

εταιρία, όπως το διοικητικό συμβούλιο, τα ανώτατα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, 

οι μέτοχοι και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι μέσα ή έξω από την εταιρία (stakeholders). 

Θεμελιώδης αναφορά του προβλήματος της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί το 

πρόβλημα του «εντολέα – εντολοδόχου» (principal – agent problem) πώς δηλαδή θα 

επιλέγονται οι ικανότεροι διαχειριστές της εταιρίας (εντολοδόχοι) και κυρίως με ποιον 

τρόπο θα είναι αξιόπιστοι και θα λογοδοτούν στους ιδιοκτήτες της (εντολείς)  

(Ξανθάκης, Τσιπούρη και Σπανός, 2003). 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι μια εξέλιξη της έννοιας της κυβέρνησης που υπήρχε 

από πολύ νωρίς μιας κοινωνικής οργάνωσης και έχει ενταχθεί στα περίπλοκα 

συντάγματα πολλών σημερινών εθνών. Οι αρχές και οι δομές διακυβέρνησης ισχύουν 

για οργανισμούς με ποικίλο βαθμό πολυπλοκότητας που κυμαίνονται από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

μέχρι μικρά σωματεία και ομάδες ειδικών συμφερόντων. Οι περισσότερες από αυτές τις 

ομάδες έχουν κανόνες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και διευκολύνουν τη 

διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των μελών (Davies, Best Practise in Corporate 

Governance: Building Reputation and Sustainable Success, 2006). 
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Οι Shleifer και Vishny (1997) αναφέρουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με 

το πώς οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν την 

απόδοση για την επένδυσή τους (Ξανθάκης, Τσιπούρη και Σπανός, 2003). 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) (Corporate Governance) είναι ένα σύνολο κανόνων 

που εφαρμόζονται στις Ανώνυμες Εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας. Με την ΕΔ 

επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας εταιρείας, με 

στόχο την αύξηση της αξίας της και την προστασία των έννομων συμφερόντων όλων 

των μετόχων της, κυρίως όμως των μετόχων μειοψηφίας, έναντι των μεγαλομετόχων. 

Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και 

αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται 

η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων. 7 

Η Εταιρική διακυβέρνηση «είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων με βάση τους οποίους 

διοικείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η επιχείρηση και οι οποίοι έχουν ως σκοπό 

να διασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία της και τα συμφέροντα των μετόχων και 

όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον από τη λειτουργία της (stakeholders: Διοικητικό 

συμβούλιο, διοίκηση, προμηθευτές πελάτες, εργαζόμενοι, κοινωνία κ.τ.λ.) (Λαζαρίδης 

και Δρυμπέτας, 2011). 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι προμηθευτές 

κεφαλαίου (μέτοχοι) προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές των 

επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουν παρέχουν επαρκή απόδοση. Η εταιρική 

διακυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα  που οι μέτοχοι (Διευθυντές) είναι οι τελικοί 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές 

(πράκτορες), οι οποίοι είναι ξεχωριστοί από τους μετόχους, ενεργούν προς το συμφέρον 

των μετόχων και όχι μόνο προς το συμφέρον το δικό τους (Foerster and Huen, 2003). 

Η καρδιά της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να βρεθεί μία βιώσιμη ισορροπία μεταξύ  

πνευματικού ατομικισμού και γόνιμης συνεργασίας (Davies, 2006). 

Με βάση λοιπόν τα προηγούμενα, μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα εταιρική 

διακυβέρνηση ονομάζουμε το σύνολο των σχέσεων και την κατανομή αρμοδιοτήτων 

                                                           
7 http://el.wikipedia.org/wiki/Εταιρική_Διακυβέρνηση  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εταιρική_Διακυβέρνηση
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και εξουσιών μεταξύ μετόχων, διοικήσεως, διευθύνσεως και stakeholders. Με τον όρο 

"διοίκηση" εννοούμε το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον όρο "διεύθυνση" το διευθύνοντα 

σύμβουλο και το λοιπό management, ενώ με τον όρο "stakeholders" τους άμεσα 

επηρεαζόμενους από τη λειτουργία της επιχειρήσεως π.χ. εργαζόμενους, μετόχους, 

πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, τοπική κοινωνία. Στην εταιρική διακυβέρνηση 

μετέχουν επίσης, κατά διαφορετικούς τρόπους, αυτοί που έχουν ελεγκτικό ρόλο στην 

επιχείρηση, π.χ. ορκωτοί λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές καθώς και όσοι αναλύουν την 

πορεία της, δηλαδή αναλυτές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τέλος οι επενδυτικές 

τράπεζες, χρηματοδότες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες (Προβιδάκη, Ράικος και 

Θανασάρα, 2014). 

3.3 Συστήματα Υποστήριξης Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) 
 

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την ταξινόμηση της πανευρωπαϊκής κλίμακας 

συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης στις βιομηχανικές χώρες. Αν και αυτά τα 

συστήματα είναι αποτέλεσμα εθνικών παραδόσεων και νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων φορολογίας, ορισμένες παγκόσμιες ταξινομήσεις 

φαίνονται εφικτές. Συνήθως χρησιμοποιείται η διάκριση μεταξύ των ξένων 

(εξωτερικών) και των εσωτερικών συστημάτων που προτάθηκαν από τους (Franks and 

Mayer, 1992). Το εξωτερικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα  στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και τις ΗΠΑ, είναι χαρακτηριστικό των οικονομιών με μεγάλο αριθμό εισηγμένων 

εταιριών, με μεγάλη ρευστότητα κεφαλαιαγορών όπου συχνά διαπραγματεύονται 

δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελέγχου και με μικρή συγκέντρωση μετοχών.8 Επίσης ένα 

άλλο χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργητικής αγοράς 

εταιρικού ελέγχου (επιθετικές εξαγορές) η οποία αποτελεί σημαντικό μηχανισμό 

ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης από τους μετόχους. Η μεγάλη διασπορά στα 

μετοχικά κεφάλαια των εταιριών οδηγεί στην ανάδυση βραχυπρόθεσμων 

συμπεριφορών τόσο από την πλευρά των μετόχων όσο και από την πλευρά της 

εκτελεστικής διοίκησης. Στο εξωτερικό σύστημα το πρόβλημα «εντολέα-εντολοδόχου» 

συνοψίζεται στη σύγκρουση των «αδύναμων» μετόχων με την «ισχυρή» εκτελεστική 

διοίκηση (Ξανθάκης, Τσιπούρη και Σπανός, 2003). Για παράδειγμα, οι τιμές των 

μετοχών είναι πιθανό να πέσουν κάθε φορά που η διοίκηση δεν καταφέρει να 

μεγιστοποιήσει την αξία των μετοχών, εκθέτοντας την εταιρεία στην απειλή προσφοράς 

εξαγοράς και την άρση της αναποτελεσματικής διαχείρισης. Εντούτοις, είναι 

                                                           
8 CEPS Working Report No. 12 
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απαραίτητες οι αγορές ρευστών χρηματιστηρίων, οι αυστηροί κανόνες εμπορίας και η 

επαρκής γνωστοποίηση των πληροφοριών προκειμένου η αγορά για τον εταιρικό 

έλεγχο να λειτουργήσει ως αποτελεσματική συσκευή πειθαρχίας (Maher and 

Andersson, 1999). 

 Το αποκαλούμενο εσωτερικό σύστημα ΕΔ, που αποδίδεται στην ηπειρωτική Ευρώπη 

και την Ιαπωνία, χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό εισηγμένων εταιρειών, από μία μη 

ρευστοποιήσιμη κεφαλαιαγορά στην οποία η ιδιοκτησία και ο έλεγχος δεν αποτελούν 

αντικείμενο συναλλαγών και από υψηλή συγκέντρωση μετοχών στα χέρια εταιρειών, 

ιδρυμάτων, οικογενειών ή κυβερνήσεων. Το εξωτερικό σύστημα εξαρτάται από την 

αγορά και από εξωτερικούς επενδυτές για εταιρικό έλεγχο ενώ το εσωτερικό 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα αλληλένδετων δικτύων και επιτροπών.9 To πλεονέκτημα της 

συγκεντρωμένης κυριότητας   είναι ότι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα με την 

παρακολούθηση της διαχείρισης που σχετίζονται με διασκορπισμένη ιδιοκτησία. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι όταν τα δικαιώματα ταμειακών ροών και τα δικαιώματα 

ελέγχου ευθυγραμμίζονται, οι μέτοχοι της πλειοψηφίας διαθέτουν και το κίνητρο και 

την εξουσία παρακολούθησης της διαχείρισης. Και με διασκορπισμένη ιδιοκτησία αλλά 

με συγκεντρωμένη ισχύ ψήφου, ελέγχει τους κατόχους που έχουν κίνητρο να 

συμμετάσχουν σε ενεργό έλεγχο. Αυτό συμβαίνει διότι με συγκεντρωμένη εξουσία 

ελέγχου (ή ιδιοκτησίας) που ελέγχει τους κατόχους μετοχών και τους μετόχους 

πλειοψηφίας, αποκτά μεγάλο μέρος από τα οφέλη από την παρακολούθηση και τα 

συγκεντρωμένα δικαιώματα ψήφου τους παρέχουν την απαραίτητη εξουσία για να 

επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Maher and Andersson, 1999). Ως εκ 

τούτου, το πρόβλημα του «εντολέα-εντολοδόχου» εμφανίζεται ως η συγκρουσιακή 

σχέση μεταξύ «ισχυρών» μεγαλομετόχων με «αδύναμους» μετόχους μειοψηφίας 

(Ξανθάκης, Τσιπούρη και Σπανός, 2003). 

