
 

 

 

 

 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης    

Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης  

Στη χώρα μας το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αναπτύχθηκε κυρίως μέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα, που 

επιβάλλει την συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα 

Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιρειών, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την 

υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Στη συνέχεια και άλλα μεταγενέστερα 

νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 4449/2017 που 

επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα 

των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους 

κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας γενικής συνέλευσης. Τέλος, ο νόμος 3873/2010 

ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του. 

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 

136/17.07.2020) επικαιροποιείται και αναμορφώνεται ουσιαστικά το νομοθετικό πλαίσιο 

για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή οι 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.  

Η επικαιροποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης 

λαμβάνοντας υπόψιν αφενός τις μεταβολές στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που 

διέπει τη δράση των εν λόγω εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο, κατά το διάστημα που 

μεσολάβησε από την εισαγωγή του ν. 3016/2002 μέχρι και σήμερα, αφετέρου τις σύγχρονες 

τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των απαιτούμενων 

οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων 

εταιρειών, κατά τρόπον ώστε αυτές αφενός μεν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες 

απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, αφετέρου δε να μην θίγεται η 

λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της επιχειρηματικής οντότητας. Στόχος του νέου 

νομοθετήματος είναι η εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης 

και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων ή υποψηφίων μετόχων αυτών.  

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω 

αναφερομένων νομοθετικών κειμένων (ιδίως ν. 4548/2018, ν. 3016/2002 και ν. 4449/2017, 



όπως ισχύουν), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Έτι περαιτέρω, μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 4706/2020 η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει 

με μεθοδικότητα και με την δέουσα επιμέλεια τη σχετική προετοιμασία και προτίθεται να 

προβεί, το συντομότερο δυνατό, στον σχεδιασμό, στην ανάλυση και στη σταδιακή υλοποίηση 

των ενεργειών εκείνων που κρίνονται αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την 

πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση και εναρμόνισή της με τις νέες κανονιστικές 

ρυθμίσεις.     

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι εξακολουθεί 

να υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

που διαμορφώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), στον οποίο 

(Κώδικα) δηλώνει και με την παρούσα Δήλωση ότι υπάγεται με τις αποκλίσεις και εξαιρέσεις 

που αναφέρονται αναλυτικά στη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία περιλαμβάνεται 

στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.  

 


