
Σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση ως 
μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησής σας

Το νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ν.4706/2020) και 
πώς να ανταπεξέλθετε στις σχετικές προκλήσεις.

Ιανουάριος 2022



Ο νέος νόμος 4706/2020

Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο ο νόμος 4706/2020 
με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση 
ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 
και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος 
επικαιροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο 
για την εταιρική διακυβέρνηση των 
ανωνύμων εταιρειών, με εισηγμένες 

μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα. 
Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη 
αυστηρών κυρώσεων που 
αφορά σε επιπλήξεις ή χρηματικά 
πρόστιμα στις περιπτώσεις 
παράβασης των σχετικών 
διατάξεων του νόμου.
Με τις νέες ρυθμίσεις εισάγεται 
ένα ενισχυμένο πλαίσιο εταιρικής 
διακυβέρνησης με δομές και 
διαδικασίες που θα πρέπει να 
υιοθετηθούν από τις εισηγμένες 
εταιρείες ώστε να δύνανται να 

ανταπεξέλθουν στις αυξημένες 
απαιτήσεις της αγοράς κεφαλαίου. 
Εκτός όμως από τις επιχειρήσεις 
δημοσίου ενδιαφέροντος στις 
οποίες αφορά το νέο πλαίσιο, 
οι απαιτήσεις που αυτό θέτει 
μπορούν να αποτελέσουν και 
έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών 
και για επιχειρήσεις ιδιωτικών 
συμφερόντων, οι οποίες θέλουν 
να απολαύσουν τα οφέλη 
που συνεπάγεται η υιοθέτηση 
σύγχρονής εταιρικής κουλτούρας.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά?

Ενδεικτικές απαιτήσεις νόμου 4706/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ

Θέσπιση πολιτικής 
καταλληλότητας 

μελών ΔΣ.

Σύσταση 
Επιτροπών 

Αποδοχών και 
Υποψηφιοτήτων

Ενίσχυση ρόλου ανεξάρτητων 
μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. 

Στις αρμοδιότητες τους 
μεταξύ άλλων εντάσσεται η 
διασφάλιση εποπτείας των 

εκτελεστικών μελών.

Θέσπιση 
αυστηρότερων 

κριτηρίων 
αξιολόγησης 

ανεξαρτησίας για τα 
ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη.

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων 
πεδίων ευθύνης μελών ΔΣ. 
Μεταξύ αυτών υπάγεται η 
περιοδική αξιολόγηση του 

συστήματος εταιρικής 
διακυβέρνησης.



Οφέλη υιοθέτησης σύγχρονης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Διεύρυνση 
περιεχομένου 
Κανονισμού 

Λειτουργίας της 
εισηγμένης 
Εταιρείας.

Κατάρτιση 
Κανονισμού 

Λειτουργίας των 
σημαντικότερων 
θυγατρικών της 

εισηγμένης 
Εταιρείας.

Πιστοποίηση του 
Κανονισμού 

Λειτουργίας από 
Ορκωτό Ελεγκτή ή 

ελεγκτική 
εταιρεία.

Θέσπιση 
πρόσθετων 
απαιτήσεων 

πληροφόρησης 
και διαφάνειας 

προς μετόχους και 
επενδυτικό κοινό.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Υποχρεωτική παροχή 
στοιχείων προς την 

Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς 

από τον Επικεφαλής 
Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου.

Ενίσχυση 
αρμοδιοτήτων 

Μονάδας 
Εσωτερικού 

Ελέγχου.

Εφαρμογή κώδικα 
εταιρικής 

διακυβέρνησης 
καταρτισμένου 

από φορέα 
αναγνωρισμένου 

κύρους.

Προσέλκυση 
επενδυτών και 
ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης 

του επενδυτικού 
κοινού

Βελτίωση 
προοπτικών 

χρηματοδότησης 
και μείωση 

κόστους 
κεφαλαίου

Προσέλκυση 
ταλαντούχων 
διευθυντικών 

στελεχών

Ενίσχυσης 
φήμης της 

εταιρίας

Εφαρμογή 
αποτελεσματικού 

συστήματος 
εσωτερικού 

ελέγχου

Ενίσχυση της 
απόδοσης της 
εταιρείας και 

τελικά του 
οφέλους των 

μετόχων

Ελαχιστοποίηση 
παρατυπιών, 

κακής 
διαχείρισης, 

περιπτώσεων 
διαφθοράς

Θετική 
επίδραση 

στην τιμή της 
μετοχής

Πιο αποδοτική 
και διαφανής 

διαδικασία 
λήψης 

αποφάσεων

Καλύτερη 
παρακολούθηση 
και διαχείριση 

κινδύνων



Σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton 
“Corporate Governance and Company 
Performance”, επί των εισηγμένων 
επιχειρήσεων στον FTSE 350 του Ηνωμένου 
Βασιλείου, προκύπτει ότι:

Είναι κατά 15% περισσότερο φερέγγυες

Έχουν 25% περισσότερη ρευστότητα

Διατηρούν 3,4 φορές περισσότερα ρευστά 
διαθέσιμα για πληρωμές σε Τράπεζες και 
προμηθευτές

