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Έκθεση για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των Ευρωπαίων 
διευθυντικών στελεχών από την ecoDa και την AIG 
 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, [5 Οκτωβρίου 2015] – Η ecoDa και η AIG ανακοινώνουν τη 
δημοσίευση μιας πανευρωπαϊκής έκθεσης που προσφέρει σημαντικές 
πληροφορίες για το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο 
διαμορφώνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Ευρωπαίων 
διευθυντικών στελεχών.  
 
Η Έκθεση συντάχθηκε από το European Confederation of Directors’ 
Associations (ecoDa) και τον παγκόσμιο ασφαλιστικό όμιλο American 
International Group, Inc. (NYSE: AIG). 
 
Οι έλεγχοι των διοικητικών συμβουλίων από θεσμικά όργανα έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων και των ευθυνών που αντιμετωπίζουν 
τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον 
αυξανόμενο αριθμό των αποζημιώσεων σε συμβόλαια Ευθύνης Στελεχών 
∆ιοίκησης (Directors’ and Officers’ Liabilities). H Έκθεση μπορεί να 
βοηθήσει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων να αντιληφθούν την έκταση 
των ευθυνών τους σε αυτό το σύνθετο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.  
 
Η φύση των καθηκόντων και των ευθυνών των στελεχών διοίκησης και ο 
τρόπος με τον οποίο τίθενται σε εφαρμογή, επηρεάζεται από τις διαφορές 
στη δομή των διοικητικών συμβουλίων ανά την Ευρώπη. Οι δικαστικές 
διαμάχες γίνονται ακόμη πιο σύνθετες αν λάβουμε υπόψη τις δομές των 
Ομίλων Επιχειρήσεων ή τις πολύπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες που 
εκτείνονται σε πολλές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά θεσμικά πλαίσια αλλά 
και εταιρικές κουλτούρες. Η Έκθεση υπογραμμίζει τους συγκεκριμένους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα διευθυντικά στελέχη σε μεμονωμένες 
ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες και παρέχει μια ποικιλία διασυνοριακών και 
εθνικών υποθέσεων.  
 
H Έκθεση επίσης αναλύει πώς η Ασφάλιση Στελεχών ∆ιοίκησης μπορεί να 
βοηθήσει τα μέλη των ∆ιοικητικών Συμβουλίων να διαχειριστούν αυτούς 
τους κινδύνους. Καλύπτει μια πληθώρα καταστάσεων όπως η χρεωκοπία, 
η έλλειψη ρευστότητας, οι ποινικές ευθύνες αλλά και ο ακτιβισμός των 
μετόχων. Παρέχει επίσης στα διευθυντικά στελέχη λύσεις σχεδιασμένες να 
τους προφυλάξουν από αντιδικίες και τις εποπτικές αρχές. 
 
 
Ο Roger Barker, Επικεφαλής του ecoDa/AIG Working Group, 
∆ιευθυντής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, IoD, σχολίασε: «Η αναφορά αυτή 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα διοικητικά στελέχη οι οποίοι θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις 
πριν αποφασίσουν να δεχθούν μια μη-εκτελεστική θέση. Η υπόθεση ότι 
ένας διευθυντής δεν έχει ευθύνη αν έχει δράσει με καλή πίστη αλλάζει. 
Κανείς δεν θα μπορεί πλέον να απολογηθεί λέγοντας ότι δεν είχε την 
πρόθεση να συμβεί ένα περιστατικό. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πει ότι έθεσε σε εφαρμογή ένα σωστό σύστημα και διαδικασίες για 
να προφυλαχθεί από αυτό.» 
 
 
Ο Mike Pryce, Head of Management Liability στην AIG, σχολίασε: «Τα 
μέλη των συμβουλίων δεν θα πρέπει να υποτιμούν τη μεταβαλλόμενη 
φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Τα σωστά ενημερωμένα 
διευθυντικά στελέχη που έχουν κατά νου την ενδεχόμενη προσωπική 
ευθύνη που φέρουν θα μπορούν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις 
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προκλήσεις αυτού του σύνθετου περιβάλλοντος, γεμάτου νομικούς και 
φυσικούς κινδύνους.  
 
Επικοινωνία 
 
ecoDa: 
Roger Barker, Chair of the ecoDa/AIG Working Group, Director of 
Corporate Governance, IoD 
Roger.Barker@iod.com, Tel: 00442074513344 
 
Béatrice Richez-Baum, Secretary General, ecoDa:  
beatrice.richez-baum@ecoda.org, Tel: 00322231581 1 
 
AIG: 
Nicola Ratchford, Head of External Communications EMEA 
nicolaratchford@aig.com, +44 20 3217 1789 
 
Αλεξάνδρα Τσεσμελή, Marketing & Comms Officer, Greece,  
Alexandra.Tsesmeli@aig.com, +30 210 8127635 
 
Σημείωση προς τους Συντάκτες 
 
About the European Confederation of Directors Associations  
 
The European Confederation of Directors Associations (ecoDa) is a not-for-profit 
association founded in December 2004 under the laws of Belgium. Through its national 
institutes of directors (the main national institutes existing in Europe), ecoDa represents 
approximately 55,000 board directors from across the EU. ecoDa’s member organisations 
represent board directors from the largest public companies to the smallest private firms, 
both listed and unlisted. 

 
Σχετικά με την AIG 
 
Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός 
οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι 
εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα 
πλέον εκτεταμένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον,  οι εταιρίες της AIG 
είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι 
εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.  
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr | 
YouTube: www.youtube.com/aig και www.youtube.com/aiggreece | Facebook: 
www.facebook.com/aig.greece | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/company/aig 
 
H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. 
που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης 
καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Όλα τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του 
American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι 
καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το 
ασφαλιστήριο. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από 
ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από 
συνδεδεμένες ή µη συνδεδεμένες εταιρίες. Στην Ευρώπη, η κύρια ασφαλιστική εταιρία είναι 
η AIG Europe Limited.  
 


