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ΣΥΝΟΨΗ

Ένα  από  τα  πιο  πολυσυζητημένα  θέματα  των  τελευταίων  δεκαετιών  είναι  η 

αποδοτικότητα  των  συστημάτων  εταιρικής  διακυβέρνησης,  που  αφορούν  το  σύνολο  των 

πολιτικών  και  πρακτικών  που  υιοθετεί  μια  επιχείρηση  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  την 
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προστασία των μετόχων της αλλά και το σύνολο αυτών που έχουν νόμιμα συμφέροντα σε 

αυτήν.  Ο προβληματισμός σχετικά με την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση έλαβε 

υπόσταση στις  Η.Π.Α.  στις  δεκαετίες   1970  και  1980  ,  όταν  διαπιστώθηκε  η  σταδιακή 

υποχώρηση της ηγεμονικής θέσης των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. προς όφελος αυτών της 

Ευρώπης και της Ασίας.

Σημαντικό ρόλο για την έντονη ανάπτυξη του προβληματισμού έπαιξαν οι πιέσεις 

που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται διεθνώς από τους θεσμικούς επενδυτές για 

περισσότερο  υπεύθυνες  και  αποτελεσματικές  μορφές  οργάνωσης  και  διοίκησης  των 

επιχειρήσεων.  Στον  ελλαδικό  χώρο,  η  ανάγκη  για  την  υιοθέτηση  κανόνων  εταιρικής 

διακυβέρνησης κατέστη ακόμη πιο επιτακτική μετά  τη ραγδαία  ανάπτυξη της  ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς  την τελευταία δεκαετία και  την  ένταξή της  στην κατηγορία των ώριμων 

αγορών. Έτσι, η θέσπιση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της νομοθετικής οδού 

έλαβε χώρα  το 2002 με τον Νόμο 3016.

Η  παρούσα  εργασία  έχει  σκοπό  να  εξετάσει  τους  μηχανισμούς  εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρμόζουν τέσσερις  μεγάλες σε κεφαλαιοποίηση και πολυμετοχικές 

ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εurobank EFG Ergasias, και 

Τράπεζα  Πειραιώς)  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών Αθηνών  ,   να  τους 

συγκρίνει  με  τους  αντίστοιχους  που  ακολουθούν  οι  θυγατρικές  τους  στο  χώρο  των 

Βαλκανίων και να αναδείξει την πιο ελκυστική τράπεζα από τις τέσσερις για ένα μελλοντικό 

επενδυτή έχοντας ως γνώμονα την προστασία των συμφερόντων του.

Στο  πρώτο  κεφάλαιο,  προσδιορίζεται  η  έννοια  και  το  περιεχόμενο  της  εταιρικής 

διακυβέρνησης ενώ επίσης αναλύονται τα κύρια κριτήριά της. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά 

το νομικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται 

διατάξεις του σχετικού Νόμου και γίνεται μία κριτική ανάλυσή του. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

εξετάζονται  οι  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης  που έχουν υιοθετήσει  τέσσερις  ελληνικές 

τράπεζες. Ειδικότερα, εξετάζεται αν οι τράπεζες ακολουθούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

νόμου  3016/2002  καθώς  επίσης  και  ποιες  επιπλέον  βέλτιστες  διεθνείς  πρακτικές 

εφαρμόζουν.  Στο τέταρτο κεφάλαιο,  αναλύεται  το θεσμικό και  νομικό πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης ορισμένων βαλκανικών χωρών όπου οι ελληνικές τράπεζες έχουν παρουσία 

μέσω των θυγατρικών τους ενώ επίσης γίνεται σύγκριση με το αντίστοιχο ελληνικό πλαίσιο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν 

οι θυγατρικές τράπεζες στα Βαλκάνια και εξετάζονται πιθανές διαφοροποιήσεις από τους 

αντίστοιχους των μητρικών. Στο έκτο κεφάλαιο, ολοκληρώνεται η εργασία με την εξαγωγή 

των συμπερασμάτων.
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1.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1.1  Έννοια και ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης

Ο τυπικός ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης ,  που συναντάται ανάμεσα στους 

περισσότερους  οικονομολόγους  ,  σχετίζεται  με  την  προστασία  των  συμφερόντων  των 

μετόχων. Κλασσικοί οικονομολόγοι ,  από τον  Adam Smith (1776) μέχρι τους  Berle και 

Means (1932),  ασχολήθηκαν με τον  διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο καθώς 

επίσης και με την σχέση αντιπροσώπευσης ανάμεσα στον εντολέα και στον εντολοδόχο.  

Θεμελιώδης αναφορά του προβλήματος της  εταιρικής  διακυβέρνησης αποτελεί  το 

πρόβλημα  της  αντιπροσώπευσης  (agency problem)  ,  πως  δηλαδή  θα  επιλέγονται  οι 

ικανότεροι  διαχειριστές  της  εταιρείας-εντολοδόχοι  και  κυρίως  με  ποιον  τρόπο  θα  είναι 

αξιόπιστοι και θα λογοδοτούν στους ιδιοκτήτες- εντολείς. Καθώς οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) και 

οι  διαχειριστές  (managers)  μπορούν  να  έχουν  διαφορετικά  και  αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα  ,  το  σύστημα  εταιρικής  διακυβέρνησης  οφείλει  να  διασφαλίζει  ότι  τα 

συμφέροντα αυτά ευθυγραμμίζονται  ,  κατά το δυνατό,  ώστε να επιτυγχάνεται  το άριστο 

επίπεδο  αποτελεσματικότητας  και  κερδοφορίας  (Berle και   Means,  1932,   Shleifer και 

Vishny , 1997, Tirole, 1999).

Σύμφωνα με τους  Shleifer και  Vishny (1997), η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται 

με  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι  χρηματοδότες  των  εταιρειών,  δηλαδή  αυτοί  που 

διαθέτουν και προμηθεύουν τις εταιρείες με τα απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν ότι θα 

λάβουν μία ανταμοιβή-απόδοση για την επένδυσή τους. Πώς οι χρηματοδότες «αναγκάζουν» 

τους  managers να  επιστρέφουν  ένα  μέρος  των κερδών  της  επιχείρησης  σ’  αυτούς;  Πώς 

εξασφαλίζουν ότι οι managers δεν κλέβουν το κεφάλαιο που προσφέρουν ή δεν το επενδύουν 

σε μη αποδοτικά projects; Πώς οι χρηματοδότες ελέγχουν τους managers;

Οι  πιο  ανεπτυγμένες  οικονομίες  φαίνεται  να  έχουν  επιλύσει  το  πρόβλημα  της 

εταιρικής  διακυβέρνησης  σε  αρκετά  ικανοποιητικό  βαθμό,  με  την  έννοια  ότι  έχουν 

εξασφαλίσει  την  ροή  υπέρογκων  κεφαλαίων  προς  τις  επιχειρήσεις  και  την  επιστροφή 

σημαντικού μέρους των κερδών στους προμηθευτές κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 

ότι οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης δεν μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. 

Επομένως  ,  η εταιρική  διακυβέρνηση  είναι  ένα  σύνολο  διαδικασιών,  κανόνων 

εθιμικού δικαίου, πρακτικών, πολιτικών, νόμων και θεσμών που επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον  οποίο  μία  επιχείρηση  διευθύνεται,  διοικείται  ή  ελέγχεται.  Η εταιρική  διακυβέρνηση 
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επιπλέον  περιλαμβάνει  (α)  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  πολλών  εμπλεκομένων  μερών 

(stakeholders), και (β) τους στόχους για την επίτευξη των οποίων διοικείται η επιχείρηση. Οι 

βασικοί  παίκτες  είναι  οι  μέτοχοι,  η  διοίκηση,  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.   Άλλοι 

εμπλεκόμενοι  είναι  οι  εργαζόμενοι,  οι  προμηθευτές,  οι  πελάτες,  οι  τράπεζες  και  λοιποί 

δανειστές, οι Ρυθμιστικές Αρχές της Αγοράς, και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον και η 

κοινωνία. Τελικά, ο απώτερος σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η μεγιστοποίηση 

της οικονομικής δύναμης της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της. 

Ένας  μεγάλος  αριθμός  πανεπιστημιακών  μελετών  απέδειξε  ότι  υπάρχει  ένας 

σημαντικός  συσχετισμός  ανάμεσα  στην  εταιρική  διακυβέρνηση  και  στην  απόδοση  μιας 

εταιρείας. Ειδικότερα , αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις σωστές μεθόδους 

εταιρικής  διακυβέρνησης,  αποφέρουν  μεγαλύτερες  αποδόσεις  μακροπρόθεσμα  για  τους 

μετόχους,  είναι  περισσότερο κερδοφόρες  και  λιγότερο ευάλωτες  στη χρηματοοικονομική 

αστάθεια,  ενώ  οι  πιθανότητες  εξαπάτησης  ή  άλλων  αδικημάτων  που  διαπράττονται  στα 

πλαίσια μιας εταιρείας, είναι πολύ περιορισμένες.

