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[Ξεφύλλισµα Εκδοσης] (browse.asp?publid=23&dt=2/5/2006) 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α φαίνεται να επικρατεί ακόµη η άποψη πως «η αναζήτηση και απόδοση 
ευθυνών είναι υπόθεση που... ξεπερνιέται». Ίσως η άποψη αυτή ως ένα βαθµό να είναι 
βάσιµη. Είναι σίγουρο, όµως, πως η κατάσταση θα συνεχιστεί στο άµεσο µέλλον; Γιατί 
πολλά είναι τα σηµάδια πως «οι καιροί αλλάζουν» και στη χώρα µας. 
 

Ο ρόλος της διεθνοποίησης είναι καταλυτικός και φαίνεται να έχει 
αρχίσει να µας επηρεάζει. Η απελευθέρωση των οικονοµιών δηµιουργεί 
περιβάλλον έντασης ανταγωνισµού και απαιτήσεων. Οι αλλαγές που 
συντελούνται στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον θεωρούνται 
«επαναστατικές» από τους ειδικούς αναλυτές. 
 
Η σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε αυτές των άλλων προηγµένων 
χωρών της ΕΕ δεν είναι τελικά µόνο ευθύνη της πολιτείας αλλά και των 
ίδιων των επιχειρήσεων, που θα πρέπει έγκαιρα και αποφασιστικά να 
προσαρµοστούν στα δεδοµένα των σύγχρονων εξελίξεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση -µε βασικά δόγµατά της την «Προστασία του 

Καταναλωτή», την «Προστασία του Περιβάλλοντος» και τη «Θέσπιση-Προστασία 
Καθεστώτος Ελεύθερου Ανταγωνισµού» στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς- 
δηµιουργεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο οδηγιών και δε διστάζει να επιβάλει κυρώσεις στα 
κράτη-µέλη και τις επιχειρήσεις που αρνούνται να συµµορφωθούν. Παράλληλα, δηµιουργεί 
προϋποθέσεις (εποπτικά όργανα και φορείς ελέγχου) ώστε κάθε ευρωπαίος πολίτης να είναι 
σε θέση να διεκδικεί το «δίκιο» του ακόµη και απέναντι σε µεγάλες πολυεθνικές 
επιχειρήσεις.  
 
Η παραπάνω αδιαµφισβήτητη τάση είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να βάλει σε σοβαρές 
σκέψεις τόσο τους υπεύθυνους φορείς της πολιτείας όσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων. 
 
Βαρύ το κλίµα 
 
Η ελληνική πολιτεία, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να προσπαθεί να προσαρµόσει τη χώρα 
στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και στις αναδυόµενες διαθέσεις των πολιτών. ∆ιαφαίνεται µια 
τάση να προσαρµοστεί το θεσµικό πλαίσιο απόδοσης ευθυνών και κυρίως να εφαρµοστεί. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι νόµοι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τα δηµόσια έργα και 
τις µελέτες, αλλά και του υπουργείου Ανάπτυξης για την ανασυγκρότηση και προβολή των 
υπηρεσιών προστασίας του καταναλωτή.  
 
Όλα δείχνουν ότι η ελληνική αγορά δεν είναι διατεθειµένη να διατηρήσει το ιδιότυπο 
περιβάλλον «ασυλίας», το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια γι' αυτούς που κρατούν τα 
ινία των εισηγµένων επιχειρήσεων. Αξιοσηµείωτη είναι η στάση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (search.asp?terms="Επιτροπή* Κεφαλαιαγοράς"&orderby=2) η οποία δείχνει µε 
έντονο τρόπο πως «οι καιροί αλλάζουν». 
 
Τα «καµπανάκια» που άρχισαν να χτυπούν το τελευταίο διάστηµα για διοικήσεις 
εισηγµένων εταιρειών, αναδεικνύουν µε χαρακτηριστικό τρόπο τις ευθύνες και τις 
αβεβαιότητες στις οποίες είναι εκτεθειµένα τα ανώτατα στελέχη των µεγάλων επιχειρήσεων. 
Επισηµαίνονται κάποια «κρούσµατα» του περασµένου χρόνου:  
 
- καταδίκη µεγάλης εταιρείας τροφίµων για τη διάθεση επικίνδυνων τροφίµων ευρείας 
κατανάλωσης 
 
- επιβολή υψηλότατων προστίµων (περισσότερο από 4 εκατοµµύρια ευρώ) σε φυσικά 
πρόσωπα - µέλη δ.σ. εισηγµένης εταιρείας 
 
- δικαστική δίωξη των µελών του δ.σ. εταιρείας κοινής ωφέλειας για παλιότερη απόφασή 
τους σχετικά µε τον προµηθευτή συγκεκριµένου έργου  
 
- παραποµπή στο εδώλιο του κατηγορουµένου του πρώην διοικητή και των τότε µελών του 
συµβουλίου χορηγήσεων τράπεζας, αναφορικά µε δανειοδότηση εισηγµένης στο 
χρηµατιστήριο κατασκευαστικής εταιρείας, µε το αιτιολογικό πως δεν υπήρχαν οι 
απαραίτητες εγγυήσεις. 
 
