
Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω 

της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που 

επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν 

στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως: 

 O Νόμος 3693/2008,που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς 

και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, 

 O Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και 

πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης, 

 O Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την 

Οδηγία 2006/46/EC5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύμιση 

της ανάγκης θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του, και 

 O Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Νόμος 2190/19206, τον οποίον 

τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής 

έμπνευσης) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 

«Συμμόρφωση ή εξήγηση» (Comply or explain) 

 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 

ποιότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση 

(«συμμόρφωση ή αιτιολόγηση») 



 Προοίμιο ΕΚΕΔ: 

«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρώπη γνώρισε την εκτενή διάδοση κωδίκων 

εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κώδικες αυτοί βασίζονται στην οικειοθελούς 

χαρακτήρα «συμμόρφωση ή εξήγηση» (comply or explain) και με τις ουσιαστικές 

διατάξεις τους συνιστούν πλέον το κυρίαρχο εργαλείο για τη θέσπιση προτύπων 

διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα περισσότερα διεθνή fora. Στην Ελλάδα ο 

κώδικας «συμμόρφωσης ή εξήγησης», έγινε ευρέως αποδεκτός, θεσπίζοντας 

πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για τη διακυβέρνηση των εταιρειών και 

διευκολύνοντας τη συμμόρφωσή τους με τις επιταγές της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, όσον αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση.» 

«Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι προσαρμοσμένος 

στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική πραγματικότητα και έχει 

συνταχθεί με βάση την αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» 

περιλαμβάνοντας έτσι και θέματα που αφορούν τους υπάρχοντες νόμους 

και κανόνες. 

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί πώς πρέπει να 

υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών 

και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις 

συγκεκριμένες συνθήκες κάθε εταιρείας.»  

«…Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί 

από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν: να 

δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το 

σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη 

συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. Επισημαίνεται ότι η 

σχετική εξήγηση, των λόγων μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες ειδικές 

πρακτικές, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής 

ή ειδικής πρακτικής με την οποία δεν συμμορφώνεται η εταιρεία, αλλά πρέπει α) 



να είναι ορισμένη ως προς τις θέσεις της εταιρείας, ειδική και όχι τυποποιημένη, 

με αναφορά στην εναλλακτική πρακτική που η εταιρεία έχει υιοθετήσει, β) να έχει 

ουσιαστικό νόημα, υπό την έννοια ότι θέτει το πλαίσιο και το ιστορικό υπόβαθρο, 

δίνει πειστική αιτιολόγηση για τις θέσεις της εταιρείας, περιγράφει τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί προς ελαχιστοποίηση πρόσθετων κινδύνων και προς εξασφάλιση 

της συμμόρφωσης με τη σχετική αρχή καθώς και να αναφέρει κατά πόσον η 

απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισμένη και πότε η 

εταιρεία προτίθεται να ευθυγραμμισθεί με τις διατάξεις του Κώδικα και (γ) να 

είναι κατανοητή και πειστική.» 

Πεδίο εφαρμογής, δομή και περιεχόμενο του Κώδικα 

 

«Ο Κώδικας απευθύνεται στις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες (όπως ορίζονται από 

τον Νόμο 2190/1920) με έδρα την Ελλάδα, ειδικά αυτές των οποίων οι μετοχές 

έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (εισηγμένες), αλλά 

μπορεί να φανεί χρήσιμο εργαλείο και στις μη εισηγμένες εταιρείες. Στόχος είναι 

να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στο σύνολο του ελληνικού 

εταιρικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρησιμότητά του για το ευρύ φάσμα των 

εταιρειών στις οποίες απευθύνεται, ο Κώδικας περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: 

«γενικές αρχές», οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις εταιρείες, εισηγμένες και μη, 

και «ειδικές πρακτικές», οι οποίες αφορούν μόνο σε εισηγμένες εταιρείες. Λόγω 

του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής τους, οι γενικές αρχές στοχεύουν στην παροχή 

ενός γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να εξεταστούν και να 

αντιμετωπιστούν τα περισσότερα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σε μια 

επιχείρηση, εισηγμένη ή μη. Αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές και όχι 

διατάξεις «συμμόρφωσης ή εξήγησης».  