1.2 Κύρια κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται με την επιδίωξη συγκεκριμένων 

πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων , την αύξηση της 

διαφάνειας και του επιπέδου πληροφόρησης για τα συμβαίνοντα στην εταιρεία, καθώς και τη 

βελτίωση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης. Στη 

συνέχεια, αναλύονται τα κύρια κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης (Ξανθάκης, Τσιπούρη και 

Σπανός, 2003):

1.2.1 Τα δικαιώματα των μετόχων και η προστασία τους
Η προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την 

αποτελεσματική  λειτουργία  της  κεφαλαιαγοράς.  Η  ισότιμη  μεταχείριση  των  μετόχων 

μεταφράζεται  ουσιαστικά  στην  αρχή  «μία  μετοχή-μία  ψήφος»  ενώ η  ψήφος  στη  Γενική 

Συνέλευση  των  μετόχων  αποτελεί  τον  κύριο  μηχανισμό  έμπρακτης  άσκησης  των 

δικαιωμάτων των μετόχων, ως αποτέλεσμα της ιδιοκτησίας μετοχών της εταιρείας. Ακόμη, η 

ανάπτυξη  ενδοεπιχειρησιακών  μηχανισμών  αποτελεσματικής  εξυπηρέτησης  και 

επικοινωνίας  με  τους  μετόχους  και  επενδύτες  θεωρείται  ότι  συμβάλλει  σημαντικά  στην 

προστασία των δικαιωμάτων τους.
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Επιπρόσθετα, η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών ενημέρωσης των μετόχων για 

την ημερομηνία και τα θέματα της γενικής συνέλευσης διασφαλίζει ισοτιμία και δικαιοσύνη 

στη συμμετοχή τους. Τέλος, τα δικαιώματα των μετόχων δεν θα πρέπει να παραβιάζονται σε 

περιπτώσεις  εταιρικών  εξαγορών.  Η  υποψήφια  για  εξαγορά  εταιρεία  δεν  θα  πρέπει  να 

αναπτύσσει μηχανισμούς αποτροπής της εξαγοράς της ,αλλά να εξετάζει την προσφορά και 

να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της.

1.2.2  Διαφάνεια, αποκάλυψη πληροφοριών και έλεγχος 

Η πλήρης και  έγκαιρη αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται  με την εταιρεία 

αποτελεί  θεμελιώδη  παράγοντα  για  την  διασφάλιση  διαφάνειας  και  την  προστασία  των 

επενδυτών. Αποτελεσματικό επίπεδο αποκάλυψης πληροφοριών για τις δραστηριότητες και 

τη δομή της εταιρείας προσελκύει επενδυτές , οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες έγκαιρα, αξιόπιστα και με λεπτομέρεια ώστε να μπορούν να ασκούν επαρκώς 

ενημερωμένοι τα δικαιώματα ψήφου τους.

1.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το  διοικητικό συμβούλιο αποτελεί κεντρικό μηχανισμό εποπτείας των αποφάσεων 

της εκτελεστικής διοίκησης και διαμόρφωσης της στρατηγικής της επιχείρησης. Η αύξηση 

της αποτελεσματικότητας του διοικητικού συμβουλίου προκύπτει από την υιοθέτηση και 

εφαρμογή  μιας  σειράς  πρακτικών  μέσα  στην  επιχείρηση.  Μεταξύ  των  πιο  σημαντικών 

θεωρούνται:

-  Η συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ.   

Αποτελεί  καλή  πρακτική  εταιρικής  διακυβέρνησης  το  διοικητικό  συμβούλιο  να 

απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από μη εκτελεστικά μέλη και να έχει σημαντικό αριθμό 

ανεξάρτητων μελών , ώστε να εξασφαλίζονται τοποθετήσεις ανεπηρέαστες από συμφέροντα. 

Βεβαίως,  στο  διοικητικό  συμβούλιο  πρέπει  να  συμμετέχουν  και  ανώτατα  εκτελεστικά 

στελέχη της εταιρείας.

- Ο διαχωρισμός της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου από αυτή του προέδρου του   

διοικητικού συμβουλίου

    Υποστηρίζεται ότι ο ρόλος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου να ελέγχει τη 

λειτουργία  του Δ.Σ.  και  να  παρακολουθεί  αποτελεσματικά την  ομάδα των εκτελεστικών 

8



διευθυντικών στελεχών αποδυναμώνεται, όταν το ίδιο πρόσωπο κατέχει παράλληλα και τη 

θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Επομένως, ο διαχωρισμός της θέσης διασφαλίζει ότι ο 

πρόεδρος  του  διοικητικού  συμβουλίου  θα  ασκεί  ανεξάρτητα  τις  αρμοδιότητές  του  ,  με 

γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας.

- Η λειτουργία ειδικών επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου  

Η  λειτουργία  ειδικών  επιτροπών  μπορεί  να  συμβάλλει  ουσιαστικά  στην 

αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης από το Δ.Σ. της 

εταιρείας. Οι πιο διαδεδομένες επιτροπές είναι η ελεγκτική επιτροπή, η επιτροπή καθορισμού 

αμοιβών και η επιτροπή επιλογής στελεχών της εταιρείας. Αυτές οι επιτροπές θα πρέπει κατά 

βάση να απαρτίζονται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. καθώς επίσης και 

να αναφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα απευθείας στο Δ.Σ. της εταιρείας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ανεξαρτησία αυτών των επιτροπών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

επιτυχή λειτουργία τους.

- Το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου  

Το μέγεθος του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλο, ώστε να εμφανίζονται 

προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των μελών , όμως ούτε και πολύ μικρό 

ώστε να μην επαρκεί για την ανταλλαγή ιδεών.

- Η εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου και των μελών   

του

Είναι  αλήθεια  ότι  η  λειτουργία  του  Δ.Σ.  ενισχύεται  σημαντικά,  αν  εφαρμόζεται 

σύστημα αξιολόγησής του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αφορά τόσο κάθε μέλος ξεχωριστά 

όσο  και  το  διοικητικό  συμβούλιο  ως  σύνολο.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  διαδικασίας 

εφαρμόζονται μέθοδοι αξιολόγησης που παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς να θέτουν 

σε κίνδυνο την συναδελφικότητα μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

- Η συχνότητα συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου  

Η  συχνότητα  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  αποτελεί  μία  παράμετρο  προσδιορισμού  της 

αποτελεσματικότητας του. Ο αριθμός των συνεδριάσεων ποικίλλει ανάλογα με την φύση της 

δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης .Οι  Conger et al. (1998) υποστηρίζουν ότι η αύξηση 

του  χρόνου  που  διατίθεται  για  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.  βελτιώνει  σημαντικά  την 

αποδοτικότητά του.
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- Η  αμοιβή  των  μη  εκτελεστικών  και  των  ανεξάρτητων  μελών  του  διοικητικού   

συμβουλίου

 Η  αμοιβή  των  μη  εκτελεστικών  και  των  ανεξάρτητων  μελών  του  διοικητικού 

συμβουλίου δεν θα πρέπει να συνδέεται με την κερδοφορία και άλλα μεγέθη αποδοτικότητας 

της εταιρείας καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η ανεξάρτητη κρίση τους. Επιπλέον, η αμοιβή 

τους δεν θα πρέπει να λαμβάνει την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock 

ortions).Το πιο αντικειμενικό μέτρο προσδιορισμού της αμοιβής τους θεωρείται ότι είναι ο 

χρόνος  που  διαθέτουν  στην  εταιρεία  όπως  η  συμμετοχή  στις  συνεδριάσεις,  σε  ειδικές 

επιτροπές κλπ.

- Χωριστές  συνεδριάσεις  των  μη  εκτελεστικών  και  των  ανεξάρτητων  μελών  του   

διοικητικού συμβουλίου

 Η δυνατότητα συνεδρίασης των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών δίχως την 

παρουσία των εκτελεστικών μελών , σε περιοδική βάση, είναι μία πρακτική που μπορεί να 

ενισχύσει  την  αντικειμενική κρίση τους  ,  χωρίς  επιρροές  ή  άλλες  εξαρτήσεις.  Αξίζει  να 

αναφερθεί ότι αυτή η πρακτική εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον βαθμό 

ανάπτυξης της εταιρικής διακυβέρνησης στην συγκεκριμένη χώρα. 

1.2.4  Ο Διευθύνων Σύμβουλος και η εκτελεστική διοίκηση
Ο  διευθύνων  σύμβουλος  και  η  ομάδα  των  εκτελεστικών  διευθυντικών  στελεχών 

αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις μονάδες στη λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, ο 

διευθύνων  σύμβουλος  πρέπει  να  διαθέτει  το  σωστό  μείγμα  ηγετικών  ικανοτήτων, 

χρηματοοικονομικών  και  διοικητικών  γνώσεων  για  τον  κλάδο  δραστηριοποίησης  της 

εταιρείας, ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της καθημερινής διαχείρισης 

της  εταιρείας.  Εξαιτίας  της  θέσης  και  των  αρμοδιοτήτων   του,  ο  διευθύνων  σύμβουλος 

αποκτά  σημαντική  εξουσία  μέσα  στην  εταιρεία.  Για  αυτό  τον  λόγο  είναι  αναγκαίος  ο 

ξεκάθαρος  καθορισμός  των  αρμοδιοτήτων  του,  ώστε  να  αποφεύγονται  φαινόμενα 

κατάχρησης εξουσίας.

Επίσης,  θεωρείται  σημαντικός  ο  τρόπος  προσδιορισμού  της  αμοιβής  του 

διευθύνοντος συμβούλου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. Η αμοιβή 

τους θα πρέπει να συνδέεται με την συνολική απόδοση της εταιρείας και να ευθυγραμμίζει 

τα συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών με αυτά των μετόχων της επιχείρησης. Η παροχή 
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κινήτρων  μπορεί  να  ενθαρρύνει  τα  στελέχη  να  επιδιώξουν  με  μεγαλύτερη  ένταση  την 

αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Ωστόσο, η ευαισθησία της αμοιβής σε τέτοια 

κίνητρα δεν θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή καθώς ενδέχεται να προκύψουν συμπεριφορές 

αποφυγής  του  κινδύνου,  που  στην  περίπτωση  των  επενδυτικών  αποφάσεων  σημαίνουν 

απόρριψη υψηλού κινδύνου αλλά επικερδών επενδυτικών σχεδίων.