Μόλις πρόσφατα (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη 6 Απριλίου 2006), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(search.asp?terms="Επιτροπή* Κεφαλαιαγοράς"&orderby=2) αποφάσισε, µεταξύ άλλων: 
 
- «Την επιβολή συνολικού προστίµου της τάξεως των 2.500.000 ευρώ στον πρόεδρο, σε 
µέλος του διοικητικού συµβουλίου, στον οικονοµικό διευθυντή, στον προϊστάµενο 
λογιστηρίου και σε δύο τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές µεγάλης ανωνύµου εταιρείας, για 
διάδοση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών µέσω των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων των ετών 1999 και 2000. Για την ίδια υπόθεση η ΕΚ έχει 
υποβάλει και σχετική έγκλιση στις ∆ικαστικές Αρχές...» 
 
- «Την απαγόρευση λειτουργίας ΑΕΛ∆Ε µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, επειδή διαπιστώθηκαν 
σοβαρές παραβάσεις που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για το επενδυτικό 
κοινό...» 
 
Βέβαια, υπάρχουν και διάφορες άλλες µικρότερες παρόµοιες υποθέσεις, που κινούνται προς 
την ίδια κατεύθυνση, οι οποίες περνούν στα «ψιλά» των εφηµερίδων ή δε βλέπουν το φως 
της δηµοσιότητας. 
 
Τα εκτελεστικά όργανα 
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Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων δεν είναι απρόσωπες. Λαµβάνονται από τους διευθυντές και 
τα ανώτατα στελέχη τους. Η διαχείριση των υποθέσεων µιας επιχείρησης δεν αποτιµά µόνο 
την αποτελεσµατικότητα και την ικανότητα των στελεχών που τη διοικούν. Αναδεικνύει, 
επίσης, ευθύνες οι οποίες είναι προσωποποιηµένες και ενδέχεται να προκαλέσουν απαιτήσεις 
εις βάρος της ίδιας επιχείρησης και εκτελεστικών οργάνων της.  
 
Είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο το γεγονός πως η ευθύνη των µελών του δ.σ. και των 
διευθυντών στελεχών είναι «απεριόριστη» σε σχέση µε αυτή της επιχείρησης, η οποία 
περιορίζεται κατά µείζονα λόγο στα περιουσιακά της στοιχεία.  
 
Τα προαναφερθέντα είναι γεγονότα που γίνονται γνωστά και αγγίζουν το ευρύ κοινό. Τι 
γίνεται όµως µε τις «προεκτάσεις» τους; Με τις δικαστικές προσφυγές προς τα αστικά 
δικαστήρια των επενδυτών ή των φορέων που ανακαλύπτουν πως θίγονται τα συµφέροντά 
τους; ∆ηλαδή, µε τις ενδεχόµενες διεκδικήσεις µεµονωµένων ή/και οργανωµένων θεσµικών 
επενδυτών που ανακαλύπτουν πως οι τιµές των µετοχών που αγόρασαν παίρνουν την 
κατιούσα; 
 
Πώς θα µπορεί να πορεύεται δηµιουργικά και ανταγωνιστικά η εκάστοτε επιχείρηση µετά 
από τέτοιου είδους καταστάσεις; 
 
Είναι βέβαιο, πάντως, πως το πρόβληµα δεν περιορίζεται µόνο στις πειθαρχικές ποινές της 
πολιτείας και τα πρόστιµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε µια σύγχρονη, «ανοιχτή» 
οικονοµία, όλοι έχουν τις ευθύνες τους και σε περίπτωση κάποιας σοβαρής «εµπλοκής», η 
αναζήτηση-απόδοσή τους είναι «αλυσιδωτή». 
 
Όπου δε υπάρχουν καλά οργανωµένα συµφέροντα, η οποιαδήποτε υπόθεση σκανδάλου ή 
ακόµη ανθρώπινης αµέλειας (λάθος/παράλειψη) για ορισµένους από τους διοικούντες την 
επιχείρηση (µέλη δ.σ., διευθυντικά στελέχη), µπορεί να είναι µια οδυνηρή περιπέτεια. 
 