 

  

                                                           
9 CEPS Working Report No. 12  
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Κεφάλαιο 4: Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις 
 

4.1 Ισολογιστικό Μοντέλο της Επιχείρησης ως πλαίσιο εξέτασης των 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων 
 

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης πληροφόρησης  γίνεται οφθαλμοφανής κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ, ιδιαίτερα κατά τη λήψη 

σημαντικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Ο όρος πληροφόρηση μπορεί να ορισθεί 

ως ένα γεγονός, ένα δεδομένο, μία παρατήρηση, μία αντίληψη ή οποιοδήποτε άλλο 

πράγμα το οποίο προσθέτει γνώση. Η πληροφόρηση μπορεί να είναι είτε ποιοτική είτε 

ποσοτική. Στην ποιοτική ανήκουν οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από τις αισθήσεις 

μας ενώ η ποσοτική πληροφόρηση διακρίνεται σε λογιστική και μη λογιστική. Η 

λογιστική πληροφόρηση αποτελείται από τη λειτουργική πληροφόρηση, τη 

χρηματοοικονομική και τη διοικητική λογιστική. Η λογιστική πληροφόρηση που 

αξιοποιείται συνήθως στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων είναι αυτή που 

παρέχεται από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης: 

τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005). Τέτοια είναι η σημασία που 

αποδίδεται σ’ αυτήν την πληροφόρηση που οι καθηγητές Ross, Westerfield και Jaffe 

προτείνουν το Ισολογιστικό Μοντέλο της Επιχείρησης ως πλαίσιο εξέτασης των 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων όπως απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 1:Ισολογιστικό Μοντέλο της Επιχείρησης 

Το ισολογιστικό μοντέλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ισολογισμός της επιχείρησης. 
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4.2 Είδη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 

 
Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις τύποι χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε μία επιχείρηση: 

επενδύσεις και χρηματοδότηση. Ο γενικός στόχος των χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων είναι να μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, οπότε κάθε απόφαση πρέπει 

να τεθεί σε αυτό το πλαίσιο. 

Αποφάσεις Επένδυσης 

Μια επενδυτική απόφαση περιστρέφεται γύρω από τα κεφάλαια δαπανών σε 

περιουσιακά στοιχεία που θα αποφέρουν την υψηλότερη απόδοση για την εταιρεία σε 

μια επιθυμητή χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, η απόφαση είναι για το τι να αγοράσει, 

έτσι ώστε η εταιρεία να κερδίσει τη μεγαλύτερη αξία. Για να γίνει αυτό, η εταιρεία 

πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων της. Πολύ βραχυπρόθεσμα, μια επιχείρηση χρειάζεται χρήματα για να 

πληρώσει τους λογαριασμούς της, αλλά διατηρώντας όλα τα μετρητά της σημαίνει ότι 

δεν επενδύει σε πράγματα που θα την βοηθήσουν να αναπτυχθεί στο μέλλον. Από την 

άλλη πλευρά του φάσματος υπάρχει μια καθαρά μακροπρόθεσμη άποψη. Μια εταιρεία 

που επενδύει όλα τα χρήματά της θα μεγιστοποιήσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές 

ανάπτυξής της, αλλά εάν δεν διαθέτει αρκετά μετρητά, δεν μπορεί να πληρώσει τους 

λογαριασμούς της και σύντομα θα βγει από την επιχείρηση. Συνεπώς, οι εταιρείες 

πρέπει να βρουν το σωστό συνδυασμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

επενδύσεων. Η επενδυτική απόφαση αφορά επίσης τις συγκεκριμένες επενδύσεις που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εγγύηση για απόδοση για τις 

περισσότερες επενδύσεις, το τμήμα οικονομικών πρέπει να καθορίσει μια αναμενόμενη 

απόδοση. Αυτή η επιστροφή δεν είναι εγγυημένη, αλλά είναι η μέση απόδοση μιας 

επένδυσης εάν επρόκειτο να γίνει πολλές φορές.  Οι επενδύσεις πρέπει να πληρούν τρία 

βασικά κριτήρια: πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης, λαμβάνοντας 

υπόψη το ύψος του κινδύνου που η εταιρεία αισθάνεται άνετα (αποφυγή κινδύνου) και 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Εάν δεν υπάρχει επενδυτική ευκαιρία που να 

συμπληρώνει τα δύο πρώτα κριτήρια, τα μετρητά πρέπει να επιστραφούν στον μέτοχο 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των μετοχών. 10 

                                                           
10 Source: Boundless. "Types of Financial Decisions: Investment and Financing." Boundless Finance 
Boundless,  
https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/introduction-to-the-field-
and-goals-of-financial-management-1/introducing-finance-22/types-of-financial-decisions-investment-
and-financing-145-3871/  

https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/introduction-to-the-field-and-goals-of-financial-management-1/introducing-finance-22/types-of-financial-decisions-investment-and-financing-145-3871/
https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/introduction-to-the-field-and-goals-of-financial-management-1/introducing-finance-22/types-of-financial-decisions-investment-and-financing-145-3871/
https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/introduction-to-the-field-and-goals-of-financial-management-1/introducing-finance-22/types-of-financial-decisions-investment-and-financing-145-3871/
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Αποφάσεις Χρηματοδότησης 

Όλες οι λειτουργίες μιας επιχείρησης πρέπει να πληρώνονται για τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο. Εναπόκειται στο τμήμα οικονομικών να υπολογίσει πώς να πληρώσει γι 'αυτές 

μέσω της διαδικασίας χρηματοδότησης. Υπάρχουν δύο τρόποι χρηματοδότησης μιας 

επένδυσης: χρήση χρημάτων μιας επιχείρησης ή συγκέντρωση χρημάτων από 

εξωτερικούς χρηματοδότες. Ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

του. Υπάρχουν δύο τρόποι να συγκεντρωθούν χρήματα από εξωτερικούς χρηματοδότες: 

με ανάληψη χρέους ή πώληση μετοχών. Η ανάληψη του χρέους είναι η ίδια με τη λήψη 

δανείου. Το δάνειο πρέπει να επιστραφεί με τόκους, το οποίο είναι το κόστος του 

δανεισμού. Η πώληση μετοχών ουσιαστικά πωλεί μέρος της εταιρείας σας. Όταν μια 

εταιρεία πηγαίνει στο δημόσιο, για παράδειγμα, αποφασίζουν να πουλήσουν την 

εταιρεία τους στο κοινό αντί σε ιδιώτες επενδυτές. Η μετάβαση στο κοινό συνεπάγεται 

την πώληση μετοχών που αντιπροσωπεύουν την κατοχή ενός μικρού μέρους της 

εταιρείας. Η εταιρεία πωλεί τον εαυτό της στο κοινό έναντι χρημάτων. Κάθε επένδυση 

μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω χρημάτων της εταιρείας ή από εξωτερικούς 

χρηματοδότες. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης καθορίζει τον 

βέλτιστο τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης.8  
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

5.1 Σκοπός της έρευνας – Μέθοδος της έρευνας  
 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν εις βάθος οι έννοιες «Πληροφοριακά 

Συστήματα» και «Εταιρική Διακυβέρνηση» και στη συνέχεια να γίνει αντιληπτή η 

επίδραση τους στην απόδοση των επιχειρήσεων αλλά ιδιαίτερα να γίνει φανερή η σχέση 

τους και η επίδρασή τους στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Όπως 

διαπιστώνεται από τα παραπάνω τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Εταιρική 

Διακυβέρνηση αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ οι χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις και συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η λήψη τους από τα ΠΣ και 

την ΕΔ αποτελούν την εξαρτημένη μεταβλητή.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική μέθοδος γιατί θεωρήθηκε 

ιδανικότερη για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Στην ποσοτική έρευνα η 

συλλογή δεδομένων γίνεται κυρίως με ερωτηματολόγια όπως έγινε και σε αυτή την 

εργασία. Συνέταξα ερωτηματολόγιο και η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε με το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο –email αφού πρώτα προηγήθηκε τηλεφωνική συνεννόηση με 

τις επιχειρήσεις.  

5.2 Δειγματοληψία 
 

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απαντηθεί μόνο 

από επιχειρήσεις και μάλιστα από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Πληροφοριακά 

Συστήματα και Εταιρική Διακυβέρνηση. Τέτοιου είδους εταιρίες είναι οι Ανώνυμες. 

Για αυτό το λόγο η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε στις επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι ανώνυμες και ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν και να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο. Έτσι, στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε περίπου 200 εταιρίες και 

ανταποκρίθηκαν οι 68. Από αυτές τις 68 βέβαια οι 4 απάντησαν μόνο στο πρώτο μέρος 

που αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα γιατί είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν 

έχουν Εταιρική Διακυβέρνηση.  
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5.3 Εργαλεία της έρευνας 
 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των στοιχείων επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε μέσω e-mail στις επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από τέσσερις ομάδες ερωτήσεων.  

Στην πρώτη ομάδα εμπεριέχονται γενικές ερωτήσεις για τις επιχειρήσεις όπως σε ποιο 

τομέα δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία, πόσα άτομα εργάζονται σε αυτή και τι θέση 

κατέχει αυτός που απαντά στο ερωτηματολόγιο.  