1.2.5 Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η σχέση με τους έχοντες νόμιμα 

συμφέροντα προς την εταιρεία (stockholders)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για 

ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που 

είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους 

όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Οι εταιρείες πρέπει να ενθαρρύνονται να 

υιοθετούν  κοινωνικά  υπεύθυνες  πολιτικές  ως  αποτέλεσμα  πιέσεων  που  δέχονται  από 

πελάτες,  προμηθευτές,  εργαζόμενους,  επενδυτές,  την  τοπική  κοινότητα  και  άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς (stockholders).Οι εταιρείες που επιδιώκουν συστηματικά εταιρική 

κοινωνική  ευθύνη  αποκτούν  καλύτερη  φήμη  και  βελτιώνουν  τη  δημόσια  εικόνα  τους, 

αυξάνοντας τις πωλήσεις και τα κέρδη τους.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1.  Νόμος 3016/2002

Το 1999, ξεκίνησε μία διαδικασία αλλαγών των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 

στη ελληνική οικονομία με την σύσταση της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση 

στην  Ελλάδα,  υπό  τον  συντονισμό  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,   που  διετύπωσε  τις 

ΑΡΧΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ:  Συστάσεις  για  την 

Ενίσχυση  της  Αποτελεσματικότητας  και  του  Ανταγωνιστικού  Μετασχηματισμού  της.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αρχές δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά προβλήθηκαν 

ως συστάσεις για τις εισηγμένες εταιρίες.
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Η Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα θεώρησε ότι ο βασικός 

νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» παρά τη συμβολή του στην ανάπτυξη του 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 80 έτη,  δεν 

μπορούσε να ανταποκριθεί πλέον στις σύγχρονες ανάγκες διακυβέρνησης των εισηγμένων 

στο  Χρηματιστήριο  εταιριών.  Για  παράδειγμα,  ο  νόμος  2190/1920  δεν  παρείχε  επαρκή 

αναφορά στο ζήτημα της πληροφόρησης των μετόχων από τις εταιρίες για το περιεχόμενο 

και  τη  συχνότητα  των  δημοσιευμένων  οικονομικών  τους  καταστάσεων  ούτε  επίσης 

διασφάλιζε ικανοποιητικά επίπεδα διαφάνειας στις εσωτερικές διαδικασίες διακυβέρνησης , 

ελέγχου και δομής των σχέσεων και των αμοιβών των διαφορετικών μερών της εταιρίας κ.ά. 

Τα μέλη της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα βάσισαν την 

κατάρτιση του κώδικα αρχών και  βέλτιστης πρακτικής στην ικανοποίηση τριών βασικών 

αρχών:διαφάνεια, συνέπεια και υπευθυνότητα. Οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούσαν:

1. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων

2. Την ισότιμη μεταχείριση των  μετόχων

3. Τον  ρόλο  των  συνεργαζόμενων  με  την  εταιρία  και  των  φορέων  με  νόμιμα 

συμφέροντα στην εταιρία

4. Τη διαφάνεια, γνωστοποίηση πληροφοριών και έλεγχο

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

6. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Τα εκτελεστικά Διευθυντικά στελέχη

Το  2002,  ψηφίστηκε  από  τη  Βουλή  ο  νόμος 3016/2002 «Για  την  εταιρική 

διακυβέρνηση,  θέματα  μισθολογίου  και  άλλες  διατάξεις» εισάγοντας  μέτρα  οργάνωσης 

κυρίως της διοίκησης της εταιρίας, με τη νομοθετική οδό, χωρίς όμως αυτός ο νόμος να 

τροποποιήσει  τη  σχετική  γενική  νομοθεσία  των  ανωνύμων  εταιριών.  Ωστόσο,  αξίζει  να 

αναφερθεί ότι για πρώτη φορά οι ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να ακολουθήσουν 

μία σειρά κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα άρθρα από το 

Κεφάλαιο  Α  του  προαναφερθέντος  Νόμου  που  αφορούν  ειδικά  θέματα  διοίκησης  και 

λειτουργίας ανώνυμων εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους 

σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις. Καθήκοντα
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1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου {Δ.Σ.) κάθε 

εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρίας είναι η διαρκής επιδίωξη της 

ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού 

εταιρικού συμφέροντος. 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από  το  Δ.Σ.  αρμοδιότητές  του  απαγορεύεται  να  επιδιώκουν  ίδια  συμφέροντα  που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. 

3.  Τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  και  κάθε  τρίτος  στον  οποίο  έχουν  ανατεθεί 

αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους,  που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 

εταιρίας  που  εμπίπτουν  στα  καθήκοντά  τους,  καθώς  και  κάθε  άλλη  σύγκρουση  ιδίων 

συμφερόντων  με  αυτών  της  εταιρίας  ή  συνδεδεμένων  με  αυτήν  επιχειρήσεων  κατά  την 

έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο κατ' έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά 

οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ.5 

του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Άρθρο 3

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1.  Το  διοικητικό  συμβούλιο  αποτελείται  από  εκτελεστικά  και  μη  εκτελεστικά  μέλη. 

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα δι-οίκησης 

της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει 

να  είναι  μικρότερος  του  1/3  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών.  Αν  προκύψει  κλάσμα, 

στρογγυλοποιείται  στον  επόμενο  ακέραιο  αριθμό.  Μεταξύ  των  μη  εκτελεστικών  μελών 

πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του 

νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό 

συμβούλιο  ορίζονται  ρητά  και  συμμετέχουν  ως  μέλη  εκπρόσωποι  της  μειοψηφίας  των 

μετόχων. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται 

από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Αν 

εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση σε 
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αναπλήρωση  άλλου  ανεξάρτητου  που  παραιτήθηκε,  εξέλιπε  ή  για  οποιονδήποτε  λόγο 

κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. 

2.  Θέματα  που  αφορούν  τις  κάθε  είδους  αμοιβές  που  καταβάλλονται  στα  διευθυντικά 

στελέχη  της  εταιρίας,  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές  αυτής  και  τη γενικότερη πολιτική των 

αμοιβών της εταιρίας αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. 

Άρθρο 4

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα 

με αυτή πρόσωπα.

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου: 

α.  Διατηρεί  επιχειρηματική  ή  άλλη  επαγγελματική  σχέση  με  την  εταιρία  ή  με 

συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/ 

1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, 

όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας 

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει 

τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη 

με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή 

διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες 

με αυτήν επιχειρήσεις 

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του 

διοικητικού  συμβουλίου  ή  διευθυντικού  στελέχους  ή  μετόχου  που  συγκεντρώνει  την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης 

κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ, 5του Κ.Ν. 2190/1920 

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή 

από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς 

την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 
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3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού, η εταιρία, μέσα σε 

είκοσι  ημέρες  από  τη  συγκρότηση  σε  σώμα  του  Δ.Σ.  υποβάλλει  στην  Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  Ομοίως, υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του 

διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού, ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε 

αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.

Άρθρο 5

Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών

Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο 

που διαθέτουν για  τις  συνεδριάσεις  του και  την  εκ-πλήρωση των καθηκόντων που τους 

ανατίθενται  σύμφωνα  με  το  νόμο  αυτόν.  Το  σύνολο  των  αμοιβών  και  των  τυχόν 

αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε 

χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος

Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Προκειμένου μία εταιρία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της αίτησης περί εισαγωγής πρέπει να διαθέτει 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. 

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνει: 

α. Τη 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. Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
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γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη 

συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσής τους. 

δ.  Τις  διαδικασίες  παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους 

με  την  εταιρεία,  κατέχουν  εσωτερική  πληροφόρηση  σε  κινητές  αξίες  της  εταιρείας  ή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 , 

εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 

καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία. 

ε.  Τις  διαδικασίες  προαναγγελίας  και  δημόσιας  γνωστοποίησης  σημαντικών 

συναλλαγών  και  άλλων  οικονομικών  δραστηριοτήτων  των  μελών  του  διοικητικού 

συμβουλίου  ή  τρίτων  στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  αρμοδιότητες  του  διοικητικού 

συμβουλίου,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  εταιρία,  καθώς  και  με  βασικούς  πελάτες  ή 

προμηθευτές της. 

στ.  Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών, την 

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα 

και τους μετόχους της εταιρίας. 

Άρθρο 7

Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου

1. Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή 

των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας. 

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από 

ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

3.  Οι εσωτερικοί  ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και  είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του 

εσωτερικού  ελέγχου  αρμοδιότητες  ή  συγγενείς  των  παραπάνω  μέχρι  και  του  δεύτερου 

βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.  Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού 

ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν. 
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4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση  οποιουδήποτε  βιβλίου,  εγγράφου,  αρχείου,  τραπεζικού  λογαριασμού  και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 

Τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  οφείλουν  να  συνεργάζονται  και  να  παρέχουν 

πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το 

έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 

απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α.  Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  τήρηση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού 

Λειτουργίας και  του καταστατικού της εταιρίας,  καθώς και  της εν γένει  νομοθεσίας που 

αφορά  την  εταιρία  και  ιδιαίτερα  της  νομοθεσίας  των  ανωνύμων  εταιριών  και  της 

χρηματιστηριακής. 

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. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το 

τρίμηνο  το  διοικητικό  συμβούλιο  για  το  διενεργούμενο  από  αυτούς  έλεγχο  και  να 

παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε 

πληροφορία  ζητηθεί  εγγράφως  από  Εποπτικές  Αρχές,  συνεργάζονται  με  αυτές  και 

διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που 

αυτές ασκούν. 

Άρθρο 9

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 υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση, στην οποία 

αναφέρονται  οι  γενικές  κατευθύνσεις  του  επενδυτικού  σχεδίου  της  εταιρίας,  ενδεικτικό 
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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 πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης. 

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. 2190/1920, όλα τα 

στοιχεία  της  προηγούμενης  παραγράφου  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  στο  πρακτικό  του 

διοικητικού συμβουλίου. 

