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Η Εταιρική Διακυβέρνηση και ο βαθμός που οι επιχειρήσεις σε κάθε χώρα έχουν αφομοιώσει και 
υλοποιούν τους κανόνες της αποτελεί ένα αξιόπιστο δείκτη ωριμότητας της οικονομίας και της 
επιχειρηματικότητας, ο οποίος είτε μπορεί να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων ή, εφόσον δεν εφαρ-

μόζεται, να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα ανάσχεσης της ανάπτυξης.

Υπό αυτή την έννοια η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί για την Ελλάδα αναγκαία προϋπόθεση εξόδου 
από την κρίση, καθώς είναι σημαντικό «εργαλείο» για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην ελ-
ληνική οικονομία μετά από μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας

Φυσικά η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά αρχικά τις εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες ρυθμίζει τις σχέ-
σεις Διοίκησης και ιδιοκτησίας και συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται οι εταιρικοί στό-
χοι και εντοπίζονται οι κίνδυνοι.

Σημαντικό βήμα αποτέλεσε για τη χώρα μας η ίδρυση από το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ΣΕΒ του 
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του οποίου η αναγκαιότητα και χρησιμότητα 
έχει αναγνωρισθεί και επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό, το Χρηματιστή-
ριο Αθηνών συμβάλλει - και του έχει αναγνωρισθεί - στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών 
τόσο προς το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών όσο και για κάθε μία από αυτές και διευρύνει τους 
ορίζοντες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων σε αυτές.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση όμως μπορεί να αποτελέσει και για τις μη εισηγμένες, μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, έναν «οδηγό» επίλυσης προβλημάτων και επιχειρηματικής αναβάθμισης με στόχο την καλύτε-
ρη λειτουργία και την πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι εξελίξεις και οι προοπτικές αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος στρέφονται γύρω από τον «Ελ-
ληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης» που συνέταξε το ΕΣΕΔ. 

Το Epsilon 7 φιλοξενεί τις απόψεις διακεκριμένων εκπροσώπων του Χρηματιστηρίου και της επιχει-
ρηματικής κοινότητας εν γένει καθώς και δικηγόρων με βαθιά γνώση και εγνωσμένη προσφορά στο 
πεδίο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ώστε να φωτίσει όλες τις - πολύ ενδιαφέρουσες - πτυχές της.

 “Εταιρική Διακυβέρνηση και Χρηματοδότηση:      
Οι δύο όψεις του νομίσματος για τις ΜμΕ

Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
Αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης – Μέλος Δ.Σ. Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών
Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της εταιρικής διακυβέρνησης. Η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης εί-

ναι αυτή που κατανέμει δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς συμμετέχοντες σε μια 
επιχείρηση και στη βάση αυτής της κατανομής καθορίζονται οι στόχοι όπως και τα μέσα για την επίτευξή 
τους. Υπό αυτή την έννοια αποκτά κεντρικό ρόλο καθώς οι οικονομίες ενσωματώνονται σε ένα παγκόσμιο 
σύστημα και αποκτούν όλο και πιο κρίσιμη σημασία, ζητήματα που σχετίζονται με την ικανότητά τους να 
έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Πρόκληση 
και ευκαιρία για Εισηγμένες και Μη
Η καταλυτική της επίδραση στην ορθή εταιρική 
λειτουργία, το επενδυτικό ενδιαφέρον και 
τη χρηματοδότηση

ΑΦΙ
ΕΡΩ
ΜΑ
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ΑΟι αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση και η νέα πραγμα-
τικότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δημιουργούν εκ 
των πραγμάτων ένα καινούργιο τοπίο στην τραπεζική χρη-
ματοδότηση των ΜμΕ, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις που 
θα παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας θα βρεθούν σε πλεονεκτι-
κότερη θέση. Αυτό γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό. 