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα και συγκεκριμένα για το πότε εισήχθησαν στις επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν, ποιοι ήταν οι παράγοντες εισαγωγής τους στις ελληνικές επιχειρήσεις 

και άλλες κλειστές ερωτήσεις για να γίνει αντιληπτό αν η ενσωμάτωσή τους έχει φέρει 

θετικές ή αρνητικές αλλαγές στις εταιρίες και αν γενικότερα έχει επηρεάσει την 

απόδοση τους.  

Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται παρόμοιες ερωτήσεις με τη δεύτερη αλλά αφορούν 

την Εταιρική Διακυβέρνηση και το βαθμό που αυτή έχει επηρεάσει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Τέλος, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το Διοικητικό 

Συμβούλιο των επιχειρήσεων καθώς για την εφαρμογή των αρχών της ΕΔ πρωτεύοντα 

ρόλο παίζει το ΔΣ και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και τα μέλη του. Η τήρηση των αρχών 

της εταιρικής διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εταιρείας και 

η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Μετόχων της παρακολουθούνται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί την πληροφόρηση που λαμβάνει σε τακτική 

βάση από το σύστημα και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 

παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη των 

στόχων της (Κώδικας Εταιρκής Διακυβέρνησης, 2011). Έτσι εμπεριέχονται ερωτήσεις 

για να φανεί αν το ΔΣ είναι όπως ορίζεται από το νόμο (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 

2002). 
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5.4  Ερευνητικές Υποθέσεις 
 

Στο θεωρητικό κομμάτι έγινε εκτενέστερη ανάλυση του όρου Πληροφοριακά 

Συστήματα και μάλιστα έγινε αναφορά στη σταδιακή ανάπτυξη τους στις επιχειρήσεις 

και στις λειτουργίες που αυτά εκτελούν. Θα ήταν εύλογο λοιπόν να ερευνήσουμε το 

χρόνο που χρειάστηκε για να ενσωματωθούν στις επιχειρήσεις και να αναδειχθεί η 

πρώτη ερευνητική υπόθεση η οποία είναι: 

Υπόθεση 1: «ο χρόνος που χρειάστηκε για να ενσωματωθούν στις επιχειρήσεις τα 

Πληροφοριακά Συστήματα ήταν λίγος». 

Παράλληλα αναλύθηκαν οι Τύποι των Πληροφοριακών Συστημάτων και έτσι 

προκύπτει η δεύτερη ερευνητική υπόθεση η οποία είναι: 

Υπόθεση 2: «ο τύπος των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιείται 

περισσότερο στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων 

είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – MIS». 

Όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση, στο θεωρητικό κομμάτι έγινε εκτενέστερη 

ανάλυση και για αυτή την έννοια. Αναμφισβήτητα όταν προστίθεται κάτι σε μια 

επιχείρηση και προκαλεί αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, στο νομοθετικό της 

πλαίσιο, στη διεύθυνση και γενικότερα αλλαγή στην υπάρχουσα κατάσταση της 

επιχείρησης είναι λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις και να μη γίνει εύκολα αποδεκτό. 

Παρ’ όλα αυτά, επειδή εμείς θεωρούμε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση  είναι μία έννοια 

που φέρει θετικές αλλαγές στην απόδοση της επιχείρησης, προκύπτει η εξής υπόθεση:  

Υπόθεση 3: «ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν λίγος».  

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα 

σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη ∆ιοίκηση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ), 

τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· συνιστά τη δομή μέσω της οποίας 

προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι 

που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των 

εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται 

δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής 

των παραπάνω. Οι Αρχές του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν το ρόλο της καλής εταιρικής 
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διακυβέρνησης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον 

αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και αφετέρου στο 

χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική 

διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της 

οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων 

οργανισμών και θεσμών (Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες 

Εταιρείες, 2011). Παίρνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και το άρθρο των Thompson and 

Wright (1997) προκύπτουν οι εξής υποθέσεις: 

Υπόθεση 4α: «η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επηρεάζει αρκετά τη 

λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων του Δ.Σ. των ελληνικών εταιριών». 

Υπόθεση 4β: «η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει πολύ τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη 

Δ.Σ., Διευθυντές, μετόχους κ.α.)». 
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα έρευνας 

6.1 Ανάλυση ερωτηματολογίων  
Σ’ αυτή την ενότητα αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι ερωτήσεις που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο αφού έγινε επεξεργασία των στοιχείων τους με 

τη χρήση πινάκων από το SPSS και με τη χρήση συγκεντρωτικών πινάκων και στη 

συνέχεια γραφημάτων από το Excel. 

Πιο συγκεκριμένα με την ερώτηση 1 εξετάζεται η ιδιότητά του ερωτώμενου στην 

επιχείρηση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποια είναι η ιδιότητά σας στην επιχείρηση; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διευθυντής 18 26,5 26,5 26,5 

Μέλος Δ.Σ. 5 7,4 7,4 33,8 

Λογιστής 23 33,8 33,8 67,6 

Άλλο 22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Ιδιότητα ερωτώμενου στην επιχείρηση 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα πολλοί από αυτούς που απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια είναι λογιστές των εταιριών, κάποιοι άλλοι (σε μικρότερο ποσοστό) 

είναι οι διευθυντές ενώ πολλοί λίγοι είναι Μέλη των Δ.Σ. Το μεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτούς που κλήθηκαν να απαντήσουν διάλεξαν την επιλογή «Άλλο» στην οποία 

συγκαταλέγονται απαντήσεις όπως « IT Manager» και «Οικονομικός Διευθυντής». 

 

Γράφημα 1: Ιδιότητα ερωτώμενου στην επιχείρηση 
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Στην ερώτηση 2 διερευνάται ο τομέας δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων όπως 

διακρίνεται στον παρακάτω πίνακα αφού έγινε πρώτα μία κωδικοποίηση των 

κατηγοριών ανάλογα με τον κλάδο: 

Κωδικοποίηση τομέα δραστηριότητας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-

ΠΟΤΩΝ 

17 25,0 25,0 25,0 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 4,4 4,4 29,4 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

4 5,9 5,9 35,3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2 2,9 2,9 38,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

11 16,2 16,2 54,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

10 14,7 14,7 69,1 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7 10,3 10,3 79,4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

5 7,4 7,4 86,8 

ΆΛΛΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ Ή/ΚΑΙ  

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

5 7,4 7,4 94,1 

ΆΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 3: Ποσοστό εταιριών ανά τομέα δραστηριοποίησης 

Το 25% των εταιριών που ανταποκρίθηκαν και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

συγκαταλέγονται σε βιομηχανίες τροφίμων-ποτών (παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων, παραγωγή ζυμαρικών, ιχθυοκαλλιέργεια, παραγωγή μη αλκοολούχων 

ποτών κ.α.). Στη συνέχεια με σχεδόν ίδιο ποσοστό 16% και 15% είναι οι βιομηχανίες 

κατασκευών (παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία χαλκού και αλουμινίου, βιομηχανία 
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πλαστικών, βιομηχανία αλουμινίου κ.α.) και οι βιομηχανίες ενδυμάτων αντίστοιχα ενώ 

μόλις το 10% του συνόλου των εταιριών αποτελούν εταιρίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (εταιρία υψηλής τεχνολογίας, διαχείριση και ανάπτυξη 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής, τηλεπικοινωνιακά συστήματα κ.α.). Με μικρά ποσοστά 

εμφανίζονται οι βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων και οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο εμπόριο χωρίς να περιλαμβάνουν τις παραπάνω κατηγορίες, οι 

εταιρίες επενδύσεων, οι εταιρίες μεταφορών, οι πετρελαιοβιομηχανίες. Τέλος, στην 

επιλογή άλλο περιλαμβάνονται εταιρίες που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις 

παραπάνω κατηγορίες όπως  ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρία με δραστηριότητες σχετικές 

με νερό και ενέργεια, εταιρία logistics. Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης ερώτησης όπου παρουσιάζεται το ποσοστό κάθε κατηγορίας σε σχέση 

με το σύνολο των εταιριών.  
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 3 διερευνάται ο αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πόσα άτομα εργάζονται στην επιχείρησή σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-49 11 16,2 16,2 16,2 

50-99 18 26,5 26,5 42,6 

100-199 17 25,0 25,0 67,6 

>200 22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 4: Αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό ανταποκρίθηκαν εταιρίες όλων των μεγεθών, δηλαδή και 

μικρές και μεσαίες και μεγάλες. Οι μικρές εταιρίες είναι 11 στο σύνολο των 68 που 

απάντησαν, οι μεσαίες αγγίζουν τις 35 ενώ στην κατηγορία που εργάζονται 

περισσότερα από 200 άτομα στην οποία ανήκουν και μεσαίες και μεγάλες διότι μεγάλη 

επιχείρηση θεωρείται αυτή που απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα ανήκουν 22. 

 

Γράφημα 3: Αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
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Με την ερώτηση 4 διερευνάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησής σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ιδιωτική 60 88,2 88,2 88,2 

Δημόσια 1 1,5 1,5 89,7 

Θυγατρική 5 7,4 7,4 97,1 

Άλλο 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης 

 

Οι 60 από τις 68 συνολικά εταιρίες είναι ιδιωτικές, 5 είναι θυγατρικές, 1 δημόσια και 

στο άλλο συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις «Συνεταιρισμός» και «Θυγατρική της 

(πρώην) ATE BANK). 