3.  Σημαντικές  αποκλίσεις  στη  χρήση  των  αντληθέντων  κεφαλαίων  από  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 από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με πλειοψηφία των 3/4 

των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η 

ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της. Η απόφαση 

αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 

το  Υπουργείο  Aνάπτυξης,  χωρίς  να  αίρονται  άλλες  υποχρεώσεις  γνωστοποίησης  που 

προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.2 Κριτική ανάλυση του Νόμου 3016/2002

Υποστηρίζεται  ότι  η  ψήφιση  του  Νόμου  3016/2002  προκάλεσε  τις  έντονες 

αντιδράσεις  των  παραγόντων  της  αγοράς,  που  εξέφραζαν  την  προτίμηση  τους  για  ένα 

σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης με εθελούσιο χαρακτήρα. Για αυτό τον λόγο, οι διατάξεις 

του  νόμου  αποτελούν  στην  ουσία  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  των  εταιρειών  σε  θέματα 

εταιρικής  διακυβέρνησης  σε  σύγκριση  με  τον  Κώδικα  του  1999  (Αρχές  Εταιρικής 

Διακυβέρνησης  στην  Ελλάδα)  και  τις  Διεθνείς  Βέλτιστες  Πρακτικές  στην  Εταιρική 

Διακυβέρνηση . Για παράδειγμα, μερικές από τις πιο σημαντικές συστάσεις των Διεθνών 

Βέλτιστων Πρακτικών όπως ο διαχωρισμός της θέσης  του διευθύνοντος συμβούλου από 

αυτή του Προέδρου του Δ.Σ., ο διορισμός διευθύνοντος χρηματοοικονομικού συμβούλου ως 

μέλους της ομάδας εκτελεστικών διευθυντών, η  σύσταση επιτροπών ελέγχου, διορισμού και 
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καθορισμού αμοιβών, η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την αποζημίωση κάθε μέλους του 

Δ.Σ. κ.ά. δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα  με  τον  Νικ.  Τραυλό  (2003),  σε  γενικές  γραμμές  ο  Νόμος  3016/2002 

αποτελεί  στερεό  βήμα  προς  την  σωστή  κατεύθυνση.  Συγκεκριμένα,  οι  διατάξεις  του 

προωθούν  περαιτέρω   τη  διαφάνεια  στις  συναλλαγές  των  μελών  του  Δ.Σ.  και  των 

διευθυντικών στελεχών με  την εταιρεία καθώς  και  με  βασικούς  πελάτες  ή  προμηθευτές. 

Ακόμη,  οι  σχετικές  διατάξεις  προστατεύουν  τα  συμφέροντα  των  μετόχων  έναντι  τυχόν 

αντιθέτων επιδιώξεων  των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών ενώ τα σχετικά 

άρθρα εισάγουν ασφαλιστικές δικλείδες με σκοπό την προστασία των μικρομετόχων έναντι 

των μεγαλομετόχων.  Για παράδειγμα,  η συμμετοχή στο Δ.Σ.  ενός ελάχιστου αριθμού μη 

εκτελεστικών  μελών  και  ιδιαίτερα  η  πρόβλεψη  ύπαρξης  ανεξαρτήτων  μη  εκτελεστικών 

μελών  περιορίζει  τις  δυνατότητες  τυχόν  εκμετάλλευσης  των  μικρομετόχων  από  τους 

μεγαλομετόχους. 

Ο  νόμος  3016/2002  κινείται  πολύ  κοντά  στο  πλαίσιο  του  Κώδικα  Βέλτιστης 

Συμπεριφοράς  της  Επιτροπής  Cadbury.  Από  τη  φύση  του,  ο  Κώδικας  αντιμετωπίζει  τα 

προβλήματα  μεταξύ  μετόχων  και  διευθυντικών  στελεχών  που  ανακύπτουν  σε  μία 

πολυμετοχική επιχείρηση , όπως κατά κανόνα είναι οι επιχειρήσεις στη Βρετανία και στις 

ΗΠΑ. Επομένως, ο Κώδικας δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα που ανακύπτουν 

από τις σχέσεις μεταξύ μεγαλομετόχων και μικρομετόχων, που αποτελούν το πιο σοβαρό 

πρόβλημα  εταιρικής  διακυβέρνησης  στην  Ελλάδα  και  σε  άλλες  χώρες  με  παρόμοιο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς. Συνεπώς, παρότι ο Νόμος είναι χρήσιμος, είναι πολύ πιθανόν να 

υπάρξει  ανάγκη  εμπλουτισμού  του  στο  μέλλον  με  περισσότερες  διατάξεις,  οι  οποίες  θα 

διέπουν τις σχέσεις μεταξύ μεγαλομετόχων και μικρομετόχων.

Κατά  τον  Σπ.  Μούζουλα  (2003),  ο  τίτλος  του  νόμου  3016/2002,  που  περιέχει 

αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση γενικότερα, αποκαλύπτεται ανακριβής καθώς ο νόμος 

αρκείται,  κατά  βάση,  στη  ρύθμιση  κάποιων  ζητημάτων  οργάνωσης  του  διοικητικού 

συμβουλίου, χωρίς να υπεισέρχεται σε άλλα ζητήματα, που εντάσσονται σε σφαίρα εκτός της 

διοίκησης της εταιρείας, με μόνη εξαίρεση τη ρύθμιση για τις αυξήσεις κεφαλαίου, η οποία 

όμως  αποτελεί  και  αντικείμενο  προηγούμενων  κειμένων.  Ιδίως,  παραμένουν  εκτός  της 

ρύθμισης του νόμου σημαντικά ζητήματα που ανάγονται στις σχέσεις των μετόχων με την 

εταιρία  ή  με  τη  διοίκηση  της.  Επίσης,  η  ρύθμιση  της  λειτουργίας  του  Δ.Σ.  κρίνεται 

ελλειπτική, στο μέτρο που ο νόμος δεν μεριμνά για την καθιέρωση κανόνων, οι οποίοι θα 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ.
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Από  την  άλλη  πλευρά,  άλλα  θέματα  εταιρικής  διακυβέρνησης  που  αφορούν  την 

διαφάνεια  της  λειτουργίας  της  εταιρείας  και  των  πράξεων  επί  των  μετοχών  της, 

εξακολουθούν  να  αποτελούν  αντικείμενο  ρύθμισης  από  κανονιστικά  κείμενα.  Κάτω από 

αυτές τις  συνθήκες,  οι  κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης βρίσκονται διασκορπισμένοι σε 

διάφορα νομικά κείμενα, που έχουν διαφορετική νομική ισχύ. Ακόμη, ο νόμος δίνει λύσεις 

σε ζητήματα , τα οποία αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο  από τις εταιρείες και από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς  να υφίσταται  σχετική νομοθετική ρύθμιση. Επομένως,  ο 

νόμος δεν προσθέτει τίποτα περισσότερο από το να προσδώσει στη συγκεκριμένη πρακτική 

μία περισσότερο τυπική και εξαναγκαστική χροιά. 

Σε αυτό το σημείο,  αξίζει  να σημειωθεί  ότι  η τελευταία έρευνα για την εταιρική 

διακυβέρνηση  (2007)  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Ελλάδα  από  την  Grant Thornton σε 

συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέδειξε oτι η εταιρική διακυβέρνηση 

εφαρμόζεται μόνο για να τηρείται ο τύπος του νόμου και σε καμία περίπτωση η ουσία που 

είναι  η  έγκαιρη  και  έγκυρη  ενημέρωση  των  επενδυτών  και  η  συμμετοχή  των  μετόχων 

μειοψηφίας στη λήψη των αποφάσεων.

3. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται οι αρχές και οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης 

που εφαρμόζουν τέσσερις ελληνικές τράπεζες με ισχυρή παρουσία τόσο στον ελλαδικό χώρο 

όσο και  στα Βαλκάνια.  Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώνοντας στοιχεία από τους ετήσιους 

απολογισμούς και τις ιστοσελίδες τους εξετάζουμε αν η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, η Εurobank EFG και η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του  νόμου  3016/2002  καθώς  επίσης  και  αν  εφαρμόζουν  περαιτέρω  διεθνείς  βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι απαιτήσεις του νόμου 3016/2002 μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες: α) 

Διοικητικό  Συμβούλιο,  β)  Εσωτερικός  Έλεγχος,  γ)  Εταιρικές  Υπηρεσίες  και  δ) 

Πληροφόρηση και Διαφάνεια. Καθεμία από αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνει μεταβλητές 

εταιρικής διακυβέρνησης ως προς τις οποίες θα εξεταστεί κάθε τράπεζα. Σε αυτό το σημείο 
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πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μεταβλητές  που  ορίζονται  πρέπει  να  είναι  μετρήσιμες  και 

επαληθεύσιμες (Φλώρου και Γαλαρνιώτης,2006). 

α) Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη

2.  Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 1/3 

του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

3. Στο Δ.Σ. πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέλη

4. Τα  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη  πρέπει  να  μην  κατέχουν  μετοχές  σε 

ποσοστό  μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να μην έχουν σχέση εξάρτησης με 

την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

β) Εσωτερικός Έλεγχος

6. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι

7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εποπτεύονται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

8. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Δ.Σ. 

9.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  είναι  πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης 

υπάλληλοι της εταιρείας

10. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του Δ.Σ.

γ) Εταιρικές Υπηρεσίες

11. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

12. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

13. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

δ) Πληροφόρηση και Διαφάνεια

14. Η  αμοιβή  των  μη  εκτελεστικών  μελών  του  Δ.Σ.  αναφέρεται  σε  χωριστή 

κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης (Combined Code, 2006) 

που  δεν  περιλαμβάνονται  στον  νόμο  3016/2002,  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  σε  4 

κατηγορίες: α) Διοικητικό Συμβούλιο, β) Αποζημίωση μελών Δ.Σ., γ) Εσωτερικός έλεγχος, 

δ)  Πληροφόρηση  και  διαφάνεια.  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση,  καθεμία  από  αυτές  τις 
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κατηγορίες  περιλαμβάνει  μετρήσιμες  και  επαληθεύσιμες  μεταβλητές  εταιρικής 

διακυβέρνησης ως προς τις οποίες θα εξεταστεί κάθε τράπεζα. 