 



«Κάθε γενική αρχή ακολουθείται από μία ή περισσότερες ειδικές πρακτικές, οι 

οποίες απευθύνονται μόνο στις εισηγμένες εταιρείες. Οι ειδικές πρακτικές 

αναπτύσσουν περαιτέρω τη σχετική γενική αρχή και καθοδηγούν την εφαρμογή 

της στα πλαίσια του ρυθμιστικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εισηγμένων 

εταιρειών, καθιστώντας έτσι διαφανή την εταιρική διακυβέρνηση της καθεμιάς 

από αυτές και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια της ελληνικής αγοράς στο 

σύνολό της. Οι ειδικές αυτές πρακτικές συνιστούν τα «μέρη» και τις «διατάξεις» 

του Κώδικα για τις εισηγμένες εταιρείες με την έννοια του Νόμου 3873/2010.» 

Ο Κώδικας αποτελείται από τέσσερις ενότητες και πέντε παραρτήματα: 

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο ΔΣ και τα μέλη του και περιλαμβάνει πρακτική 

καθοδήγηση και κατευθύνσεις όσον αφορά στην εκτέλεση των καταστατικών 

καθηκόντων τους. Επίσης προτείνει τη δημιουργία επιτροπών που θα 

συνδράμουν τα ΔΣ στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο Κώδικας προτείνει 

τα θέματα, για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ να προσδιορίζονται από τους 

εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας, καθώς και τις κύριες, μη εκχωρητέες 

αρμοδιότητες του ΔΣ. 

Η δεύτερη ενότητα θέτει γενικές αρχές και ειδικές πρακτικές για το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). Το ΣΕΕ εξειδικεύεται σε ξεχωριστό παράρτημα με τίτλο 

«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου». 

Η τρίτη ενότητα αφορά στις σχέσεις με τους μετόχους και περιλαμβάνει 

κατευθυντήριες γραμμές για την καλή πληροφόρηση και ενημέρωση των 

μετόχων για τις εταιρικές υποθέσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σε βασικές 

στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και την εξασφάλιση, και στους μετόχους της 

μειοψηφίας, εύκολης και ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα πέντε παραρτήματα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην 

εφαρμογή του Κώδικα: 



 Κατάλογος εξαιρέσεων για τις εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους 

 Οδηγίες για τη σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 

 Οδηγίες για τη σύνταξη της έκθεσης αμοιβών των μελών του ΔΣ 

 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ΣΕΕ 

 Κατάλογος ειδικών πρακτικών του Κώδικα που υπερβαίνουν τις ισχύουσες 

νομοθετικές απαιτήσεις 

Διατάξεις Related Party Transactions (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης – ΕΚΕΔ) 

1. Μέρος Α – Το ΔΣ και τα μέλη του 

I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 

Γενικό πλαίσιο 

«…Στην Ελλάδα συχνά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από το ΔΣ στη Διοίκηση με 

συλλογικό τρόπο. Το ΔΣ αποφασίζει να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες σε ένα 

πρόσωπο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Κώδικας προτείνει τα θέματα για τα 

οποία αποφασίζει το ΔΣ να προσδιορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς 

της εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΣ θα πρέπει να διατηρεί επαρκή εποπτεία της 

περαιτέρω εκχώρησης αρμοδιοτήτων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε βασικά 

ανώτατα στελέχη ή τρίτους.» 

Γενική αρχή 

«…Οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ (με την έννοια ότι η λήψη 

σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή, σε περίπτωση 

ανάγκης, την εκ των νεοτέρων επικύρωση από το ΔΣ), θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

 … 

 την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των 

μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με 



άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη 

συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων 

συγκρούσεων· για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία 

εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των 

εταιρικών συμφερόντων, 

 …» 

Ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες 

1.1. Οι ρόλοι, τόσο του ΔΣ όσο και της Διοίκησης, θα πρέπει να προσδιορίζονται 

και να τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρείας κι 

ενδεχομένως στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της 

εταιρείας. Το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη 

Διοίκηση, η οποία να περιλαμβάνει και κατάλογο των ζητημάτων για τα οποία 

το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει. 

1.2. Το ΔΣ θα πρέπει να συστήσει επιτροπές που να στηρίζουν την προετοιμασία 

των αποφάσεών του και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των 

ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται επιτροπή ελέγχου, υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και 

των θεμάτων που αφορούν στην αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των 

νόμιμων ελεγκτών. Το ΔΣ θα πρέπει επίσης να συστήσει μία ή δύο ξεχωριστές 

επιτροπές που να προΐστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για 

εκλογή στο ΔΣ και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά στις 

αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. 