 

Γράφημα 4: Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης 
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Με την ερώτηση 5 γίνεται έρευνα για το έτος ενσωμάτωσης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις επιχειρήσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πότε ενσωματώθηκαν τα Πληροφοριακά Συστήματα στην επιχείρησή σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1961 1 1,5 1,5 1,5 

1975 1 1,5 1,5 2,9 

1980 1 1,5 1,5 4,4 

1982 3 4,4 4,4 8,8 

1985 5 7,4 7,4 16,2 

1987 4 5,9 5,9 22,1 

1988 2 2,9 2,9 25,0 

1990 11 16,2 16,2 41,2 

1992 1 1,5 1,5 42,6 

1993 1 1,5 1,5 44,1 

1995 5 7,4 7,4 51,5 

1996 2 2,9 2,9 54,4 

1997 2 2,9 2,9 57,4 

1999 3 4,4 4,4 61,8 

2000 11 16,2 16,2 77,9 

2001 5 7,4 7,4 85,3 

2003 3 4,4 4,4 89,7 

2004 3 4,4 4,4 94,1 

2005 2 2,9 2,9 97,1 

2007 1 1,5 1,5 98,5 
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2013 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Έτος ενσωμάτωσης ΠΣ 

 

Ένας μεγάλος αριθμός των εταιριών έχουν εισάγει τα Πληροφοριακά Συστήματα τα έτη 

1990 και 2000. Πιο συγκεκριμένα, τα Πληροφοριακά Συστήματα άρχισαν να 

ενσωματώνονται στις επιχειρήσεις στα μέσα της δεκαετίας 1980 φτάνοντας στην 

αποκορύφωση το 1990, στη συνέχεια παρατηρείται μία ελάττωση ενώ αρχίζει η άνθισή 

τους και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με αποκορύφωμα το 2000. 

 

Γράφημα 5: Έτος ενσωμάτωσης ΠΣ 
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Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις επιχειρήσεις διερευνάται στην ερώτηση 6 και τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 2 2,9 2,9 2,9 

Λίγος 35 51,5 51,5 54,4 

Αρκετός 20 29,4 29,4 83,8 

Πολύς 10 14,7 14,7 98,5 

Πάρα πολύς 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Χρόνος ενσωμάτωσης ΠΣ 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα λίγος ήταν ο χρόνος που απαιτήθηκε κατά 

κύριο λόγο για την ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις 

και αυτό ως αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό ώστε να μην παρατηρηθεί μείωση στην απόδοση 

των εταιριών. Με το παρακάτω γράφημα επαληθεύεται και η πρώτη υπόθεση.  

 

 

Γράφημα 6: Χρόνος ενσωμάτωσης ΠΣ 
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Στην ερώτηση 7 αξιολογούνται οι παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

Δομή επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 27 39,7 39,7 39,7 

ΟΧΙ 41 60,3 60,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Κλίμα επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 11 16,2 16,2 16,2 

ΟΧΙ 57 83,8 83,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Στρατηγική 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 14 20,6 20,6 20,6 

ΟΧΙ 54 79,4 79,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Ανάγκη για αύξηση απόδοσης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 46 67,6 67,6 67,6 

ΟΧΙ 22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Επίτευξη οικονομικών στόχων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 24 35,3 35,3 35,3 

ΟΧΙ 44 64,7 64,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Βελτίωση διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 26 38,2 38,2 38,2 

ΟΧΙ 42 61,8 61,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Άλλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 1 1,5 1,5 1,5 

ΟΧΙ 67 98,5 98,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση των  ΠΣ 

 

Αναμφισβήτητα ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ενσωματώθηκαν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα στις επιχειρήσεις ήταν η αύξηση της απόδοσης, Όπως φαίνεται στο 

γράφημα 46 από τις 68 συνολικά εταιρίες απάντησαν ότι ο κύριος παράγοντας που 

επέδρασε στην ενσωμάτωση των ΠΣ ήταν η αύξηση της απόδοσης. 27 εταιρίες και 26 

απάντησαν ότι η δομή της επιχείρησης και η βελτίωση των διαδικασιών για τη λήψη 

αποφάσεων αντίστοιχα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή και ενσωμάτωση των 

ΠΣ στις καθημερινές διεργασίες τους ενώ 24 από τις 68 εταιρίες απάντησαν ότι και η 

επίτευξη των οικονομικών στόχων που είχαν βάλει σκοπό να πετύχουν συνέβαλε στην 

ενσωμάτωση των ΠΣ. Σε χαμηλότερη κλίμακα αλλά όχι σε αριθμό που θεωρείται 
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ασήμαντος βρίσκονται οι παράγοντες στρατηγική  και κλίμα επιχείρησης όπου το 

επέλεξαν 14 και 11 επιχειρήσεις αντίστοιχα.  

 

 

 

Γράφημα 7: Παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση των  ΠΣ 
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Με την ερώτηση 8 διερευνάται αν τα Πληροφοριακά Συστήματα έχουν θετικό 

αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ελληνικές 

επιχειρήσεις σήμερα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αρκετά 6 8,8 8,8 8,8 

Πολύ 25 36,8 36,8 45,6 

Πάρα πολύ 37 54,4 54,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Αντίκτυπο ΠΣ στις ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό τα Πληροφοριακά Συστήματα επηρεάζουν πάρα πολύ τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα και μάλιστα έχουν θετικό αντίκτυπο σε αυτές. Οι 37 

επιχειρήσεις απάντησαν ότι τα ΠΣ τις επηρεάζουν πάρα πολύ, οι 25 πολύ, οι 6 αρκετά 

ενώ δεν δόθηκε καμία απάντησε στις επιλογές «καθόλου» και «λίγο». 

 

Γράφημα 8: Αντίκτυπο ΠΣ στις ελληνικές επιχειρήσεις 

 

6

25

37

Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ



48 
 

Η ερώτηση 9 διερευνά τη συμβολή των Πληροφοριακών Συστημάτων στη βελτίωση 

της απόδοσης της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συμβάλουν τα Πληροφοριακά Συστήματα στη βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αρκετά 6 8,8 8,8 8,8 

Πολύ 28 41,2 41,2 50,0 

Πάρα πολύ 34 50,0 50,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Βελτίωση απόδοσης των επιχειρήσεων με τη χρήση ΠΣ 

 

Παρόμοιες απαντήσεις έχουμε και σ’ αυτή την ερώτηση. Οι 34 από τις 68 επιχειρήσεις 

απάντησαν ότι τα ΠΣ συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης πάρα 

πολύ, οι 28 απάντησαν πολύ , οι 6 αρκετά ενώ δεν είχαμε κάποια αρνητική απάντηση 

(«καθόλου»), ούτε την απάντηση «λίγο».  

 

 

Γράφημα 9: Βελτίωση απόδοσης των επιχειρήσεων με τη χρήση ΠΣ 
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Στη συνέχεια, διερευνάται με την ερώτηση 10 αν με τη χρήση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων  επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 4 5,9 5,9 5,9 

Αρκετά 13 19,1 19,1 25,0 

Πολύ 25 36,8 36,8 61,8 

Πάρα πολύ 26 38,2 38,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση ΠΣ 

Σχετικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσδίδουν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα στις επιχειρήσεις υπάρχει μία ισοβαθμία στις απαντήσεις καθώς 26 

επιχειρήσεις απάντησαν ότι θεωρούν ότι με τη χρήση των ΠΣ επιτυγχάνεται πάρα πολύ 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 25 απάντησαν πολύ. Οι 13 απάντησαν αρκετά, οι 4 

λίγο ενώ και πάλι δεν δόθηκε αρνητική απάντηση δηλαδή καμία επιχείρηση δεν 

επέλεξε το «καθόλου».  

 

Γράφημα 10: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση ΠΣ 
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Με την ερώτηση 11 γίνεται έρευνα αν βελτιώνεται η λήψη αποφάσεων με τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

Βελτιώνεται η λήψη αποφάσεων με την χρήση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αρκετά 9 13,2 13,2 13,2 

Πολύ 24 35,3 35,3 48,5 

Πάρα πολύ 35 51,5 51,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Βελτίωση λήψης αποφάσεων με τη χρήση ΠΣ 

 

Πολύ θετικό βγήκε και σ’ αυτή την ερώτηση το αποτέλεσμα. Οι πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (35 από τις 68) απάντησαν ότι η λήψη αποφάσεων βελτιώνεται πάρα 

πολύ με τη χρήση των ΠΣ, οι 24 απάντησαν πολύ ενώ μόλις οι 9 αρκετά. 

 

Γράφημα 11: Βελτίωση λήψης αποφάσεων με τη χρήση ΠΣ 
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Με την ερώτηση 12 διερευνάται η ενίσχυση της λήψης χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων από τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα αποτελέσματα είναι τα 

ακόλουθα: 

Θεωρείτε ότι ενισχύεται η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων από τη 

χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 4 5,9 5,9 5,9 

Αρκετά 5 7,4 7,4 13,2 

Πολύ 28 41,2 41,2 54,4 

Πάρα πολύ 31 45,6 45,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Βελτίωση λήψης χρημ/κών αποφάσεων με τη χρήση ΠΣ 

Πολύ σημαντικό και πολύ θετικό είναι και σ’ αυτή την ερώτηση το αποτέλεσμα. Όπως 

διαφαίνεται από το παρακάτω γράφημα στηλών οι 31 επιχειρήσεις απάντησαν ότι η 

λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων ενισχύεται πάρα πολύ από τη χρήση των ΠΣ 

ενώ άλλες 28 δήλωσαν ότι ενισχύεται πολύ, 5 αξιολόγησαν τη χρήση των ΠΣ στη λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων ως αρκετή ενώ 4 ως λίγη και πάλι καμία επιχείρηση 

δεν απάντησε την επιλογή «καθόλου».  