α) Διοικητικό Συμβούλιο

1. Διαχωρισμός της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από αυτή του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τουλάχιστον  το  ½  των  μελών  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητοι  μη 

εκτελεστικοί διευθυντές

3. Η εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Διορισμών

4. Η  πλειοψηφία  των  μελών  της  Επιτροπής  Διορισμών  είναι  ανεξάρτητοι  μη 

εκτελεστικοί διευθυντές

5. Ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διορισμών  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητο  μη 

εκτελεστικό μέλος

β) Αποζημίωση μελών Δ.Σ.

6. Η εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών

7. Η Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών αποτελείται τουλάχιστον από 3 ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη 

8. Η εταιρεία προσφέρει μακροπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων

γ) Εσωτερικός έλεγχος 

9.  Η εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου

10.  Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη που πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί διευθυντές.

11.  Τουλάχιστον  ένα  μέλος  της  Επιτροπής  Ελέγχου  πρέπει  να  έχει  εμπειρία  σε 

χρηματοοικονομικά θέματα

δ) Πληροφόρηση και διαφάνεια

12.  Ο  ετήσιος  απολογισμός  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τη  σύνθεση  του  Δ.Σ.,  των 

επιτροπών του, τον αριθμό των συνεδριάσεων τους, την προσέλευση των μελών 

,την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  τους  (Δ.Σ.,  επιτροπών  και  καθενός  μέλους 

ξεχωριστά) καθώς επίσης και τη μετοχική σύνθεση.
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13.  Ο ετήσιος απολογισμός πρέπει να περιγράφει το έργο των επιτροπών του Δ.Σ. 

όπως  επίσης  και  την  πολιτική  αμοιβών  που  εφαρμόζει  η  εταιρεία  και  την 

αποζημίωση κάθε μέλους του Δ.Σ. ξεχωριστά.

3.1 ALPHA BANK              

Η  Alpha  Bank εφαρμόζει,  ήδη  από  το  1994,  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης, 

επιδιώκοντας όχι μόνο τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της αλλά επίσης και 

την  άμεση  και  συνεχή  ενημέρωση  του  επενδυτικού  κοινού.  Οι  αρχές  εταιρικής 

διακυβέρνησης  εφαρμόζονται  σε  θέματα  όπως:  η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου,  η  λειτουργία  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Διαχειρίσεως 

Κινδύνων, ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Κανονιστική Συμμόρφωση. Έτσι, η Τράπεζα έχει 

συστήσει  Διεύθυνση  Κανονιστικής  Συμμορφώσεως  και  έχει  θεσπίσει  Κώδικα 

Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας με σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που 

επιβάλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών.

Οι ενέργειες εταιρικής διακυβέρνησης της Alpha Bank έχουν συμβάλλει σε αλλαγές 

σε πολλούς τομείς, όπως:

• Στο  διαχωρισμό  των  καθηκόντων  του  Προέδρου  από  αυτά  του  Διευθύνοντος 

Συμβούλου.

• Στην αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας.

• Στην υιοθέτηση κατευθυντήριου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ.

• Στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και ελέγχου της Επιτροπής Ελέγχου 

λόγω των απαιτήσεων του πλαισίου συμμορφώσεως που απορρέουν από διατάξεις 

της νομοθεσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Στη δημιουργία Επιτροπής Αποδοχών Διοικήσεως από μέλη του Δ.Σ. με πρωταρχικό 

μέλημα την αναθεώρηση του συστήματος αξιών και κινήτρων της Διοικήσεως και 

γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.

• Στην  ενίσχυση  των  υποστηρικτικών  λειτουργιών,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 

Γραμματείας Υποστηρίξεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
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• Στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της Τράπεζας και των μετόχων και επενδυτών 

της σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η μετοχική βάση της Alpha Bank , στις 31.03.2008, αποτελείται από περίπου 109.000 

ιδιώτες  και  θεσμικούς  επενδυτές  ενώ  κανένας  μέτοχος  δεν  κατέχει  πάνω  από  3% του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από 15 μέλη, 5 

εκτελεστικά και  10 μη εκτελεστικά εκ  των οποίων τα 6 είναι  ανεξάρτητα. Επομένως,  ο 

αριθμός των μη εκτελεστικών μελών είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού αριθμού των 

μελών αφού περίπου το 67% του Δ.Σ. αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη.

3.1.1Επιτροπές Δ.Σ.
  Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., από τα 

οποία  τα  δύο  είναι  ανεξάρτητα  ενώ συνέρχεται  τουλάχιστον  τέσσερις  φορές  τον  χρόνο. 

Σκοπός της επιτροπής είναι να εποπτεύει το έργο των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, 

Εσωτερικού  Ελέγχου  Διεθνών Δραστηριοτήτων   και  Κανονιστικής  Συμμορφώσεως όπως 

επίσης  και  να  ενημερώνεται  για  την  επάρκεια  και  αποδοτικότητα  του  Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόμη, εξετάζει τις  τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, πριν από την υποβολή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων

  Η  Επιτροπή  Διαχειρίσεως  Κινδύνων  αποτελείται  από  3  μέλη  του  Δ.Σ.  και  πιο 

συγκεκριμένα  από ένα  εκτελεστικό και  δύο  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  ενώ συνέρχεται 

τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Στην επιτροπή αναφέρεται ο Διευθυντής Εκτιμήσεως 

Κινδύνων και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχειρίσεως 

κινδύνων που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλούς αναπτύξεως δραστηριοτήτων, περιορίζει τις 

αρνητικές διακυμάνσεις στην κερδοφορία και συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή των 

κεφαλαίων.  Επίσης,  η  επιτροπή  εξετάζει  τις  τριμηνιαίες  αναφορές  της  Διευθύνσεως 

Παρακολουθήσεως  Κινδύνων  πριν  από  την  υποβολή  τους  για  έγκριση  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο.     

 Επιτροπή Αποδοχών Διοικήσεως
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Η επιτροπή Αποδοχών Διοικήσεως αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία τα δύο είναι ανεξάρτητα. Ακόμη, συνέρχεται μία 

φορά τον χρόνο για να εξετάσει τις αποδοχές των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, η 

οποία  είναι  το  ανώτατο  εκτελεστικό  όργανο  της  Alpha  Bank,  καθώς  επίσης  και  για  να 

εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν αναπροσαρμογές.

3.1.2 Εσωτερικός Έλεγχος
     Με  σκοπό  την  προστασία  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  Τράπεζας  και  τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, λειτουργεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, 

το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν 

σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή 

λειτουργία της.

Για την ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, η Alpha Bank προχώρησε σε 

αναβάθμιση των μεθοδολογιών ελέγχου, οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση κινδύνων. 

Παράλληλα, έχει εγκαταστήσει μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίσεως έργων εσωτερικού 

ελέγχου,  που καλύπτει  τη  οργάνωση,  εκτέλεση,  αξιολόγηση,  της  ελεγκτικής  διαδικασίας 

καθώς και παραγωγή αναφορών για διοικητική πληροφόρηση σε επίπεδο Ομίλου.

 3.1.3 Κανονιστική Συμμόρφωση
Το 2005, συστήθηκε η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης,  η  οποία έχει  την 

ευθύνη για τη εφαρμογή της πολιτικής κανονιστικής συμμορφώσεως της Τράπεζας και του 

Ομίλου.  Θεμελιώδης  σκοπός  της  είναι  η  διαρκής  παρακολούθηση  των  μεταβολών  και 

εξελίξεων  που  επέρχονται  στο  ρυθμιστικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο.  Στα  πλαίσια  της 

κανονιστικής  συμμόρφωσης,  μερικές  από  τις  πιο  σημαντικές  ενέργειες  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

• Η  έκδοση  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  στο  πλαίσιο  των  αρχών  της  εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς και η σύνταξη των κανονισμών λειτουργίας των Επιτροπών 

του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Η  επιμέλεια  της  προσαρμογής  της  Τράπεζας  στις  διαρκείς  υποχρεώσεις 

πληροφορήσεως  προς  το  επενδυτικό  κοινό  καθώς  και  στις  διαδικασίες  για  τη 

δημοσιοποίηση  σημαντικών  συμμετοχών,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  γρήγορη  και 

συνεχής διάδοση της σχετικής πληροφορήσεως.

25



• Η εφαρμογή ελέγχων συμβατότητας με  το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κατά την 

ανάπτυξη  νέων  ή  την  τροποποίηση  υφιστάμενων   προϊόντων  και  υπηρεσιών  της 

Τράπεζας.

• Η  υιοθέτηση  μεθόδων  για  την  συστηματική  παρακολούθηση  των  παραπόνων  ή 

αιτημάτων των πελατών της Τράπεζας και εφαρμογή κανονισμών που διέπουν την 

προστασία του καταναλωτή.  

3.1.4 Ενημέρωση Επενδυτών
Οι  επενδυτές  ενημερώνονται  μέσω των  υπηρεσιών  Εξυπηρετήσεως  Μετόχων  και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων μεριμνά 

για  την  έγκαιρη,  έγκυρη  και  ισότιμη  πληροφόρηση  των  μετόχων  καθώς  και  για  την 

εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση τον νόμο και το 

Καταστατικό της Τράπεζας. Επιπλέον, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για πληροφόρηση, 

λειτουργεί το Τμήμα Σχέσεων με θεσμικούς επενδυτές, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο 

επικοινωνίας των θεσμικών επενδυτών και αναλυτών με την Alpha Bank.

Το  Τμήμα Εταιρικών  Ανακοινώσεων  έχει  την  αρμοδιότητα  συμμορφώσεως  της 

Τράπεζας  με  τις  υποχρεώσεις  γνωστοποιήσεως  προς  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο της άμεσης, ορθής και 

ίσης ενημέρωσης των επενδυτών της,  στην ιστοσελίδα της Alpha Bank λειτουργεί ειδικό 

πεδίο  ενημερώσεως  των  επενδυτών  με  πληροφορίες  σχετικά  με  οικονομικά  στοιχεία, 

εταιρικές  ανακοινώσεις,  ετήσιες  εκθέσεις,  παρουσιάσεις  κ.ά.,  το  οποίο  ενημερώνεται  και 

εμπλουτίζεται σε διαρκή βάση.

