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ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Principles of Corporate Governance)
Α. Εισαγωγή – Στόχος
1.1 Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι ένα σύστηµα αρχών επί τη βάσει του οποίου
οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυµη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται
και ικανοποιούνται τα έννοµα συµφέροντα όλων όσων συνδέονται µε την εταιρία στα
πλαίσια του εταιρικού συµφέροντος.
2. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αποσκοπεί στην µόνιµη εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος, το
οποίο αποτελεί τη συνισταµένη του συµφέροντος του νοµικού προσώπου και των εννόµων
συµφερόντων όσων συνδέονται µε την εταιρία (stakeholders).
3. H Εταιρική ∆ιακυβέρνηση επιδιώκει πλήρη διαφάνεια στην όλη διαχείριση της εταιρίας, ώστε να
παρέχονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες προς όλους τους stakeholders και να δίδεται έτσι η
δυνατότητα σ’ αυτούς να έχουν ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα της εταιρίας βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας και να προστατεύουν και προωθούν τα συµφέροντά τους ισότιµα και ακριβοδίκαια
µέσα στο πλαίσιο της µακροχρόνιας και ισόρροπης ανάπτυξης της εταιρίας.
4. Οι αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και οι διαδικασίες που τις εφαρµόζουν και αποσκοπούν
στην τήρησή τους αποτελούν οικειοθελείς δεσµεύσεις της εταιρίας µε βάση και αφετηρία την
κείµενη νοµοθεσία της Α.Ε., την χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του
Χ.Α.Α. και των εποπτικών αρχών, αλλ’ εκτείνονται και πέραν του ισχύοντος δικαίου και
περιλαµβάνουν οικειοθελείς δεσµεύσεις που συµβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της
αξιοπιστίας της εταιρίας.
5. Οι αρχές και οι διαδικασίες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης διαχέονται στην όλη δοµή και
λειτουργία της εταιρίας και αφορούν τα όργανα διοικήσεώς της (∆.Σ. και Γ.Σ.) και τον τρόπο µε
τον οποίο αυτά διαρθρώνονται και λειτουργούν αλλά και τις γενικώτερες σχέσεις επικοινωνίας των
διαφόρων stakeholders µεταξύ τους.
6. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ενδιαφέρει κάθε εταιρία Α.Ε. ή και µη. Συνιστάται ειδικά στην Α.Ε.
που είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α.
Β. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (της Α.Ε.)
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας περιλαµβάνει τον απαραίτητο
αριθµό µελών ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διάκριση εκτελεστικών και µη εκτελεστικών
µελών και ακόµη να παρέχεται η δυνατότητα µεταξύ αυτών να επιφορτίζονται ορισµένα µέλη µε
καθήκοντα που απορρέουν από την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Οι αποφάσεις της εταιρίας είναι κατ’ αρχήν οι αποφάσεις του ∆.Σ. που δρα συλλογικά. Έτσι
παρέχεται η ευχέρεια σ’ όλα τα µέλη του ∆.Σ. να έχουν ενεργό ρόλο στην διοίκηση µε περαιτέρω
όµως δυνατότητα µέσω εξουσιοδοτήσεων ιδίως προς τα εκτελεστικά να υλοποιούν τους στόχους
και κατευθύνσεις του ∆.Σ. Τα µη εκτελεστικά µέλη συµµετέχουν κατά πλειοψηφία στις Επιτροπές
εκ µελών του ∆.Σ. που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ε του κειµένου αυτού.
3. Εκτελεστικά µέλη είναι τα ανώτατα στελέχη της εταιρίας που έχουν την ευθύνη διαχείρισής της.
Μη εκτελεστικά µέλη είναι πρόσωπα µε ιδιαίτερη επαγγελµατική πείρα και κοινωνικό κύρος και
µε κατά τεκµήριο αντικειµενική κρίση. Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά είναι τα µέλη που δεν έχουν
συγγένεια µέχρι 2ου βαθµού µε τον µέτοχο που ελέγχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου
ή που δεν κατέχουν µετοχές άνω του 5% της εταιρίας ή θυγατρικής της και που δεν είναι
εκτελεστικά, διευθυντικά στελέχη θυγατρικής εταιρίας.
4. Το ∆.Σ. έχει ως πρώτιστη φροντίδα την προστασία και προαγωγή του εταιρικού συµφέροντος και
την διαρκή αποδοτικότητα της εταιρίας που αντανακλάται σε µακροχρόνια βελτίωση της
εσωτερικής αξίας της µετοχής.
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5. Τα µέλη του ∆.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της
εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Οφείλουν µάλιστα να αποκαλύπτουν εις το ∆.Σ. τα
συµφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από σηµαντικές συναλλαγές της εταιρίας καθώς επίσης
και κάθε µορφής σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε τα συµφέροντα της εταιρίας.