 

Γράφημα 12: Βελτίωση λήψης χρημ/κών αποφάσεων με τη χρήση ΠΣ 
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Συνεχίζοντας στην ερώτηση 13 διερευνάται το είδος των Πληροφοριακών Συστημάτων 

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

DSS-Decision Support Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 8 11,8 12,3 12,3 

ΟΧΙ 57 83,8 87,7 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

MIS-Management Information Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 48 70,6 73,8 73,8 

ΟΧΙ 17 25,0 26,2 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

GDSS-Group Decision Support Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 1 1,5 1,5 1,5 

ΟΧΙ 64 94,1 98,5 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   
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Total 68 100,0   

ES-Expert Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 4 5,9 6,2 6,2 

ΟΧΙ 61 89,7 93,8 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

GIS-Geographic Information Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 2 2,9 3,1 3,1 

ΟΧΙ 63 92,6 96,9 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

ESS-Executive Support Systems 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 4 5,9 6,2 6,2 

ΟΧΙ 61 89,7 93,8 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

TPS-Transaction Process Systems 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 9 13,2 13,8 13,8 

ΟΧΙ 56 82,4 86,2 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

Άλλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 23 33,8 35,4 35,4 

ΟΧΙ 42 61,8 64,6 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

Πίνακας 14: Τύπος ΠΣ για τη λήψη χρημ/κών αποφάσεων 

 

Οι 48 εταιρίες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα MIS-Management Information Systems - 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και έτσι επαληθεύεται και η δεύτερη υπόθεση 

σύμφωνα με την οποία τα MIS είναι τα πιο διαδεδομένα Πληροφοριακά Συστήματα για 

τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Οι 23 δήλωσαν την επιλογή «Άλλο στην 

οποία περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο η απάντηση ERP- Enterprise Resource Planning 

– Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ενώ σχεδόν ίδιος αριθμός εταιριών (8 

και 9) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα DSS – Decision Support Systems – Συστήματα 

Υποστήριξης Αποφάσεων και τα TPS – Transaction Processing Systems – Συστήματα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών αντίστοιχα. Μικρό είναι το ποσοστό των εταιριών που 

απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα GDSS, ES, GIS και ESS. 
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Γράφημα 13: Τύπος ΠΣ για τη λήψη χρημ/κών αποφάσεων 

 

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 14 διερευνάται το έτος που εισήχθη η έννοια της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα είναι τα 

ακόλουθα:  

Ποιο έτος εισήχθη η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχείρησή 

σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1990 1 1,5 1,6 1,6 

1994 1 1,5 1,6 3,2 

1995 1 1,5 1,6 4,8 

1996 1 1,5 1,6 6,3 

1999 1 1,5 1,6 7,9 

2000 7 10,3 11,1 19,0 

2001 2 2,9 3,2 22,2 

2002 5 7,4 7,9 30,2 

2003 4 5,9 6,3 36,5 

2004 4 5,9 6,3 42,9 

8
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Είδος ΠΣ για τη λήψη χρημ/κων 
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2005 4 5,9 6,3 49,2 

2006 3 4,4 4,8 54,0 

2007 1 1,5 1,6 55,6 

2008 8 11,8 12,7 68,3 

2009 2 2,9 3,2 71,4 

2010 8 11,8 12,7 84,1 

2011 7 10,3 11,1 95,2 

2012 2 2,9 3,2 98,4 

2016 1 1,5 1,6 100,0 

Total 63 92,6 100,0  

Missing System 5 7,4   

Total 68 100,0   

Πίνακας 15: Έτος εισαγωγής ΕΔ 

 

 

Παρατηρείται ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση ως έννοια καθυστέρησε να εισηχθεί στις 

επιχειρήσεις σε σχέση με τα Πληροφοριακά Συστήματα. Η μεγάλη άνθησή της και η 

εισαγωγή της ως έννοια στις επιχειρήσεις έγινε το έτος 2000, στη συνέχεια υπήρξαν 

διαβαθμίσεις και αυξομειώσεις με την κορύφωσή της να γίνεται τα έτη 2008 και 2010-

2011.  
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Γράφημα 14: Έτος εισαγωγής ΕΔ 

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε συνδυαστικά τις χρονολογίες που εισήχθησαν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και η Εταιρική Διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ώστε να γίνει ευκολότερη η 

σύγκριση μεταξύ των δύο εννοιών. Γίνεται λοιπόν πιο κατανοητό ότι τα Πληροφοριακά 

Συστήματα εισήχθησαν στις επιχειρήσεις ουσιαστικά πολλά χρόνια πριν σε σχέση με 

την Εταιρική Διακυβέρνηση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε είναι μία έννοια αρκετά 

σύγχρονη τουλάχιστον για τις ελληνικές επιχειρήσεις που μελετάμε. 

 

Γράφημα 15: Έτος ενσωμάτωσης ΠΣ & ΕΔ: σύγκριση 
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Παράλληλα με την ερώτηση 15 διερευνάται ο χρόνος που απαιτήθηκε για την 

ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην επιχείρησή σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 21 30,9 33,3 33,3 

Λίγος 30 44,1 47,6 81,0 

Αρκετός 11 16,2 17,5 98,4 

Πάρα πολύς 1 1,5 1,6 100,0 

Total 63 92,6 100,0  

Missing System 5 7,4   

Total 68 100,0   

Πίνακας 16: Χρόνος για την εφαρμογή της ΕΔ 

Οι μισές περίπου εταιρίες απάντησαν ότι για να εφαρμοστεί ουσιαστικά η Εταιρική 

Διακυβέρνηση χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Όπως έχουμε ήδη πει στο θεωρητικό κομμάτι 

η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι μία έννοια όπου η εφαρμογή των κανόνων της δεν είναι 

ίδια σε όλες τις χώρες αλλά εξαρτάται από το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί και 

οποιαδήποτε αλλαγή στην υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι εύκολο να αφομοιωθεί, 

πόσο μάλλον σε λίγο χρονικό διάστημα. Έτσι, απορρίπτεται η τρίτη υπόθεση που 

κάναμε σύμφωνα με την οποία χρειάστηκε λίγος χρόνος για την εφαρμογή της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις.    
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Γράφημα 16: Χρόνος για την εφαρμογή της ΕΔ 
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Με την ερώτηση 16 διερευνώνται οι παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα είναι τα 

εξής: 

Δομή επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NAI 29 42,6 45,3 45,3 

OXI 35 51,5 54,7 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Κλίμα επιχείρησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NAI 7 10,3 10,9 10,9 

OXI 57 83,8 89,1 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Στρατηγική 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NAI 16 23,5 25,0 25,0 

OXI 48 70,6 75,0 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Ανάγκη για αύξηση απόδοσης 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 12 17,6 18,8 18,8 

ΟΧΙ 52 76,5 81,3 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Επίτευξη οικονομικών στόχων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NAI 5 7,4 7,8 7,8 

OXI 59 86,8 92,2 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Βελτίωση διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NAI 35 51,5 54,7 54,7 

OXI 29 42,6 45,3 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Άλλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid NAI 7 10,3 10,9 10,9 
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OXI 57 83,8 89,1 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 17: Παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση της ΕΔ 

Οι περισσότερες ερωτώμενες επιχειρήσεις (35 από τις 64) θεωρούν ότι η βελτίωση των 

διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενσωμάτωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των κανόνων της μέσα στις 

επιχειρήσεις ενώ η δομή της επιχείρησης αξιολογείται ως ο δεύτερος σημαντικότερος 

παράγοντας (29 από τις 64). Ακολουθούν η στρατηγική και η αύξηση της απόδοσης της 

εταιρίας με αριθμό 16 και 12 του συνόλου των εταιριών αντίστοιχα. Στο «Άλλο» έχουν 

δοθεί 7 απαντήσεις μερικές από τις οποίες είναι «ήταν αναγκαίο», «για εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών», «νομικοί λόγοι» ενώ συγχρόνως και το κλίμα της 

επιχείρησης επιλέχθηκε από 7. Τέλος, ο πιο ασήμαντος παράγοντας αποδείχθηκε ότι 

είναι η επίτευξη οικονομικών στόχων. 