Η συμμετοχή στη διαβούλευση και το ενδιαφέρον που 
εκδηλώθηκε αποδεικνύουν πως και στην Ελλάδα αρχίζει 
να αποτελεί «κοινό τόπο» ότι η ορθή εταιρική διακυβέρνη-
ση μπορεί βελτιώσει τις προοπτικές χρηματοδότησης μιας 
εταιρείας, δεδομένου ότι θα έχει μεγαλύτερη διαφάνεια 
ως προς την διαχείρισή της και, συνεπώς, θα είναι ασφαλέ-
στερη η αξιολόγηση της τωρινής της κατάστασης αλλά και 
ασφαλέστερες οι προβλέψεις για την μελλοντική της πορεία.  

Η ευκαιρία υπάρχει. Η αξιοποίησή της θα επιταχύνει τη με-
τάβαση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε 
ένα επίπεδο θωράκισης και εκσυγχρονισμού, που θα επιτρέ-
ψει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και επιτυχημένα στις 
προκλήσεις των καιρών. 

Όπως είναι λογικό οι παραπάνω παγκόσμιες τάσεις  
δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Μέχρι στιγμής, 
πέραν της νομοθεσίας (Ν. 3016/2002), έχουν εισαχθεί 
ειδικότεροι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης μόνο για 
τις εισηγμένες εταιρείες μέσω του «Ελληνικού Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες» 
(o Κώδικας), τους οποίους μπορούν να ακολουθήσουν και 
οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες. Καθώς δεν υπάρχει 
κάποιο σημείο αναφοράς για τις μη εισηγμένες εταιρείες 
(εκτός από αποσπασματικές αναφορές στους εταιρικούς 
νόμους 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012), 
υπάρχει ο κίνδυνος οι τελευταίες να μην προχωρήσουν 
στην υιοθέτηση και ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης, γεγονός που ενδέχεται να 
επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα και επιτυχία τους. 

 Για κάθε επιχείρηση είναι «υποχρεωτική» η δημιουργία 
ενός αξιόπιστου και φερέγγυου  επιχειρηματικού προφίλ που 
προάγει το κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής από τους με-
τόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες της εταιρείας αλλά 
και από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστη-
ριοποιείται. 

Έτσι, οι μη εισηγμένες εταιρείες μπορούν με την υιοθέ-
τηση των ειδικών πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνη-
σης, να αντλούν χρηματοδότηση όχι μόνον από συνδεδεμέ-
να πρόσωπα (μετόχους, μητρικές), αλλά και από τράπεζες, 
επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και επενδυτές. Αυτοί οι εξω-
τερικοί χρηματοδότες επιζητούν διαβεβαίωση ότι η επέν-
δυση τους θα αντιμετωπίζεται ισότιμα με την αντιμετώπι-
ση των συμφερόντων των πλειοψηφούντων μετόχων. Κατ’ 
αυτή την έννοια, η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να απο-
τελέσει εργαλείο άντλησης νέων κεφαλαίων για τις μη ει-
σηγμένες εταιρείες.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τα οφέλη υιοθέτησης 
των ειδικών πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης από 
τις μη εισηγμένες εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά, η αναλογική 
εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης των ει-
σηγμένων εταιρειών στις μη εισηγμένες εταιρείες δεν εν-
δείκνυται και δεν είναι πρακτικά εφικτή, κυρίως λόγω της 
διαφορετικής δομής και οργάνωσης των μη εισηγμένων 
εταιρειών. 

Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης (ΕΣΕΔ) εκπόνησε Ειδικές Πρακτικές Καλής Εται-
ρικής Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες και 
ειδικότερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Το Σχέ-
διο καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς που άπτονται των 
κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης: το Δ.Σ. και τα μέλη του, 
Αμοιβές, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείριση Κινδύ-
νου, Κανονιστική Συμμόρφωση, Σχέσεις με τους Μετόχους, 
Σχέσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, Πληροφοριακά Συ-
στήματα και Οικογενειακές Εταιρείες.