ΙV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του ΔΣ 

Γενικό πλαίσιο 



«…Τέλος, ο Κώδικας εστιάζει στην αποτελεσματική διαχείριση της σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά τις συναλλαγές των ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στην ελληνική αγορά η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών 

ελέγχεται από μετόχους με σημαντικές συμμετοχές, των οποίων τα συμφέροντα 

είναι πιθανό να συγκρουσθούν με αυτά των μετόχων μειοψηφίας.» 

Γενική αρχή 

«Κάθε μέλος του ΔΣ θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα μέλη 

του ΔΣ θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της 

εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως 

διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την 

εταιρεία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που 

δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους 

συμφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων 

στο ΔΣ ή στη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής 

Συνέλευσης. ...» 

Ειδικές πρακτικές για εισηγμένες Εταιρείες 

«4.1 Το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει, ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της 

εταιρείας πολιτικές που να εξασφαλίζουν ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή 

πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με συναλλαγές 

μεταξύ  συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού 

επιχειρηματία. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις 

συναλλαγές των θυγατρικών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. Η δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις 

πολιτικές που εφαρμόζονται από την εταιρεία σε σχέση με τα παραπάνω. 

4.2 Το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει, ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της 

εταιρείας, πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη 

του ή σε πρόσωπα στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει κάποιες από τις εξουσίες του 



και στην εταιρεία και τις θυγατρικές της, αλλά και πολιτική προστασίας του 

απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν με ποιον τρόπο τα μέλη του ΔΣ, καθώς και 

πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, θα πρέπει να 

γνωστοποιούν έγκαιρα και επαρκώς στο ΔΣ τυχόν συμφέροντά τους σε 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση 

συμφερόντων με την εταιρεία ή θυγατρικές της. 

4.3 Άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά 

ιδρύματα) θα πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από το διορισμό τους στο ΔΣ και 

εφεξής στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω 

δεσμεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο ΔΣ μόλις προκύψουν. Τα μη 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα πρέπει κατά το διορισμό τους να διασφαλίσουν ότι 

θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του ΔΣ 

δεν πρέπει να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) 

εισηγμένων εταιρειών. 

4.4 Ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε 

εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το 

ΔΣ. 

4.5 …» 



2. Μέρος Β – Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

Ι. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

 

Γενικό πλαίσιο 

 

«Ο Νόμος επιβάλλει τη σύσταση επιτροπής ελέγχου σε όλες τις εισηγμένες 

εταιρείες. Σύμφωνα με τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, ο Κώδικας προτείνει τη 

σύσταση επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελείται στην πλειοψηφία της από 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Η πρόταση αυτή βελτιώνει το καθεστώς 

εταιρικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των μεγαλομετόχων, καθώς ενισχύει το 

αίσθημα ασφάλειας των μετόχων μειοψηφίας, επιβάλλοντας την ανεξάρτητη 

εποπτεία του συστήματος και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

…»  

 

Ειδικές πρακτικές για εισηγμένες Εταιρείες 

 

«1.5. Οι κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι οι εξής: 

Όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, 

η επιτροπή ελέγχου: (μεταξύ άλλων) 

 … 

 θα πρέπει να εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της 

εταιρείας και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα μέρη και να υποβάλλει 

στο ΔΣ σχετικές αναφορές, 

 στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, θα υποστηρίζει 

το ΔΣ ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών, 

 …» 



World Bank 

Παγκόσμια κατάταξη – προδιαγραφές 

Το Doing Business παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις των κανονισμών των 

επιχειρήσεων και την εφαρμογή τους σε 189 οικονομίες και επιλεγμένες πόλεις σε 

υπο-εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

H Ελλάδα ανέβηκε το 2015 στην 62η θέση από την 157η το 2012 στον δείκτη 

Protecting Minority Investors του DOING BUSINESS 2015, με αλλαγές που επήλθαν 

με τον Ν. 4156/2013 αρθ. 3, καθώς και με την Εγκύκλιο αρ. 45/21.7.2011 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Συναλλαγές εισηγμένης εταιρίας με 

συνδεδεμένα μέρη».  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της World Bank:  

“Greece strengthened investor protection by introducing a requirement for 

director approval of related party transactions.”  