 

Γράφημα 17: Παράγοντες που επέδρασαν στην ενσωμάτωση της ΕΔ 
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Με την ερώτηση 17 αξιολογούνται τα αποτελέσματα της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κτλ) των 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Θεωρείτε ότι αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ΕΔ στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησής σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 1,5 1,6 1,6 

Λίγο 3 4,4 4,7 6,3 

Αρκετά 22 32,4 34,4 40,6 

Πολύ 26 38,2 40,6 81,3 

Πάρα πολύ 12 17,6 18,8 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 18: Αποτελέσματα ΕΔ στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Η άποψη των στελεχών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ότι κατά 

κύριο λόγο η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει πολύ τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις (26 από τις 64 επιχειρήσεις), αρκετά απάντησαν 22 επιχειρήσεις, 12 πάρα 

πολύ, 3 λίγο και 1 καθόλου. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό τα αποτελέσματα της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν μπορούν να φανούν άμεσα στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ούτε μπορούν να θεωρηθούν μετρήσιμα αποτελέσματα αλλά 

μακροπρόθεσμα με τον περιορισμό των ζημιών και με τον περιορισμό της έκθεσης των 

επιχειρήσεων σε επενδυτικούς κινδύνους.  
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
πολύ

(κενό)

Γράφημα 18: Αποτελέσματα ΕΔ στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 18 διερευνάται ο βαθμός που η εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης επηρεάζει τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της ΕΔ επηρεάζει τη λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 7 10,3 10,9 10,9 

Αρκετά 11 16,2 17,2 28,1 

Πολύ 28 41,2 43,8 71,9 

Πάρα πολύ 18 26,5 28,1 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 19: Βελτίωση λήψης χρημ/κών αποφάσεων με την ΕΔ 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

επηρεάζει πολύ (28 απαντήσεις) έως πάρα πολύ (18 απαντήσεις) τη λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων ενώ 11 επιχειρήσεις απάντησαν αρκετά και 7 λίγο. 

Με το παρακάτω γράφημα απορρίπτεται η υπόθεση 4α σύμφωνα με την οποία η ΕΔ 

επηρεάζει αρκετά τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.  

 

Γράφημα 19: Βελτίωση λήψης χρημ/κών αποφάσεων με την ΕΔ 
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Ο βαθμός που  η εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει φέρει θετικές αλλαγές 

στις επιχειρήσεις αξιολογείται στην ερώτηση 19 και τα αποτελέσματα φαίνονται είναι: 

Πιστεύετε ότι η εφαρμογή της ΕΔ έχει φέρει θετικές αλλαγές στην επιχείρησή σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 1,5 1,6 1,6 

Λίγο 3 4,4 4,7 6,3 

Αρκετά 17 25,0 26,6 32,8 

Πολύ 29 42,6 45,3 78,1 

Πάρα πολύ 14 20,6 21,9 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 20: Θετικές αλλαγές στην επιχείρηση με την ΕΔ 

Και σ’ αυτή την ερώτηση η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κλήθηκε να απαντήσει 

δίνει θετικό πρόσημο στην εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις. 

Οι 29 επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι θετικές αλλαγές είναι πολλές, οι 17 αρκετές και οι 14 

πάρα πολλές. Αυτό συμβαίνει διότι με τις διαδικασίες, το πλαίσιο και τους κανόνες της 

ΕΔ το κάθε στέλεχος γνωρίζει ακριβώς και τις δικές του αλλά και των υπολοίπων  

αρμοδιότητες και ευθύνες. Συνεπώς πετυχαίνεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 

και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της. 

 

Γράφημα 20: Θετικές αλλαγές στην επιχείρηση με την ΕΔ 
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Στη συνέχεια, με την ερώτηση 20 αξιολογείται αν με την εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Με την εφαρμογή της ΕΔ επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 2 2,9 3,1 3,1 

Λίγο 7 10,3 10,9 14,1 

Αρκετά 25 36,8 39,1 53,1 

Πολύ 19 27,9 29,7 82,8 

Πάρα πολύ 11 16,2 17,2 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 21: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εφαρμογή της ΕΔ 

Όπως διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι θεωρεί ότι με την εφαρμογή της ΕΔ επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από 

αρκετό (25 απαντήσεις) έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό (11 απαντήσεις) και ενδιάμεσα, 

δηλαδή στην επιλογή «πολύ» δόθηκαν 19 απαντήσεις.  

 

Γράφημα 21: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εφαρμογή της ΕΔ 

2

7

25

19

11

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ (κενό)



66 
 

Με την ερώτηση 21 αξιολογείται ο βαθμός που η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη Δ.Σ., Διευθυντές, μετόχους κ.α.). Τα αποτελέσματα είναι τα 

παρακάτω: 

Πιστεύετε ότι η ΕΔ επηρεάζει τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 1,5 1,6 1,6 

Λίγο 3 4,4 4,7 6,3 

Αρκετά 17 25,0 26,6 32,8 

Πολύ 23 33,8 35,9 68,8 

Πάρα πολύ 20 29,4 31,3 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 22: Επιρροή ΕΔ στα ενδιαφερόμενα μέρη 

Πολύ θετική επίδραση θεωρούν οι ερωτηθέντες ότι έχει η ΕΔ στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 23 επιχειρήσεις επέλεξαν την απάντηση «πολύ», οι 20 την 

απάντηση «πάρα πολύ», οι 17 την απάντηση «αρκετά» ενώ 3 είπαν «λίγο» και 1 

«καθόλου». Συνεπώς επαληθεύεται η υπόθεση 4β και είναι λογικό διότι όπως θα φανεί 

και στις επόμενες ερωτήσεις είναι καλό για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων της ΕΔ ο 

μάνατζερ της επιχείρησης να μην είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 

υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μέλη στο Δ..Σ. 

Τα συμφέροντα όλων των μετόχων ακόμη και των μετόχων μειοψηφίας 

προστατεύονται. Γενικότερα όλο το κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση και ιδιαίτερα 

το κλίμα για τη λήψη αποφάσεων είναι διαφορετικό σε επιχειρήσεις με ΕΔ.  

 

Γράφημα 22: Επιρροή ΕΔ στα ενδιαφερόμενα μέρη 
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Στη συνέχεια, με την ερώτηση 22 εξετάζονται τα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

Ποιο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιείτε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Εξωτερικό Σύστημα 1 1,5 1,6 1,6 

Εσωτερικό Σύστημα 58 85,3 90,6 92,2 

Δεν γνωρίζω 5 7,4 7,8 100,0 

Total 64 94,1 100,0  

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 23: Συστήματα ΕΔ 

Αναμφισβήτητα το επικρατέστερο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι το εσωτερικό σύστημα. Το εσωτερικό σύστημα επιλέχθηκε από 58 

εταιρίες, 5 εκπρόσωποι εταιριών απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ποιο σύστημα 

χρησιμοποιούν ενώ μόλις 1 επιχείρηση έδωσε την απάντηση ότι χρησιμοποιεί το 

εξωτερικό σύστημα ΕΔ.  

 

Γράφημα 23: Συστήματα ΕΔ 
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Με την ερώτηση 23 διερευνάται ο αριθμός μελών του Δ.Σ. των επιχειρήσεων. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποιος είναι ο αριθμός μελών των Δ.Σ.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 4 5,9 6,3 6,3 

4 2 2,9 3,2 9,5 

5 15 22,1 23,8 33,3 

6 6 8,8 9,5 42,9 

7 20 29,4 31,7 74,6 

8 7 10,3 11,1 85,7 

9 4 5,9 6,3 92,1 

10 2 2,9 3,2 95,2 

11 2 2,9 3,2 98,4 

12 1 1,5 1,6 100,0 

Total 63 92,6 100,0  

Missing System 5 7,4   

Total 68 100,0   

Πίνακας 24: Αριθμός μελών Δ.Σ. 

Υπάρχει μία ποικιλομορφία όσον αφορά τον αριθμό μελών των Δ.Σ. των εταιριών. Πιο 

συγκεκριμένα, από τις συνολικά 63 εταιρίες που απάντησαν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση οι 20 επέλεξαν τον αριθμό 7, οι 15 τα 5 μέλη, οι 8 επιχειρήσεις τα 7, οι 6 τα 6 

μέλη ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες έδωσαν τις απαντήσεις 3,4,9,10,11,12 στις οποίες 

επιλογές βέβαια δόθηκαν λίγες απαντήσεις. 
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Γράφημα 24: Αριθμός μελών Δ.Σ 

O αριθμός των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. διερευνάται με την ερώτηση 24 και τα 

αποτελέσματα διαφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποιος είναι ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6 8,8 8,8 8,8 

- 1 1,5 1,5 10,3 

0 9 13,2 13,2 23,5 

1 2 2,9 2,9 26,5 

10 1 1,5 1,5 27,9 

2 7 10,3 10,3 38,2 

3 19 27,9 27,9 66,2 

4 7 10,3 10,3 76,5 

5 6 8,8 8,8 85,3 

6 9 13,2 13,2 98,5 

7 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Αριθμός μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 
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Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. 

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 

διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων 

των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. 

Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των 

μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά 

την έννοια του άρθρου 4 του νόμου αυτού. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002). 

 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, 19 επιχειρήσεις από τις 61 που έδωσαν απάντηση σ 

αυτή την ερώτηση έγραψαν ότι έχουν 3 μη εκτελεστικά μέλη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τους, οι 9 είπαν ότι έχουν 6, άλλες 9 απάντησαν 0 ενώ στις υπόλοιπες 

επιλογές δόθηκαν λίγες σχετικά απαντήσεις.  

 

Γράφημα 25: Αριθμός μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ 

 

Με την ερώτηση 25, διερευνάται πόσες φορές το χρόνο συνεδριάζει το Δ.Σ. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πόσες φορές το χρόνο συνεδριάζει το Δ.Σ.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 1,5 1,6 1,6 

2 2 2,9 3,2 4,8 
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3 2 2,9 3,2 8,1 

4 7 10,3 11,3 19,4 

5 2 2,9 3,2 22,6 

6 1 1,5 1,6 24,2 

8 1 1,5 1,6 25,8 

10 1 1,5 1,6 27,4 

12 35 51,5 56,5 83,9 

13 1 1,5 1,6 85,5 

14 1 1,5 1,6 87,1 

15 4 5,9 6,5 93,5 

20 1 1,5 1,6 95,2 

30 1 1,5 1,6 96,8 

40 1 1,5 1,6 98,4 

70 1 1,5 1,6 100,0 

Total 62 91,2 100,0  

Missing System 6 8,8   

Total 68 100,0   

Πίνακας 26: Αριθμός συνεδριάσεων Δ.Σ. το χρόνο 

Χωρίς καμία αμφιβολία γίνεται διακριτό ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (35 στις 62) 

απάντησαν ότι το Δ.Σ. τους συνεδριάζει 12 φορές το χρόνο, δηλαδή 1 φορά το μήνα.  