‘‘ Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η κρί-
ση και η νέα πραγματικότητα στο ελλη-
νικό τραπεζικό σύστημα δημιουργούν 
εκ των πραγμάτων ένα καινούργιο το-
πίο στην τραπεζική χρηματοδότηση των 
ΜμΕ, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις που 
θα παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας θα 
βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση. 

Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
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‘‘Ο Ελληνικός Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Λήδα Κοντογιάννη 
Γενική Διευθύντρια 
Ελληνικού Συμβουλίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

O Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης είναι προσαρμο-
σμένος στην ελληνική νομοθεσία 
και την επιχειρηματική πραγματι-
κότητα και έχει συνταχθεί με βάση 

την αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» περιλαμβάνο-
ντας έτσι και θέματα που ξεπερνούν τους υπάρχοντες νό-
μους και κανόνες. 

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί 
πώς να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και να διευκολυνθεί 
η διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
συνθήκες κάθε εταιρείας.

Στόχος του Κώδικα είναι η καθοδήγηση και κατάρτιση 
των ΔΣ των ελληνικών εταιρειών σε θέματα βέλτιστων πρα-
κτικών εταιρικής διακυβέρνησης, η βελτίωση της πληρο-
φόρησης των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και 
αλλοδαπών και η συμμετοχή τους σε εταιρικές υποθέσεις, 
η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων, των εργαζο-
μένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, η βελτίωση της 
οργάνωσης της εταιρείας, καθώς και η ενίσχυση της δια-
φάνειας της ελληνικής αγοράς στο σύνολό της. 

Ο Κώδικας αποτελείται από τέσσερις ενότητες και πέντε 
παραρτήματα:

H 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 συνδρά-
μουν τα ΔΣ στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο Κώ-
δικας προτείνει τα θέματα, για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ 
να προσδιορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς 
της εταιρείας, καθώς και τις κύριες, μη εκχωρητέες αρμο-
διότητες του ΔΣ.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στον εσωτερικό έλεγχο δίδο-
ντας γενικές αρχές και ειδικές πρακτικές. Το σύστημα εσω-
τερικού ελέγχου εξειδικεύεται σε ξεχωριστό τμήμα με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα εσωτερι-
κού ελέγχου».

Η τρίτη ενότητα αφορά στις αμοιβές των μελών του ΔΣ 
προτείνοντας ένα πλαίσιο καθορισμού των αμοιβών των 
εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφω-
να με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η τέταρτη ενότητα αφορά στις σχέσεις με τους μετό-
χους και περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την καλή 
πληροφόρηση και ενημέρωση των μετόχων για τις εταιρι-
κές υποθέσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σε βασικές 
στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και την εξασφάλιση, και 
στους μετόχους της μειοψηφίας, εύκολης και ισότιμης πρό-
σβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων.

Τα πέντε παραρτήματα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν 
τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του Κώδικα και περιλαμ-
βάνουν:

• Κατάλογο εξαιρέσεων για τις εισηγμένες εταιρείες μι-
κρότερου μεγέθους

• Οδηγίες για τη σύνταξη της Δήλωσης Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης

• Οδηγίες για τη σύνταξη της έκθεσης αμοιβών των με-
λών του ΔΣ

• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ΣΕΕ
• Κατάλογο ειδικών πρακτικών του Κώδικα που υπερβαί-

νουν τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

‘‘ O Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης είναι προσαρμοσμένος 
στην ελληνική νομοθεσία και την 
επιχειρηματική πραγματικότητα και 
έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της 
«συμμόρφωσης ή εξήγησης» 

Λήδα Κοντογιάννη
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ΑΟ Κώδικας, σε σχέση με κώδικες άλλων χωρών, διέπεται 
από τέσσερις βασικές καινοτομίες:

1ον: Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και στις 
περιπτώσεις που δεν είναι, να υπάρχει ανεξάρτητος αντι-
πρόεδρος 

2ον: Υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρές επιχειρήσεις 
3ον: Υπάρχουν πρακτικά βοηθήματα → υποδείγματα και 