3.1.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η στρατηγική της Alpha Bank σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εστιάζει στο 

τρίπτυχο ανθρώπινο δυναμικό - κοινωνία – περιβάλλον, στο οποίο επικεντρώνει τις δράσεις 

και  τις  ενέργειές  της.  Όσον  αφορά το  ανθρώπινο  δυναμικό,  η  Τράπεζα  είναι  κοινωνικά 

υπεύθυνη  απέναντι  του,  γεγονός  που  επιτυγχάνεται  μέσα  από  την  άρτια  διοίκηση  των 

εργαζομένων της,  την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους καθώς και μέσω της συμμετοχής 

τους σε ουσιώδη  διάλογο σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Προκειμένου να 

διατηρεί  και  να  βελτιώνει  την  απόδοσή  της  στο  ανθρώπινο  δυναμικό,  η  Alpha  Bank 

παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες όπως για παράδειγμα δείκτες που καταγράφουν τον 

αριθμό των απουσιών από την εργασία, τον αριθμό των ατυχημάτων εντός του εργασιακού 
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χώρου κ.ά. Ακόμη, η τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία 

ενώ παράλληλα εφαρμόζονται πρακτικές διαπροσωπικής επαφής με τους εργαζομένους για 

την επίλυση προβλημάτων επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

Στο πλαίσιο της συμβολής της στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, η Alpha Bank 

σχεδιάζει και υλοποιεί χορηγικά προγράμματα, μέσω των οποίων ενισχύει διαφόρους φορείς 

για τη διοργάνωση και εκτέλεση σημαντικών, πολιτιστικών κυρίως, εκδηλώσεων. Επίσης, 

ενισχύει  οικονομικά  διάφορους  κοινωνικούς  φορείς  όπως  εκπαιδευτικά  και  πολιτιστικά 

ιδρύματα, νοσοκομεία κλπ.

Σχετικά με το περιβάλλον, η Τράπεζα αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει να συμβάλει 

ενεργά στην προστασία του και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται 

για  την  αντιμετώπιση των  άμεσων  και  έμμεσων  συνεπειών  από  την  λειτουργία  της  στο 

περιβάλλον. Εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική ενώ θέτει μετρήσιμους 

στόχους, η υλοποίηση των οποίων παρακολουθείται συστηματικά κατά τη διάρκεια κάθε 

έτους. Οι σημαντικότεροι τομείς οι οποίοι επηρεάζονται και στους οποίους εφαρμόζονται 

συστήματα μετρήσεως και καταγραφής είναι  οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις, η 

κατανάλωση  νερού,  πετρελαίου  θερμάνσεως  και  ηλεκτρικής  ενέργειας,  καθώς  επίσης  η 

ανακύκλωση υλικών και η απόσυρση ρυπογόνων υλικών.

3.1.6 Ικανοποιεί η  Alpha Bank τις ελάχιστες απαιτήσεις του Νόμου 

3016/2002 και ποιες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζει;

    Όσον αφορά τις απαιτήσεις  του νόμου για το Διοικητικό Συμβούλιο,  το Δ.Σ. της 

Alpha  Bank  αποτελείται  από  5  εκτελεστικά  και  10  μη  εκτελεστικά  μέλη.  Επομένως, 

ικανοποιείται η απαίτηση ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών να  είναι πάνω από το 1/3 

του συνολικού αριθμού των μελών αφού περίπου το 67% των μελών του Δ.Σ.  είναι  μη 

εκτελεστικά.  Ακόμη,  σύμφωνα με  τις  πληροφορίες  που  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της 

τράπεζας υπάρχουν 6 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενώ η ελάχιστη απαίτηση του Νόμου 

είναι, όπως προαναφέρθηκε, δύο ανεξάρτητα μέλη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

βρέθηκαν στοιχεία για την εξακρίβωση της ανεξαρτησίας τους.

 Η δεύτερη κατηγορία των απαιτήσεων του νόμου, δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 

αναφέρονται ούτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ούτε στον ετήσιο απολογισμό της. Σχετικά 

με   τις  εταιρικές  υπηρεσίες,  η   Alpha  Bank  διαθέτει  Υπηρεσίες  Εσωτερικού  Ελέγχου, 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Επιπλέον, η απαίτηση του Νόμου 

σχετικά  με  την  πληροφόρηση  και  τη  διαφάνεια  δεν  φαίνεται  να  ικανοποιείται  καθώς  η 
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αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο 

προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της 

Alpha  Bank.  Ωστόσο,  πρέπει  να  τονισθεί  ότι   η  έλλειψη πληροφοριών δεν  συνεπάγεται 

αναγκαστικά τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του Νόμου 3016/2002 αφού ενδέχεται απλά 

να  μην  διατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  στην  ιστοσελίδα  της  Τράπεζας  αλλά  να 

παρέχονται στους μετόχους.

Όσον  αφορά  τις  διεθνείς  πρακτικές  εταιρικής  διακυβέρνησης  και  ειδικότερα  την 

πρώτη  κατηγορία,  η  Alpha  Bank  διαχωρίζει,  όπως  είδαμε,  την  θέση  του  Διευθύνοντος 

Συμβούλου από αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως δεν υιοθετεί την 

δεύτερη διεθνή πρακτική καθώς μόνο το 40% των μελών του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητοι μη 

εκτελεστικοί διευθυντές ενώ επίσης δεν διαθέτει επιτροπή διορισμών. Ακόμη, η Τράπεζα 

έχει προβεί στην σύσταση επιτροπών ελέγχου και καθορισμού αμοιβών αλλά μόνο τα 2 από 

τα 3 μη εκτελεστικά μέλη τους είναι ανεξάρτητα. Τέλος, σχετικά με την πληροφόρηση των 

μετόχων,  ο  ετήσιος  απολογισμός  της  Τράπεζας  δεν  περιλαμβάνει  την  αξιολόγηση  της 

απόδοσης του Δ.Σ., των επιτροπών και των μελών τους ,την προσέλευσή τους, την πολιτική 

αμοιβών της αλλά ούτε και την αποζημίωση κάθε μέλους του Δ.Σ.

3.2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

Η Εθνική Τράπεζα  της  Ελλάδος   έχει  υιοθετήσει  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης 

προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών  της.  Εξάλλου,  ο  ρόλος  της  εταιρικής  διακυβέρνησης  καθίσταται  ιδιαίτερα 

σημαντικός λόγω της μετάβασης της από κρατικά ελεγχόμενο οργανισμό σε όμιλο με ευρεία 

μετοχική  βάση  όπου  πάνω από  το  30% του  κεφαλαίου  της  βρίσκεται  στα  χέρια  ξένων 

θεσμικών επενδυτών.

 Στις  αρχές  του  2005,  η  Τράπεζα  υιοθέτησε  πρόγραμμα  βελτίωσης  μηχανισμών 

εταιρικής διακυβέρνησης στα πλαίσια του οποίου το Δ.Σ. σύστησε τέσσερις επιτροπές και 

πιο  συγκεκριμένα  την  Επιτροπή  Ελέγχου,  την  Επιτροπή  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και 

Αμοιβών ,την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων. Το 2006, το Δ.Σ. ενέκρινε τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και 

Δεοντολογίας της Τράπεζας, ο οποίος ενσωματώνει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που 

διέπουν την πολιτική της κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της ενώ η παρακολούθηση 

28



των  διαδικασιών  εφαρμογής  του  Κώδικα  έχει  ανατεθεί  στην  Διεύθυνση  Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε. αποτελείται από 2 εκτελεστικά μέλη και 13 μη 

εκτελεστικά,  από  τα  οποία  τα  8  μέλη  είναι  ανεξάρτητα.  Επομένως,  ο  αριθμός  των  μη 

εκτελεστικών μελών είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών αφού περίπου 

το 87% του Δ.Σ. αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη. Ακόμη, παρατηρούμε ότι ο αριθμός 

των  ανεξάρτητων  μη  εκτελεστικών  μελών  είναι  πολύ  μεγαλύτερος  από  την  ελάχιστη 

απαίτηση του νόμου 3016/2002 που είναι τουλάχιστον 2 μέλη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου  και αυτή του Προέδρου του Δ.Σ. κατέχονται από το ίδιο 

πρόσωπο.

3.2.1 Επιτροπές Δ.Σ.
 Επιτροπή Ελέγχου

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  λειτουργίας  της  Επιτροπής  Ελέγχου,  τα  μέλη  της 

ορίζονται  από το  Δ.Σ.  κατόπιν  προτάσεων  της  Επιτροπής  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και 

Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. , όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή έχει το 

λιγότερο  3  μέλη,  εκ  των  οποίων  ένα  τουλάχιστον  πρέπει  να  έχει  μεγάλη  εμπειρία  σε 

χρηματοοικονομικά θέματα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Δ.Σ. ενώ η θητεία 

των μελών της είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Ακόμη, σε κάθε μέλος 

παρέχεται  κατά  το  διορισμό  του  αλλά  και  σε  συνεχή  βάση  κατάλληλη  ενημέρωση  και 

εκπαίδευση. Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 5 μη εκτελεστικά μέλη, από τα 

οποία μόνο τα 3 μέλη είναι ανεξάρτητα.

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

1. να παρακολουθεί την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και 

του Ομίλου και άλλων σημαντικών στοιχείων που προορίζονται για γνωστοποίηση,

2. να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για τον διορισμό ορκωτού ελεγκτή και να εγκρίνει 

την αμοιβή και τους όρους απασχόλησής του μετά το διορισμό του από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων,

3. να παρακολουθεί  και  να ελέγχει  την ανεξαρτησία,  την αντικειμενικότητα και  την 

αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελεγκτή, 

4. να διαμορφώνει και να εφαρμόζει πολιτική για την παροχή, από τον ορκωτό ελεγκτή, 

μη ελεγκτικών υπηρεσιών, 
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5. να  παρακολουθεί  το  σύστημα  του  εσωτερικού  ελέγχου  και  κανονιστικής 

συμμόρφωσης της Τράπεζας και να ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

6. να παρακολουθεί και να ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας. 

 Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  λειτουργίας  της  Επιτροπής  Ελέγχου  Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ), η Επιτροπή αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., 

τα οποία πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη 

και ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. κατόπιν εισηγήσεων της 

Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Ε.Τ.Ε. Τα μέλη της Επιτροπής 

επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους ενώ η θητεία τους είναι ετήσια και 

μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Η παρούσα επιτροπή αποτελείται από 3 ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη.

Σκοπός  της  ΕΑΔΑ είναι  να  συνδράμει  το  Δ.Σ.  της  Ε.Τ.Ε.  στην  εκπλήρωση των 

καθηκόντων του όσον αφορά α) την προσέλκυση, παροχή κινήτρων, διατήρηση και εξέλιξη 

στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επαγγελματικού και  ηθικού επιπέδου προς όφελος της 

Τράπεζας, β) τη διαμόρφωση νοοτροπίας αντικειμενικής αξιολόγησης και ανταμοιβής της 

αποδοτικότητας και γ) τη διαμόρφωση και διατήρηση συστήματος αξιών και κινήτρων για 

την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στον Όμιλο της ΕΤΕ.

 Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ), όσον αφορά τα μέλη της ισχύουν τα ίδια που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως για την ΕΑΔΑ. Σκοπός της ΕΕΔΥ είναι να βοηθήσει το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. να 

διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών νομικών και κανονιστικών πλαισίων, επιδιώκουν την εφαρμογή 

βέλτιστων  διεθνών  πρακτικών  εταιρικής  διακυβέρνησης  σε  επίπεδο  Ομίλου  Ε.Τ.Ε.  και 

διευκολύνουν  το  έργο  της   Διοίκησης  στο  έργο  της  με  στόχο  την  αύξηση  της 

μακροπρόθεσμης  αξίας  της  εταιρείας.  Η  παρούσα  επιτροπή  αποτελείται  από  3  μη 

εκτελεστικά μέλη από τα οποία τα 2 είναι ανεξάρτητα.

Προκειμένου να εκπληρώσει τον σκοπό της, η ΕΕΔΥ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα 

και αρμοδιότητες όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση:

- Κατάρτιση, προς έγκριση από το Δ.Σ. και ετήσια επανεξέταση των Κατευθυντήριων 

Γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ε.Τ.Ε.
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- Κατάρτιση,  προς  έγκριση  από  το  Δ.Σ.  και  ετήσια  επανεξέταση  Διαγράμματος 

Αρμοδιοτήτων Δ.Σ. και Διοίκησης

- Εξέταση  ενδεχόμενων  συγκρούσεων  συμφερόντων  μελών  του  Δ.Σ.  με  αυτά  της 

Ε.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. με τον Όμιλο Ε.Τ.Ε., 

και υποβολή σχετικών προτάσεων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

της Ε.Τ.Ε. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικές εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου που 

αναφέρονται στο θέμα αυτό κοινοποιούνται και στην Επιτροπή.

- Παρακολούθηση  της  ενδεχόμενης  μεταβολής  κατάστασης  και  επαγγελματικών 

διασυνδέσεων των σημερινών μελών του Δ.Σ. και υποβολή σχετικών προτάσεων στο 

Δ.Σ.

- Εποπτεία της δημιουργίας και της εφαρμογής εισαγωγικού προγράμματος για τα νέα 

μέλη του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. και προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του 

Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του.

- Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογικής αποτίμησης του έργου του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε., προς 

έγκριση  από  το  Δ.Σ.,  και  συντονισμός  της  ετήσιας  συλλογικής  διαδικασίας 

αποτίμησης έργου του Δ.Σ.

- Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού αμοιβών μελών του Δ.Σ. και υποβολή προτάσεων 

στο Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. σχετικά με τα ετήσια πακέτα αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που 

υποβάλλονται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα πακέτα αυτά δεν 

περιλαμβάνουν τις  αμοιβές των μελών του Δ.Σ.  για το εκτελεστικό τους έργο,  οι 

οποίες προσδιορίζονται από την  Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.

- Ανασκόπηση  της  πολιτικής  και  των  πρακτικών  εταιρικής  διακυβέρνησης  των 

σημαντικότερων θυγατρικών της Ε.Τ.Ε. και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ.

- Παρακολούθηση  των  τάσεων  και  βέλτιστων  πρακτικών  της  αγοράς  σε  θέματα 

εταιρικής διακυβέρνησης και υποψηφιοτήτων, με σκοπό την σωστή εκπλήρωση των 

καθηκόντων της. 

Ακόμη,  η  ΕΕΔΥ  προβαίνει  σε  ετήσια  ανασκόπηση  του  πλαισίου  εταιρικής 

διακυβέρνησης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δ.Σ. Βάσει της εν λόγω ανασκόπησης 

υποβάλλει  επίσης  στο  Δ.Σ.  προτάσεις  τροποποίησης  των  Κατευθυντήριων  Γραμμών 

Εταιρικής  Διακυβέρνησης ,  του Οργανογράμματος  και  του Διαγράμματος  Αρμοδιοτήτων 

Δ.Σ.  και  Διοίκησης,  των  κανονισμών  λειτουργίας  των  Επιτροπών  του  Δ.Σ.,  του 

Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Τ.Ε. Τέλος, η ΕΕΔΥ συντάσσει και 

υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του έργου της.
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 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, τα 

μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η Επιτροπή έχει το λιγότερο 3 μέλη, με 

επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και στον 

τομέα της διαχείρισης κινδύνων, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος είναι εκτελεστικό και 

ένα μη εκτελεστικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. ενώ η θητεία των μελών 

της είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Επιπλέον, σε κάθε μέλος παρέχεται 

,σε συνεχή βάση, κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Η παρούσα Επιτροπή αποτελείται 

από 2 εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σκοπός της Επιτροπής είναι:

1. να διαμορφώνει την στρατηγική ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης 

κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας και 

στην επάρκεια των διαθεσίμων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό,

2. Να ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 

Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου,

3. Να μεριμνά για την ανάπτυξη και τη διαρκή αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης 

των επιχειρηματικών αποφάσεων, όσον αφορά σε κάθε μορφής κινδύνους σε όλο το 

εύρος των δραστηριοτήτων/μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου,

4. Να καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς 

την  αναγνώριση,  πρόβλεψη,  μέτρηση,  παρακολούθηση,  έλεγχο  και  αντιμετώπισή 

τους  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα  επιχειρηματική  στρατηγική  και  την 

επάρκεια των διαθέσιμων πόρων,

5. Να  ενημερώνεται  σε  τακτική  βάση  και  να  παρακολουθεί  το  συνολικό  επίπεδο 

ανάληψης κινδύνων της Ε.Τ.Ε. και να καθοδηγεί τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης 

Κινδύνων  ως  προς  την  υλοποίηση  της  στρατηγικής  ανάληψης  κινδύνων  και  των 

πολιτικών διαχείρισης κινδύνων,

6. Να  διασφαλίζει  ότι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ενημερώνεται  επαρκώς  για  όλα  τα 

θέματα  που  αφορούν  τη  στρατηγική  ανάληψης,  επίπεδο  ανοχής  και  επίπεδο 

ανάληψης κινδύνων κατά την εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων.
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 3.2.2 Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τον Φεβρουάριο του 2006,  το Δ.Σ.  υιοθέτησε πλαίσιο Κατευθυντήριων Γραμμών 

Εταιρικής  Διακυβέρνησης  στο  οποίο  αποτυπώνονται  αναλυτικά  οι  μηχανισμοί  και  οι 

πολιτικές  εταιρικής  διακυβέρνησης  της  Τράπεζας.  Με  άλλα  λόγια,  οι  Κατευθυντήριες 

Γραμμές περιγράφουν με συνολικό και σαφή τρόπο το πνεύμα που υιοθετεί η Τράπεζα για 

την εταιρική της διακυβέρνηση προς όφελος των επενδυτών, των εργαζομένων και όλων των 

άλλων ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν ένα πλαίσιο το οποίο, αν και μη υποχρεωτικό 

από το νόμο, προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του τρόπου 

λειτουργίας του Δ.Σ. και της γενικότερης διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Στην 

ουσία,  οι  Κατευθυντήριες  Γραμμές  αποτελούν  ένα  κώδικα  δεοντολογίας  στον  οποίο 

επαναλαμβάνονται τα σημαντικότερα σημεία του Καταστατικού μαζί με μία σειρά βέλτιστων 

πρακτικών.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  αυτός  ο  κώδικας  βασίζεται  σε  διεθνείς  βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ακόμη, οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις νόμων 

στην Ελλάδα και άλλες έννομες τάξεις στις οποίες υπάγεται ο Όμιλος Ε.Τ.Ε. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί  ότι  οι  διατάξεις  των  νόμων,  του  καταστατικού  και  του  κανονισμού  εργασίας 

υπερισχύουν σε περίπτωση τυχόν διάστασης με τις επιμέρους διατάξεις των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ε.Τ.Ε. αποτελούνται 

από 11 άρθρα ενώ στη συνέχεια, παρατίθενται μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία τους:

 Ο σκοπός του Δ.Σ  .

Το Δ.Σ.  είναι  υπεύθυνο για  τη χάραξη στρατηγικής  κατεύθυνσης,   την  εποπτεία της 

διοίκησης  και  τον  επαρκή  έλεγχο  της  ΕΤΕ,  με  απώτερο  στόχο  τη  μεγιστοποίηση  της 

μακροπρόθεσμης  αξίας  της  ΕΤΕ και  την  προάσπιση  του  γενικότερου  εταιρικού 

συμφέροντος, σύμφωνα με το νόμο .