 

Γράφημα 26: Αριθμός συνεδριάσεων Δ.Σ. το χρόνο 
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Στη συνέχεια με την ερώτηση 26 διερευνάται αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα 

και ο μάνατζερ (Διευθύνων Σύμβουλος) των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα είναι 

τα ακόλουθα: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα και ο μάνατζερ (Διευθύνων Σύμβουλος) 

της επιχείρησής σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 36 52,9 55,4 55,4 

ΟΧΙ 29 42,6 44,6 100,0 

Total 65 95,6 100,0  

Missing System 3 4,4   

Total 68 100,0   

Πίνακας 27: Πρόεδρος του Δ.Σ. ίδιο πρόσωπο με τον μάνατζερ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, 

ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών δεν αναφέρεται καθόλου στις αρμοδιότητες και τα 

προσόντα του Προέδρου. Οι διατάξεις αυτής της ενότητας παρέχουν σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές. Ο Κώδικας δεν προτείνει ρητά το διαχωρισμό του ρόλου του 

Διευθύνοντος Συμβούλου από αυτόν του Προέδρου, όπως συμβαίνει με πολλούς 

άλλους κώδικες και συστήματα διακυβέρνησης στην Ευρώπη, καθώς και σε έναν 

ακόμη μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ελληνική επιχειρηματική πρακτική, εναπόκειται σε κάθε εταιρεία να 

αποφασίσει την πρακτική που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της και στον τρόπο 

οργάνωσης του ΔΣ της. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων 

Σύμβουλος ή έχει εκτελεστικά καθήκοντα, ο Κώδικας προτείνει το διορισμό 

ανεξάρτητου Αντιπροέδρου, προκειμένου να συμβάλει κι αυτός στην ανεξαρτησία της 

λειτουργίας του ΔΣ, την επαρκή πληροφόρηση των μη εκτελεστικών μελών του και την 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διαδικασία εποπτείας και λήψης αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα, ένα πρώην στέλεχος της εταιρείας, που διορίζεται Πρόεδρος 

εντός τριών (3) ετών από το τέλος της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία, αποτελεί 

εκτελεστικό Πρόεδρο, άσχετα από το χαρακτηρισμό του πριν από την έναρξη της 

θητείας του (ΕΚΕΔ, 2013). 
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θεωρηθεί ένας διευθυντής ανεξάρτητος  

δεν μπορεί να είναι εκτελεστικός ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ή συνδεδεμένης 

εταιρείας ή να είναι σε τέτοια θέση εντός των προηγούμενων πέντε ετών (International 

Finance Corporation).  

Στο δικό μας δείγμα φαίνεται ότι σχεδόν οι μισές εταιρίες από αυτές που απάντησαν 

(δηλαδή το 55%) είπαν ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα και ο Μάνατζερ 

(Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας) ενώ το 45% απάντησε το αντίθετο.  

 

 

 

Γράφημα 27: Πρόεδρος του Δ.Σ. ίδιο πρόσωπο με τον μάνατζερ 
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Με την ερώτηση 27 διερευνάται αν υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη μεταξύ των μη 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 52 76,5 86,7 86,7 

ΟΧΙ 8 11,8 13,3 100,0 

Total 60 88,2 100,0  

Missing System 8 11,8   

Total 68 100,0   

Πίνακας 28: Ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την 

εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου: 

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με 

συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 

2190/ 1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας 

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις 

ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε 

συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 

Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την 

εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις 

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν 

επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ, 5 του Κ.Ν. 2190/1920 

 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002,άρθρο 4).  
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Το 87% των ερωτηθέντων εταιριών απάντησε ότι υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. 

ενώ μόλις το 13% είπε ότι το Δ.Σ. δεν αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 

μέλη. 

 

 

Γράφημα 28: Ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. 

 

Συνεχίζοντας, με την ερώτηση 28 διερευνάται αν το μέγεθος του Δ.Σ. ανταποκρίνεται 

στις επιδιώξεις του όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Το μέγεθος του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του όπως αυτές 

διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 64 94,1 100,0 100,0 

Missing System 4 5,9   

Total 68 100,0   

Πίνακας 29: Το μέγεθος του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του 

 

 

 

ΝΑΙ, 52, 87%

ΌΧΙ, 8, 13%
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Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών δεν θέτει ανώτατα όρια όσον αφορά στο μέγεθος 

του ΔΣ, και επιτρέπει στους μετόχους να προσδιορίσουν στο καταστατικό τον αριθμό 

των μελών, εφόσον αυτός δεν είναι μικρότερος του τρία (3). Σύμφωνα με τη βέλτιστη 

πρακτική, το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ εισηγμένης εταιρείας πρέπει να 

εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών, ώστε οι αποφάσεις του να μην υπαγορεύονται από ένα άτομο ή 

μία ομάδα συμφερόντων. Αυτό εξάλλου είναι και το πνεύμα του Νόμου 3016/2002 περί 

εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα με τον οποίο το ΔΣ πρέπει 

να αποτελείται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο από μη εκτελεστικά μέλη και να 

συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (ΕΚΕΔ, 2013). 

 Όλες οι εταιρίες που έδωσαν απάντηση σε αυτή την ερώτηση υποστήριξαν ότι το 

μέγεθος του Δ.Σ. της εκάστοτε επιχείρησης ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του.  

 

Γράφημα 29: Το μέγεθος του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

ΝΑΙ (κενό)
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Τέλος, με την ερώτηση 29 διερευνάται αν η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει θετικά 

τη δομή και τη λειτουργία του Δ.Σ. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει θετικά τη δομή και τη λειτουργία του Δ.Σ.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 60 88,2 96,8 96,8 

ΟΧΙ 2 2,9 3,2 100,0 

Total 62 91,2 100,0  

Missing System 6 8,8   

Total 68 100,0   

Πίνακας 30:  Θετική επιρροή ΕΔ στη δομή και λειτουργία του Δ.Σ. 

 

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις απάντησαν θετικά σ’ αυτή την ερώτηση( το 97%) ενώ το 

3% των εταιριών που ανταποκρίθηκαν και απάντησαν έδωσαν αρνητική απάντηση.   

 

 

Γράφημα 30: Θετική επιρροή ΕΔ στη δομή και λειτουργία του Δ.Σ.  

ΝΑΙ, 60, 97%

ΌΧΙ, 2, 3%
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

7.1 Συμπεράσματα 
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας έχει καταστήσει αναγκαία την προσαρμογή 

των επιχειρήσεων σε αυτή. Χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να μην 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία με οποιοδήποτε μέσο για να λειτουργήσει. Είναι εμφανές 

λοιπόν ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος για την ενσωμάτωση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις επιχειρήσεις. Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι μία έννοια που δεν 

μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά συναντάται κυρίως στις Ανώνυμες 

Εταιρίες Εισηγμένες και μη, και εξαρτάται από το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί 

στην κάθε επιχείρηση και από το τι ορίζει το καταστατικό της. Συνεπώς είναι λογικό 

μία αλλαγή να μην αφομοιώνεται εύκολα, για αυτό και η ενσωμάτωση της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο σε 

σχέση με αυτόν των Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Τα Πληροφοριακά Συστήματα και συγκεκριμένα τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης τα οποία αποδείχθηκε ότι είναι τα πιο διαδεδομένα ΠΣ στις ελληνικές 

επιχειρήσεις διευκολύνουν τα στελέχη, τους μετόχους και γενικότερα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη παρέχοντάς τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν κάθε φορά 

τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Αντίστοιχα, η Εταιρική Διακυβέρνηση 

και ειδικότερα η σωστή εφαρμογή των κανόνων της βελτιώνει πολύ τη διαδικασία 

λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι και τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Εταιρική 

Διακυβέρνηση προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μιας επιχείρησης πηγάζει από την ικανότητά της να μπορέσει να 

διαχειριστεί ορθά τον όγκο των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της και να μπορέσει 

να τις χρησιμοποιήσει κατάλληλα ώστε να επιτύχει και τους οικονομικούς της στόχους 

αλλά σαφώς να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις 

έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πετυχαίνουν και οικονομίες κλίμακας το οποίο 

σημαίνει αύξηση της παραγωγής με το χαμηλότερο κόστος. 

Μέσα από την έρευνα που διεξήχθη έγινε αντιληπτό ότι οι κύριοι παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις είναι η δομή της επιχείρησης, η βελτίωση 
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διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων, η ανάγκη για αύξηση απόδοσης και η στρατηγική 

της επιχείρησης.  