για τη δήλωση και για τις αμοιβές (παραρτήματα)
4ον: Όσον αφορά στη δομή του Κώδικα:

▶ Υπάρχουν γενικές αρχές που ισχύουν και για τις μη ει-
σηγμένες → (Υπό εκπόνηση: Βέλτιστες πρακτικές για μη ει-
σηγμένες) 

▶ Υπάρχει τόσο το γενικό πλαίσιο όσο και οι γενικές αρ-
χές που βοηθούν τους ξένους επενδυτές να καταλάβουν 
περί τίνος πρόκειται

▶ Κατάλογος ειδικών πρακτικών του Κώδικα που υπερ-
βαίνουν τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις

‘‘Εταιρική Διακυβέρνη-
ση και προσέλκυση επεν-
δύσεων στο ελληνικό 
Χρηματιστήριο
Νατάσα Στάμου
Δικηγόρος, Επικεφαλής 
Μονάδας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ομίλου 
Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ως εταιρική διακυβέρνηση εννο-
ούμε το σύνολο των αρχών που 

διέπει την άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας στις επιχει-
ρήσεις και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές κυβερ-
νώνται, ελέγχονται και συνολικά λειτουργούν.

Πρόκειται για το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται με-
ταξύ της διοίκησης της εταιρείας, των μετόχων, των εργα-
ζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και απο-
σκοπεί στη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών 
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Η εταιρική διακυβέρνηση βασίζεται, πέραν ορισμένων ελά-
χιστων υποχρεώσεων που ορίζονται στη νομοθεσία για τις 
εισηγμένες εταιρείες, στην αυτορρύθμιση, στην οικειοθε-
λή, δηλαδή αποδοχή και εφαρμογή κανόνων, δυνάμει των 
οποίων ασκείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η διοίκη-
ση, επιτελούνται οι εταιρικές λειτουργίες, διαμορφώνονται 
οι σχέσεις με τους μετόχους και τους εξωτερικούς παρά-
γοντες (προμηθευτές, πελάτες, δημόσια διοίκηση) που δια-
συνδέονται με την εταιρεία, επιτυγχάνεται η επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί, εντοπίζονται και τίθενται υπό δια-
χείριση υπαρκτοί ή ενδεχόμενοι κίνδυνοι.  

Το επίπεδο «καλής» διακυβέρνησης θεωρείται ότι συνδέ-
εται με την επίπτωση που μπορεί να έχει η εφαρμογή των 
αρχών και των μηχανισμών διαχείρισης των εταιρικών υπο-
θέσεων στο κεφάλαιό της, με τη δημιουργία υπεραξίας για 
τους μετόχους της. 

Ειδικότερα, εφόσον δεχθούμε ότι η διοίκηση της εταιρείας 
ενεργεί ως αντιπρόσωπος των μετόχων και ως θεματοφύ-
λακας και διαχειριστής της εταιρικής περιουσίας, η «καλή» 
εταιρική διακυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση είναι δεσμευμένη έναντι 
της εταιρείας και των μετόχων της για την προστασία των 
συμφερόντων της και επικεντρωμένη στην επαύξηση του 
κεφαλαίου της.

Με βάση την παραπάνω παραδοχή, νέα κεφάλαια προω-
θούνται στις επιχειρήσεις εκείνες που εκτιμάται ότι έχουν 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διαφάνειας, αποτελεσμα-
τικής διαχείρισης και αποτροπής φαινομένων κακοδιαχείρι-
σης ή απάτης, μέσω της υιοθέτησης υπεύθυνου, έντιμου και 
αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης.

‘‘ Εφόσον δεχθούμε ότι η διοίκηση 
της εταιρείας ενεργεί ως αντιπρόσω-
πος των μετόχων και ως θεματοφύλα-
κας και διαχειριστής της εταιρικής περι-
ουσίας, η «καλή» εταιρική διακυβέρνηση 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διοίκηση είναι δε-
σμευμένη έναντι της εταιρείας και των 
μετόχων της  

Νατάσα Στάμου
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Ένα τέτοιο σημαντικό εργαλείο διαφοροποίησης είναι η 
καλή εταιρική διακυβέρνηση.