Μέλη δ.σ. και διευθυντές 
 
Η σύγχρονη, διεθνής πρακτική έχει καταδείξει πως η ασφάλιση «Ευθύνης Μελών ∆Σ & 
Εκτελεστικών ∆ιευθυντών» πέρα από το γεγονός πως αποτελεί µοναδικό µέσο νοµικής και 
οικονοµικής προστασίας τους, αλλά και αξιόπιστο εργαλείο που ενισχύει τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 
 
Η ασφάλιση αυτή «θωρακίζει» τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τους εκτελεστικούς 
διευθυντές της επιχείρησης έναντι δικαίων ή άδικων απαιτήσεων εις βάρος τους. Τους 
επιτρέπει να αξιοποιούν επιχειρηµατικές ευκαιρίες, αναλαµβάνοντας εύλογες πρωτοβουλίες, 
µε βασικό κριτήριο τη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους. 
 
Η ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης των ίδιων των µελών δ.σ. και των ανώτατων 
διευθυντικών στελεχών µιας σύγχρονης επιχείρησης είναι πράξη ευθύνης που διασφαλίζει 
τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, ενδυναµώνει τους δεσµούς τους µε την επιχείρηση και µε τη 
σιγουριά που εξασφαλίζει- απελευθερώνει νέες παραγωγικές δυνάµεις για οικονοµική 
ανάπτυξη και πρόοδο.  
 
Τα εκτελεστικά όργανα της εκάστοτε επιχείρησης βασίζονται σε εκθέσεις ανεξάρτητων 
εξωτερικών συµβούλων τους. Για την καλύτερη διασφάλιση είναι ανάγκη, παράλληλα µε 
την ασφάλιση «D&O», οι επιχειρήσεις να απαιτούν από τους ειδικούς συµβούλους τους 
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(χρηµατοοικονοµικοί, νοµικοί, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, 
ασφαλιστές) να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής ευθύνης τους. Αυτό 
γιατί, όπως είναι προφανές, σε έκρυθµες καταστάσεις οι εκάστοτε σύµβουλοι δεν µπορεί να 
είναι άµοιροι ευθυνών ούτε και να απολαµβάνουν καθεστώς ασυλίας µπροστά σε 
καλοστηµένες αξιώσεις αποζηµίωσης για τυχόν αµέλεια, λάθη ή/και παραλείψεις.  
 
Ίσως η εγχώρια ασφαλιστική αγορά να µην είναι ακόµη σε θέση να προσφέρει άµεσα µε τη 
δέουσα αρτιότητα και πληρότητα τις συγκεκριµένες ασφαλίσεις, αφού µέχρι σήµερα δεν 
υπήρξε σαφής και συγκεκριµένη απαίτηση� ωστόσο, υπάρχει η ευρύτερη ευρωπαϊκή 
ασφαλιστική αγορά που µπορεί να προσφέρει την απαραίτητη λύση. 
 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αυτές που είναι αποφασισµένες να επιβιώσουν και να 
διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον παραγωγικό τους τοµέα, είναι υποχρεωµένες 
από τις εξελίξεις να ενστερνιστούν το ρόλο της ασφάλισης αξιοποιώντας τα σύγχρονα 
προϊόντα της µε τη συµβολή κατάλληλων ασφαλιστικών συµβούλων. 
 
Λύσεις 
 
∆ιεθνώς, ο θεσµός της ασφάλισης προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις για την αντιµετώπιση 
των σύγχρονων αβεβαιοτήτων, δηµιουργώντας το απαραίτητο ασφαλές πλαίσιο για την 
απρόσκοπτη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ειδικότερα, πέρα από τις κλασικές ασφαλίσεις 
περιουσιακών στοιχείων, µεταφορών, αστικής ευθύνης κλπ., τα τελευταία χρόνια έχει 
αναδείξει νέα ασφαλιστικά προϊόντα, που αποτελούν απαραίτητα «εργαλεία» για τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις.  
 
Αναφέρονται χαρακτηριστικά η Ασφάλιση Ευθύνης Μελών ∆Σ και Εκτελεστικών ∆ιευθυντών 
(Directors & Officers Insurance), γνωστή ως Ασφάλιση "D&O" και η Ασφάλιση 
Επαγγελµατικής Ευθύνης Συµβούλων (Professional Indemnity Insurance). 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ 
 
Ο Γιώργος Κουτίνας είναι µηχανικός ΕΜΠ και ENSPM Γαλλίας. Έχει εργαστεί για αρκετά 
χρόνια στη ∆ΕΗ. Την τελευταία 10ετία, µετά από πείρα σε διεθνή ασφαλιστικό όµιλο, 
δραστηριοποιείται στις εξειδικευµένες ασφαλίσεις επιχειρηµατικών κινδύνων και 
επαγγελµατικής ευθύνης. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής της Γ. Κουτίνας ΑΕ - Μεσίτες 
Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων ( www.gkoutinas.gr (http://www.gkoutinas.gr) ).  
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