Το Δ.Σ. των εταιριών με Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελείται από μη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα μέλη.  Το μέγεθος και η σύνθεσή του επιτρέπουν την αποτελεσματική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την ανταπόκρισή του στους εταιρικούς στόχους. Η 

εφαρμογή των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει επηρεάσει κατά πολύ τον τρόπο 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Διευκολύνεται η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική 

Συνέλευση ακόμα και των μετόχων μειοψηφίας. Βέβαια πολλές φορές δεν έχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις για επενδυτικές αποφάσεις ή αποφάσεις χρηματοδότησης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να συμφωνούν με τις προτάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. ή του 

μάνατζερ (Διευθύνοντος Συμβούλου).  

Για τη σωστή εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά κυρίως της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στην νοοτροπία, τον τρόπο 

σκέψης, αντίληψης και συμπεριφοράς των Διοικητικών Συμβούλων. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί ο νόμος περί Εταιρικής Διακυβέρνησης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πολλές 

φορές οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να ενσωματώσουν τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης είτε για νομικούς λόγους, είτε για να εισαχθούν στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Η σωστή εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις προσφέρει πολλά 

οφέλη όπως διαφάνεια, ακεραιότητα, προστασία των μικρών επενδυτών, ύπαρξη 

πολλών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια με μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών με συνέπεια να πείσουν τους επενδυτές να επενδύσουν σε αυτούς.  

Γενικότερα, για να μπορέσουν να γίνουν αντιληπτά τα αποτελέσματα των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις και 

να φανεί η τεράστια διαφορά στην απόδοση σε σχέση με τις εταιρίες που δεν τα έχουν 

ενσωματώσει θα πρέπει να γίνει υιοθέτηση της αλλαγής από το κάθε ενδιαφερόμενο 

μέρος ξεχωριστά που πιθανόν αυτό να συνεπάγεται αλλαγή ως προς τον τρόπο που 

σκέφτεται ή συμπεριφέρεται. Βέβαια, ο καθένας δεν έχει συνηθίσει να αφομοιώνει κάτι 

ή να προσαρμόζεται σε κάτι καινούριο πολύ εύκολα διότι δεν είναι έτοιμος να δεχτεί 

την αλλαγή. Αρκείται στην υπάρχουσα κατάσταση και θεωρεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή 

επηρεάσει την κατάσταση που επικρατεί θα προκαλέσει σύγχυση και προβλήματα. 

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δεχθεί ο καθένας την αλλαγή ώστε να φανούν τα 

θετικά αποτελέσματα στο σύνολο.  
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7.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 
Όπως διαπιστώθηκε, η εργασία και συγκεκριμένα η έρευνα που διεξήχθη εστίασε στην 

εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, θα μπορούσε να γίνει έρευνα για επιχειρήσεις και 

άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των 

επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών. Επιπροσθέτως, με την παραπάνω πρόταση θα 

μπορούσε να διαπιστωθεί και η εφαρμογή της Εταιρικής Διακύβερνησης σε κάθε χώρα. 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί στην εργασία, η Εταιρική Διακυβέρνηση και η εφαρμογή των 

κανόνων της επηρεάζεται από το νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας και τις 

διαφορετικές εταιρικές και εθνικές κουλτούρες.  

Παράλληλα, μία ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η 

εστίαση σ’έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποίησης από επιχειρήσεις διαφορετικών 

χωρών που δραστηροποιούνται για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων και η 

εκτενέστερη ανάλυση της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

Τέλος, θα μπορούσε να γίνει έρευνα για την επίδραση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις στη λήψη 

άλλων αποφάσων και όχι μόνο των χρηματοοικονομικών όπως έγινε ανάλυση σ’αυτή 

την εργασία. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 
Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της έρευνας στα πλαίσια εκπόνησης 

της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα «Πληροφοριακά Συστήματα και Εταιρική 

Διακυβέρνηση: η επίδρασή τους στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων» για 

το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Θεοφάνη Καραγιώργο. 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επιρροή της εφαρμογής 

των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ερώτημα που 

εξετάζεται είναι ο βαθμός επίδρασης των Πληροφοριακών Συστημάτων και της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η απάντηση θα 

δοθεί μέσω της επιστημονικής ανάλυσης που θα διεξαχθεί από τις απαντήσεις που θα 

εκφραστούν μέσω του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούμε ότι 

θα συμβάλουν μεταξύ άλλων και στον προσδιορισμό του βαθμού συμμετοχής τόσο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων όσο και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη συνολική 

απόδοση μιας επιχείρησης.  

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτεί ελάχιστο 

χρόνο για τη συμπλήρωσή του.  

Οι απαντήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση 

zoi.t.lola@gmail.com Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος παρακαλώ 

επικοινωνήστε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση. 

Σας διαβεβαιώνω πως για τις πληροφορίες που θα μου αποστείλετε θα τηρηθεί απόλυτη 

εχεμύθεια και τα στοιχεία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρώς και μόνο για 

στατιστικές αναλύσεις. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εφόσον το ζητήσετε, θα 

σας αποσταλεί αντίγραφο των αποτελεσμάτων.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας. 

Με εκτίμηση, 

Ζωή Λώλα 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Προγράμματος Πληροφοριακά Συστήματα 

mailto:zoi.t.lola@gmail.com
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«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ομάδα Α: Γενικές Ερωτήσεις 

1) Ποια είναι  η ιδιότητά σας στην επιχείρηση; 

 Διευθυντής    Μέλος Δ.Σ.    Λογιστής    Άλλο Αναφέρετε:  

 

2) Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; 

 

  

3) Πόσα άτομα εργάζονται στην επιχείρησή σας; 

 1-49    50-99    100-199    Άνω των 200 

 

4) Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησής σας; 

 Ιδιωτική    Δημόσια    Θυγατρική    Άλλο Αναφέρετε:  

 

Ομάδα Β: Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 

5) Πότε ενσωματώθηκαν τα Πληροφοριακά Συστήματα στην επιχείρησή σας; 

 

6) Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων; 

 Καθόλου   Λίγος    Αρκετός    Πολύς    Πάρα πολύς  

 

7) Κατά τη γνώμη σας ποιος-οί παράγοντες επέδρασαν στην ενσωμάτωση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην επιχείρησή σας; 

 

 Δομή επιχ/σης           Κλίμα επιχ/σης        Στρατηγική 

        Ανάγκη για αύξηση απόδοσης                       Επίτευξη οικονομικών στόχων 

        Βελτίωση διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων    Άλλο Αναφέρετε:  
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(Δηλώστε με  την απάντηση σας σύμφωνα με το 

βαθμό που σας αντιπροσωπεύει )  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

Πολύ 

8) Τα Πληροφοριακά Συστήματα έχουν θετικό 

αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα; 

     

9) Συμβάλουν τα Πληροφοριακά Συστήματα στη 

βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης; 

     

10) Με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

     

11) Βελτιώνεται η λήψη αποφάσεων με τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων; 

     

12) Θεωρείτε ότι ενισχύεται η λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων από τη χρήση 

Πληροφοριακών Συστημάτων; 

     

 

13)  Ποιο είδος Πληροφοριακών Συστημάτων χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας για 

τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων; 

 

 DSS (Decision Support Systems)  MIS(Management Information Systems) 

 GDSS (Group Decision Support Systems)  ES(Expert Systems) 

 GIS (Geographic Information Systems)    ESS(Executive Support Systems) 

 TPS(Transaction Process Systems)           Άλλο Αναφέρετε: 

                                                                                       

Ομάδα Γ: Εφαρμογή Εταιρικής Διακυβέρνησης 

14)  Ποιο έτος εισήχθη η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχείρησή σας; 

 

15)  Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην επιχείρησή σας; 

 Καθόλου   Λίγος    Αρκετός    Πολύς    Πάρα πολύς 

16)  Κατά τη γνώμη σας ποιος-οί παράγοντες επέδρασαν στην ενσωμάτωση της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχείρησή σας; 

  Δομή επιχ/σης            Κλίμα επιχ/σης    Στρατηγική 

  Ανάγκη για αύξηση απόδοσης                    Επίτευξη οικονομικών στόχων 

  Βελτίωση διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων    Άλλο Αναφέρετε:  
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22) Ποιο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιείτε; 

 Εξωτερικό Σύστημα    Εσωτερικό Σύστημα    Δε γνωρίζω 

Ομάδα Δ: Εταιρική Διακυβέρνηση & Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

23) Ποιος είναι ο αριθμός μελών του Δ.Σ.;  

24) Ποιος είναι ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.;  

25) Πόσες φορές το χρόνο συνεδριάζει το Δ.Σ.; 

(Δηλώστε με  την απάντηση σας ανάλογα με το αν συμφωνείτε ή όχι) ΝΑΙ ΟΧΙ 

26) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα και ο μάνατζερ (Διευθύνων Σύμβουλος) της 

επιχείρησής σας; 

  

27) Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη;   

28) Το μέγεθος του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του όπως αυτές διαμορφώνονται 

μέσα στο χρόνο; 

  

29) Η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει θετικά τη δομή και τη λειτουργία του Δ.Σ.;   

 

 

(Δηλώστε με  την απάντηση σας σύμφωνα με το 

βαθμό που σας αντιπροσωπεύει )  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

Πολύ 

17) Θεωρείτε ότι αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσης κτλ) της επιχείρησής σας; 

     

18) Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης επηρεάζει τη λήψη 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων; 

     

19) Πιστεύετε ότι η εφαρμογή της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης έχει φέρει θετικές αλλαγές στην 

επιχείρησή σας; 

     

20) Με την εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

     

21) Πιστεύετε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση επηρεάζει 

τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη Δ.Σ., Διευθυντές, 

μετόχους κ.α.); 
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