Μέχρι σήμερα, το σύνολο των κανόνων εταιρικής διακυ-
βέρνησης της ελληνικής έννομης τάξης αφορούσε αποκλει-
στικά εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.  
Η καλή εταιρική διακυβέρνηση, και η δυνατότητα διαφορο-
ποίησης μιας επιχείρησης στη βάση αυτή αφορά όμως και 
κάθε εταιρεία που θέλει να φανεί ελκυστική σε έναν υπο-
ψήφιο χρηματοδότη ή επενδυτή.

Το ζητούμενο δεν είναι βεβαίως, να αυξήσουμε παραπά-
νω τους κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής, αλλά να διαθέ-
σουμε στις φιλόδοξες ελληνικές επιχειρήσεις υποδείγματα 

Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση της αξιοπιστίας της ελληνικής 
αγοράς προς τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές και η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρή-
σεων, μπορεί να επέλθει και μέσω της προώθησης των αρ-
χών της εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχευση ιδίως στις 
επιχειρήσεις που μπορούν να προσελκύσουν διεθνές επεν-
δυτικό ενδιαφέρον.

Για το λόγο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών : 
• Έχει υιοθετήσει το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης ως 

βασικό και σημαντικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση των 
εταιρειών που αιτούνται την εισαγωγή τους στις αγορές 
του Χρηματιστηρίου

• Δίνει έμφαση στην ανάδειξη της σημασίας της εταιρι-
κής διακυβέρνησης 

• Εντάσσει συγκεκριμένες δράσεις στην ευρύτερη προσπά-
θεια για την ενίσχυση της διαφάνειας της ελληνικής αγοράς 
(σύσταση του ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και εκπόνηση του Ελλη-
νικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες 
εταιρείες), την αύξηση της εμπιστοσύνης των εγχώριων και 
διεθνών επενδυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις (συμβολή 
στην σημαντική βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στον 
δείκτη Doing Business World Bank, με τον οποίο μετράται 
το επίπεδο προστασίας των επενδυτών) αλλά και τον εκσυγ-
χρονισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την προ-
σέλκυση επενδυτών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

‘‘Εταιρική Διακυβέρνηση για 
Μη Εισηγμένες Εταιρίες

Στάθης Ποταμίτης, Δικηγόρος 
Αλεξία Τζούνη, Δικηγόρος 
Η σημερινή συγκυρία φαίνεται ιδιαί-

τερα προβληματική για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανα-
ζήτηση χρηματοδότησης.  Οι τράπε-
ζες έχουν περιορισμένη ρευστότητα 
και ελάχιστη διάθεση για ανάληψη πι-
στωτικού κινδύνου.  

Η άλλη παραδοσιακή πηγή, το 
χρηματιστήριο, δεν ταιριάζει για 
τους μικρότερους, και σε κάθε περί-
πτωση ελάχιστες είναι οι πρόσφατες 
προσπάθειες άντλησης νέων κε-
φαλαίων χρηματιστηριακά.  Το δύ-
σκολο αυτό περιβάλλον απαιτεί 
από μια φιλόδοξη επιχείρηση να 
διαφοροποιηθεί όχι μόνο ως προς τα 
προϊόντα ή υπηρεσίες της αλλά και ως 
προς την αξιοπιστία της.  

ΑΦ
ΙΕ

ΡΩ
Μ

Α

‘‘ Η καλή εταιρική διακυβέρνηση, 
και η δυνατότητα διαφοροποίησης 
μιας επιχείρησης αφορά κάθε εταιρεία 
που θέλει να φανεί ελκυστική σε έναν 
υποψήφιο χρηματοδότη ή επενδυτή 
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σωστής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Συμ-
βούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ετοίμασε σχέδιο «Ειδικών 
Πρακτικών Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης για μη Εισηγ-
μένες Εταιρείες», που έχει ήδη τεθεί σε ανοικτή διαβούλευ-
ση μέχρι την 1η Ιουνίου 20161. 

Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν τη σχέ-
ση μετόχων και διοίκησης, πλειοψηφίας και μειοψηφίας, και 
έχουν ως κύριο στόχο την εναρμόνιση των συμφερόντων 
όλων των εταιρικών συντελεστών και την δημιουργία πε-
ριβάλλοντος εμπιστοσύνης και διαφάνειας.   Η καλή και δι-
αφανής διακυβέρνηση διασκεδάζει τους εύλογους φόβους 
είτε ενός παραδοσιακού χρηματοδότη είτε ενός μετοχικού 
επενδυτή, ειδικά όταν αποκτά μειοψηφικό μερίδιο.  Έτσι 
προβάλλει την εταιρική φήμη και διευκολύνει την άντλη-
ση χρηματοδότησης, όχι μόνον από συνδεδεμένα πρόσω-
πα αλλά και από τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια και επεν-
δυτικές εταιρείες. 

Οι προτεινόμενες πρακτικές διαιρούνται σε δύο φάσεις 
ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τους στόχους 
και το επίπεδο της ωριμότητας κάθε εταιρείας, και καλύ-
πτουν όλους τους βασικούς τομείς της εταιρικής διακυβέρ-
νησης. 

Συγκεκριμένα το σχέδιο περιέχει πρακτικές που ρυθμίζουν 
το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα κριτήρια για τη σύνθεση του, τους κανόνες 

για την αξιολόγηση των μελών του, καθώς και το κρίσιμο 
ζήτημα της πολιτικής των αμοιβών των μελών του. Η πολι-
τική των αμοιβών πρέπει να είναι διαφανής και να εξασφα-
λίζει, μεταξύ άλλων, την παραμονή στην εταιρεία στελεχών 
με κατάλληλα διοικητικά προσόντα. 

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία συστήματος εσωτερι-
κού ελέγχου σαφώς διαχωριζόμενου από τη μονάδα εσω-
τερικού ελέγχου της εταιρείας, η υιοθέτηση συστήματος για 
τη διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση καθώς 
και το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ζήτημα της ρύθμισης των σχέ-
σεων μεταξύ της διοίκησης και των μετόχων αλλά και της 
πλειοψηφίας με τη μειοψηφία, θέτοντας ως στόχο τη δια-
μόρφωση πολιτικής ενημέρωσης των μετόχων για κρίσιμα 
εταιρικά ζητήματα. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα εξεταστούν 
περαιτέρω εργαλεία προώθησης των ειδικών πρακτικών κα-
θώς και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις για την εκκίνηση της σταδιακής εφαρ-
μογής των πρακτικών.  

1Ο κύριος Ποταμίτης είναι εταίρος και η κυρία Τζούνη συ-
νεργάτης της δικηγορικής εταιρείας POTAMITISVEKRIS, 
που είχαν την ευθύνη σύνταξης του σχεδίου των Ειδικών 
Πρακτικών και εισήγησής του στην ομάδα εργασίας του 
ΕΣΕΔ που το υιοθέτησε.

ΑΦ
ΙΕ
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‘‘ Τα σοβαρά επενδυτικά funds του 
εξωτερικού, το πρώτο πράγμα που ελέγ-
χουν σε μια εταιρεία προκειμένου να 
επενδύσουν σε αυτήν, είναι το επίπεδο 
Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Μπάμπης Εγγλέζος

‘‘Τα σοβαρά επενδυτικά 
funds ελέγχουν πρώτα την 
Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπάμπης Εγγλέζος
Πρόεδρος Συνδέσμου Επενδυ-
τών & Διαδικτύου (ΣΕΔ)  

Η Εταιρική Διακυβέρνηση, από 
την καθιέρωση της με νόμο το 
2002, ήταν πάντα πολύ ψηλά στις 
προτεραιότητες του Συνδέσμου 

Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) και δεν ήταν λίγες οι 
φορές όλα αυτά τα χρόνια, που ο Σύνδεσμος και εγώ προ-
σωπικά, δώσαμε «μάχες» για την «χρηστή» εφαρμογή της 
από τις εισηγμένες εταιρείες.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ικα-
νοποιητικό επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης στην πλειο-
ψηφία των Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Υπάρχουν όμως και οι «φωτεινές εξαιρέσεις», οι οποίες 
ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν «παράδειγμα προς μί-
μηση» για να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέ-
δου Εταιρικής Διακυβέρνησης όλων των Ελληνικών εισηγ-
μένων εταιρειών.