6. Τα µέλη του ∆.Σ. πρέπει να γνωστοποιούν στο ∆.Σ. τις προθέσεις τους για τη διενέργεια
σηµαντικών συναλλαγών και οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εταιρία καθώς
επίσης και µε βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της.
Γ. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
1. Βασική αρχή της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι η ύπαρξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας
της εταιρίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας καταρτίζεται µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρίας και αποσκοπεί στην υποβοήθηση του διοικητικού συµβουλίου στην
άσκηση των καθηκόντων του, µε σκοπό τη διασφάλιση του εταιρικού συµφέροντος.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας πρέπει να περιλαµβάνει τα
εξής:
α. Tη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείµενά τους,
καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση.
Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου,
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.
β. Tις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας
και αξιολόγησης αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
γ. Tις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών από αυτές των
µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των
προσώπων που εξαιτίας της σχέσης τους µε την εταιρία κατέχουν
εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εταιρίας ή συνδεδεµένων
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/20
όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον αυτές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη
χρηµατιστηριακή αγορά καθώς και από άλλες δραστηριότητες που
συνδέονται µε την εταιρία.
δ. Τις διαδικασίες προαναγγελίας σηµαντικών συναλλαγών και
οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή
τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης της
εταιρίας, οι οποίες σχετίζονται µε την εταιρία καθώς και µε βασικούς
πελάτες ή προµηθευτές της.
∆. Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση της εταιρικής
διακυβέρνησης. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της
εταιρίας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο.
2. Ο εσωτερικός ελεγκτής υπάγεται µεν ιεραρχικά στη διοίκηση της εταιρίας είναι όµως ανεξάρτητος
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
3. Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας. ∆εν µπορεί να ορισθεί
ως εσωτερικός ελεγκτής µέλος του διοικητικού συµβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικό στέλεχος µε
άλλα καθήκοντα ή συγγενής των παραπάνω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’
αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε
µεταβολή στο πρόσωπο ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργασίµων ηµερών
από τη µεταβολή αυτή.
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4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της
εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου και οι εργαζόµενοι της εταιρίας οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν
πληροφορίες στο εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του. Η
διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στο εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα µέσα για τη
διευκόλυνση της άσκησης κατάλληλου και αποδοτικού ελέγχου.
5. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας, του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της
εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας
των ανωνύµων εταιριών και της κεφαλαιαγοράς,
β. αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού
συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα
της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων
του,
γ. ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το διοικητικό
συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και παρίσταται κατά
τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων,
δ. παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από τις Εποπτικές
Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το
έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
Ε. Επιτροπές εκ µελών του ∆.Σ.
1. Για την αποτελεσµατικώτερη διοίκηση της εταιρίας προβλέπονται και συνιστώνται εκ µη
εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. δύο τουλάχιστον επιτροπές: η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και η
Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών.
2. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου η οποία συνέρχεται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο αξιολογεί και
αξιοποιεί τα ευρήµατα ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και του εσωτερικού
και εξωτερικού ελέγχου δια αναφοράς στο σύνολο του ∆.Σ της εταιρίας.
3. Η Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των πάσης φύσεως
αµοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και τον καθορισµό πολιτικής αµοιβών
και παροχών των στελεχών της εταιρίας.
4. Η σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών αυτών προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό και
σκοπός τους είναι η επιβοήθηση του συνόλου του ∆.Σ. στο έργο του.
Στ. Αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών – Αποκλίσεις στη
χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
1. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου εταιρίας µε καταβολή µετρητών, το διοικητικό
συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζει στη γενική της συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία
αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του, καθώς και απολογισµός της χρήσης των κεφαλαίων που
αντλήθηκαν από την προηγούµενη αύξηση εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος
µικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαµβάνονται τα
παραπάνω στοιχεία, καθώς και το περιεχόµενο της έκθεσης.
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2. Εάν η απόφαση για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λαµβάνεται από το διοικητικό
συµβούλιο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όλα τα στοιχεία
της προηγούµενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού
συµβουλίου.
3. Σηµαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση µε αυτή που
προβλέπεται στο ενηµερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του
διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µπορούν να
αποφασιστούν έγκυρα από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας µε πλειοψηφία των 2/3 των
µελών του. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ενηµερώσει την επόµενη γενική συνέλευση
που θα συγκληθεί µετά τη λήψη της απόφασής του, σχετικά µε το νέο προορισµό της χρήσης των
κεφαλαίων, καθώς και το λόγο της απόκλισης.
Ζ. Υποχρέωση τήρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης
1. Οι ανωτέρω αρχές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν εκούσιο χαρακτήρα συνιστούν όµως
ηθεληµένες δεσµεύσεις της εταιρίας.
2. Η εταιρία οφείλει να γνωστοποιεί τουλάχιστον µέσω του ετησίου δελτίου τις Αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει.
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