Οι επιχειρήσεις με ισχυρή Εταιρική Διακυβέρνηση, 
μακροπρόθεσμα διατηρούν την αξία τους καθώς:

44% αύξηση των λειτουργικών 
ταμειακών ροών,

46% αύξηση των ελεύθερων ταμειακών 
ροών και

10% αύξηση του περιθωρίου EBIT 
(κερδών προ φόρων και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων)

Οι επιχειρήσεις που βελτίωσαν σημαντικά 
το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
κατόρθωσαν να σημειώσουν κατά μέσο όρο:

Είναι κατά 43% πιο αποτελεσματικές στην 
ανάπτυξη και πώληση προϊόντων / υπηρεσιών

Παρουσιάζουν 29% μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στο να δημιουργούν κέρδη

Παράγουν διπλάσια απόδοση για τους μετόχους

Οι επιχειρήσεις με ισχυρή Εταιρική 
Διακυβέρνηση δημιουργούν αξία καθώς:



H Grant Thornton είναι δίπλα σας στην ενίσχυση της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της επιχείρησής σας
Τα έμπειρα στελέχη της Grant Thornton αναπτύσσουν μαζί σας εξειδικευμένες λύσεις, με στόχο 
την ενίσχυση των δομών διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης της 
επιχείρησής σας.

Επανασχεδιασμός 
διακυβέρνησης/οργανωτικής 
δομής

Συμβουλευτική υποστήριξη 
στην κατάρτιση/ 
βελτιστοποίηση 
εταιρικών διαδικασιών

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
του Δ.Σ. και των Επιτροπών του

Συμβουλευτική υποστήριξη 
σε θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας της μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου

Συμβουλευτική υποστήριξη σε 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας 
των Επιτροπών Δ.Σ. (Κανονισμός 
λειτουργίας Επιτροπών, Ενημέρωση 
& εκπαίδευση μελών, Υποστήριξη 
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους)

Εξωτερική αξιολόγηση της 
μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
για την Επαγγελματική 
Εφαρμογή του Εσωτερικού 
Ελέγχου (QAR)

Αξιολόγηση του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου

Συμβουλευτική υποστήριξη 
στην οργάνωση και 
λειτουργία συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων

Πολιτική καταλληλότητας 
μελών του Δ.Σ.

Συμβουλευτική υποστήριξη του 
Δ.Σ. για την 3ετή αξιολόγηση 
του συστήματος Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Ανάλυση ελλείψεων 
(Gap analysis) έναντι 
ισχύοντος πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης και 
βέλτιστων πρακτικών. Έκθεση 
Προτεινόμενων Αλλαγών 
(προτάσεις & σχέδιο δράσης)

Συμβουλευτική υποστήριξη 
στην κατάρτιση/
επικαιροποίηση 
εταιρικών κανονισμών 
(Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας) και πολιτικών



Τι μας ξεχωρίζει
Η Grant Thornton αποτελεί έναν παγκόσμιο οργανισμό  
παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, με περισσότερα από 58.000 στελέχη  
σε πάνω από 140 χώρες. Στόχος μας διεθνώς είναι  
να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να  
βοηθήσουμε δυναμικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν, όπου  
κι αν αυτές δραστηριοποιούνται. Η Grant Thornton  
στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις (Αθήνα,  
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα) και  
περισσότερα από 850 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε  
γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία, διασφαλίζοντας μία  
ουσιαστική σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας,  
παρέχοντας τους μια προσωποποιημένη εμπειρία.

Βασικοί πυλώνες της προσέγγισής μας, μέσα στο 
ιδιαίτερο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας, 
είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον, η κατανόηση των 

ξεχωριστών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η 
αφοσίωση στις φιλοδοξίες και στη στρατηγική τόσο 
της βιωσιμότητας όσο και της ανάπτυξής τους. Με την 
προσέγγισή μας, συνθέτουμε τις κατάλληλες ομάδες 
στελεχών, προκειμένου να προσφέρουμε ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών και λύσεων, που ως στόχο έχουν να 
εντοπίσουν αλλά και να αξιοποιήσουν όλες εκείνες τις 
ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω εξέλιξη των 
πελατών μας. 

Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μάς επιβραβεύουν  
επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και  
αφοσίωσης, με το NPS (Net Promoter Score) να αγγίζει το  
79%, ένα τα υψηλότερα ανάμεσα στις  
140 χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες-μέλη 
του δικτύου της Grant Thornton. Παράλληλα, η δέσμευσή  
μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία  
στους πελάτες μας, έχει συμβάλλει σημαντικά στο να 
θεωρούμαστε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
επαγγελματικών υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη μας

Αθηνά Μουστάκη
Partner, Head of Environmental, Social,

Governance, Risk & Compliance 

E athina.moustaki@gr.gt.com

Ελευθερία Σπυρίδωνος, CIA
Director, Governance,  

Risk & Compliance

E eleftheria.spyridonos@gr.gt.com

Γιώργος Δεληγιάννης
Senior Partner, Head of Advisory 

E george.deligiannis@gr.gt.com
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