Για παράδειγμα, στις αναπτυγμένες αγορές, όπως ΗΠΑ, 
Γερμανία, Βρετανία, έχουν θεσπιστεί κανόνες, ώστε ένας 
αριθμός των ανεξαρτήτων μελών στα ΔΣ των εισηγμένων 
εταιρειών, είτε προτείνεται από ανεξάρτητους φορείς, ανά-
λογους των Ελληνικών, όπως είναι το ΕΣΕΔ, η ΕΘΕ, ο ΣΕΔ 
κ.λπ., είτε εκλέγεται με κάποιο αναλογικότερο σύστημα από 
τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Ήδη σε κάποιες (λίγες) Ελληνικές εταιρείες είχαμε ανάλο-
γες ρυθμίσεις, για πιο αναλογική εκπροσώπηση διαφόρων 
«ομάδων μετόχων» στα ΔΣ των εταιρειών.

Ελπίζουμε αυτό να επεκταθεί και στο σύνολο των Ελλη-
νικών εισηγμένων εταιρειών, ώστε να μπορούμε να μιλάμε 
για ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης στη χώρα μας.

Είναι γνωστό, ότι τα σοβαρά επενδυτικά funds του εξωτε-
ρικού, το πρώτο πράγμα που ελέγχουν σε μια εταιρεία προ-
κειμένου να επενδύσουν σε αυτήν, είναι το επίπεδο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. Ο έλεγχος είναι ενδελεχής και σε μεγάλο 
«βάθος». Με τα «εργαλεία» που διαθέτουν σήμερα, τίποτα 
πλέον δεν μπορεί να μείνει κρυφό.

Εάν λοιπόν διαπιστώσουν ικανοποιητικό επίπεδο Ε.Δ., τότε 
και μόνο τότε, ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία και τις προ-
οπτικές της εταιρείας, για να αποφασίσουν την περαιτέρω 
στάση τους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το λάβουν σοβαρά 
υπ’ όψιν τους οι μεγαλομέτοχοι των εταιρειών, εάν βέβαια 
θέλουν να διεθνοποιήσουν και να αναπτύξουν περισσότε-
ρο την εταιρεία τους.

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου από το 2015 
διοργανώνει το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών 
Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών» σε συνεργασία με 
καθηγητές από 10 ΑΕΙ και ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα, υπό την 
αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ, αλλά και επενδυτές που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα, παρακολουθούν τις τακτικές Γενικές 
Συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών και συμπληρώνουν 
το σχετικό Ερωτηματολόγιο, με κατάλληλη προετοιμασία 
και επεξεργασία των θεμάτων της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Στο τέλος του προγράμματος ειδική ομάδα εργασίας επε-
ξεργάζεται τις απαντήσεις και εξάγονται χρήσιμα συμπερά-
σματα, τα οποία παρουσιάζονται σε ειδική εκδήλωση, στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θεωρούμε ότι το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης μιας 
εταιρείας «αποτυπώνεται ανάγλυφα» κάθε χρόνο στην τα-
κτική Γενική Συνέλευση. Εκεί μπορούν οι μέτοχοι να ελέγ-
ξουν την εταιρεία, να υποβάλλουν ερωτήσεις για το σύστημα 
Ε.Δ. και άλλα σημαντικά θέματα και γενικά να διαπιστώσουν 
κατά πόσον η εταιρεία σέβεται τους μετόχους της, αλλά και 
τον ίδιο της τον εαυτό.
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