 Η δομή του Δ.Σ.  

- Μέγεθος  του  Δ.Σ.: Το  Δ.Σ.  της  ΕΤΕ  αποτελείται  από  τουλάχιστον  εννέα  μέλη,  με 

ανώτατο όριο τα δεκαπέντε. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.. 

- Σύνθεση  του  Δ.Σ.: Το  Δ.Σ.  της  ΕΤΕ  αποτελείται  από  μέλη  με  τα  προσόντα  που 

απαιτούνται  από το  άρθρο 6.  Τουλάχιστον  τα δύο τρίτα  του  Δ.Σ.  της  ΕΤΕ είναι  μη 
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εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και δεν εμπλέκονται στις 

καθημερινές  εργασίες  της.  Τουλάχιστον  τα  μισά  μέλη  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  είναι 

ανεξάρτητα,  μη  εκτελεστικά  μέλη,  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  6.4  των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών. Σύμφωνα με το νόμο, τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη 

Γενική Συνέλευση .  

- Επιτροπές του  Δ.Σ.:  Το  Δ.Σ.  συστήνει  και  επικουρείται  στη λειτουργία  του  από τις 

ακόλουθες Επιτροπές:

• Την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ)

• Την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ)

• Την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ)

Τα μέλη των Επιτροπών και οι Πρόεδροί τους εκλέγονται από το Δ.Σ. για ένα έτος με 

δυνατότητα  επανεκλογής,  η  οποία  θεωρείται  επιθυμητή  προκειμένου  να  προάγεται  η 

ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και η συνέχεια και η 

αποτελεσματικότητα  των  εργασιών  των  Επιτροπών.  Κάθε  Επιτροπή  λειτουργεί  βάσει 

Κανονισμού,  ο  οποίος  εγκρίνεται  από  την  ολομέλεια  του  Δ.Σ.  και  επισυνάπτεται  στις 

Κατευθυντήριες  Γραμμές  Εταιρικής  Διακυβέρνησης.  Στους  εν  λόγω  Κανονισμούς  των 

Επιτροπών του Δ.Σ. ορίζονται ο σκοπός, οι  στόχοι και οι αρμοδιότητες,  τα απαιτούμενα 

προσόντα  των  μελών  και  οι  διαδικασίες  διορισμού  των  μελών,  λειτουργίας  και 

συνεδριάσεων  καθώς  και  υποβολής  αναφορών  στο  Δ.Σ..  Επιπλέον,  στα  εν  λόγω 

καταστατικά προβλέπεται ότι κάθε Επιτροπή αξιολογεί περιοδικά την απόδοσή της και το 

καταστατικό της.

Η  ΕΕΔΥ  εξετάζει  περιοδικά,  τουλάχιστον  μία  φορά  το  χρόνο,  τη  δομή  και  τη 

σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετικές προτάσεις. Εκτός των 

τριών μόνιμων Επιτροπών, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή 

σκόπιμο, να συστήνει νέες επιτροπές.  

 Προσόντα και ανεξαρτησία μελών του Δ.Σ.  

- Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών Δ.Σ.: Από το Καταστατικό της ΕΤΕ προκύπτει 

ότι οποιοσδήποτε μέτοχος έχει δικαίωμα πρότασης υποψηφιότητας μέλους του Δ.Σ. της 

Τράπεζας  κατά  την   Γενική  Συνέλευση.  Το  ίδιο  δικαίωμα  έχει,  σύμφωνα  με  το 

Καταστατικό,  και  το  Δ.Σ..  Στην περίπτωση που το  Δ.Σ.,  με τη στήριξη  της   ΕΕΔΥ, 
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αποφασίσει να προτείνει υποψήφια μέλη του Δ.Σ., θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του τα 

παρακάτω κριτήρια για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο:

o Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης ηθικής. 

o Να έχει σαφή αίσθηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων 

και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη λήψη αποφάσεων. 

o Να έχει τη θέληση και το ηθικό ανάστημα να αντιπαρατίθεται στη διοίκηση όταν αυτό 

είναι  απαραίτητο  ενώ  παράλληλα  να  εργάζεται  εποικοδομητικά  και  με  πνεύμα 

εμπιστοσύνης και ομαδικότητας μαζί της. 

o Να  έχει  τη  διάθεση  να  αφιερώσει  ικανό  χρόνο  και  ενέργεια  στην  εκτέλεση  των 

καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ.

o Να  διαθέτει  ικανότητες,  εμπειρία  και  υπόβαθρο  που  συμπληρώνουν  τα  αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά  των  ήδη  υπαρχόντων  μελών,  όπως  αυτά  εντοπίζονται  στην  τακτική 

εξέταση των χαρακτηριστικών του Δ.Σ. από την ΕΕΔΥ.  

- Ασυμβίβαστο μελών Δ.Σ. :Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες 

με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΤΕ:

o  Ιδιότητες στελέχους, μέλους του Δ.Σ., εργαζόμενου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση  που συγκαταλέγεται 

μεταξύ των ανταγωνιστών της Τράπεζας ή άλλον οργανισμό τα συμφέροντα  του οποίου 

ενδέχεται  να   συγκρούονται  συστηματικά  με  τα  συμφέροντα  της  Τράπεζας  και  των 

μετόχων της.

o  Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που έχει ορισθεί εξωτερικός ελεγκτής 

της Τράπεζας η άλλων εταιρειών του Ομίλου. 

- Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ.: Προκειμένου ένα μέλος του Δ.Σ. να θεωρείται 

από το Δ.Σ. ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει να μην έχει αναπτύξει με την 

Τράπεζα και τον Όμιλο σχέση τέτοια που να επηρεάζει την ανεξαρτησία της κρίσης του 

κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  του  ως  μέλους  του  Δ.Σ.  Η   παραπάνω  σχέση 

θεωρείται ότι καταρχήν υφίσταται όταν κάποιο μέλος του Δ.Σ.:

o Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με άλλο πρόσωπο με το οποίο συνδέεται (συνδεδεμένο 

πρόσωπο), είναι σημαντικός/ή πελάτης της Τράπεζας. Ως σημαντικός πελάτης θεωρείται 

αυτός  που  συγκαταλέγεται  μεταξύ  των  δέκα  μεγαλύτερων  πελατών  της  ΕΤΕ  ή  των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων της  ΕΤΕ με  βάση τη  συνολική  αξία  του  υπολοίπου του 

δανείων, καταθέσεων ή αμοιβών/προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος.
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o Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με συνδεδεμένο πρόσωπο,  είναι σημαντικός προμηθευτής 

της Τράπεζας και της έχει παράσχει ετησίως αγαθά ή υπηρεσίες αξίας άνω του 1.000.000 

ευρώ κατά τα προηγούμενα 3 ημερολογιακά έτη.

o Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο διατελεί, ή έχει διατελέσει πρόεδρος, στέλεχος ή 

υπάλληλος  της ΕΤΕ ή συνδεδεμένης επιχείρησης της ΕΤΕ κατά τα 3 προηγούμενα έτη.

o Διατελεί  η  διετέλεσε  εξωτερικός  σύμβουλος  της  Τράπεζας  ή  εταίρος  ή  υπάλληλος 

εταιρείας  που  παρείχε  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στην  Τράπεζα  κατά  το  έτος  που 

προηγήθηκε του διορισμού του/της.

o Το ίδιο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 0,5% των κοινών μετοχών της ΕΤΕ, ή/και 

συνδεδεμένο πρόσωπο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των 

μετοχών της ΕΤΕ.

o Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο υπήρξε, κατά τα 3 έτη που προηγήθηκαν του 

διορισμού του/της, συνεργάτης/ιδα ή υπάλληλος του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΤΕ.

o Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο συμμετέχει από κοινού με την ΕΤΕ σε εταιρία, 

κοινοπραξία  ή  άλλο συνεταιριστικό σχήμα με  ποσοστό του οποίου η λογιστική αξία 

αντιπροσωπεύει άνω του 2% των ετήσιων εσόδων οιουδήποτε από τους δύο εταίρους. 

o Εν ενεργεία εκτελεστικό στέλεχος της ΕΤΕ έχει συμμετάσχει στην επιτροπή αμοιβών του 

Δ.Σ. εταιρείας στην οποία είτε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΕ είτε συνδεδεμένο πρόσωπο 

υπηρετούσε ταυτόχρονα ως εκτελεστικό στέλεχος.

o Για τους σκοπούς των Κατευθυντήριων Γραμμών,  συνδεδεμένο πρόσωπο μέλους του 

Δ.Σ. είναι κατά περίπτωση: (α) οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 

2ου βαθμού,  ή  ο/η  σύζυγος  (β)  οποιοδήποτε  νομικό  πρόσωπο  που  ασκεί  εμπορική 

δραστηριότητα στο οποίο το μέλος του Δ.Σ. ή συγγενείς του κατά το (α) συμμετέχουν ως 

μέλη Δ.Σ., ανώτατα στελέχη ή εταίροι, ή έχουν τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστού 

μεγαλύτερου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου.

 Αποζημίωση μελών Δ.Σ.  

- Πρόταση αμοιβής μελών Δ.Σ.: Το Δ.Σ., κατόπιν πρότασης της ΕΕΔΥ, διαμορφώνει την 

πρόταση που  υποβάλλεται  στη  Γενική  Συνέλευση  όσον  αφορά  την  αποζημίωση  των 

μελών του για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Δ.Σ. (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή λαμβάνουν ως στελέχη ή υπάλληλοι). Η πρόταση αυτή καταρτίζεται με βάση τις 

βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, με τρόπο που αντανακλά επαρκώς το χρόνο και την 

προσπάθεια που αναμένεται να καταβάλλουν τα μέλη ώστε να συμβάλλουν στις εργασίες 
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του Δ.Σ. αλλά και ταυτόχρονα προάγει την αποδοτικότητα των εργασιών του Δ.Σ.. Τα 

μέλη του Δ.Σ. αποζημιώνονται σε ετήσια βάση. Επιπλέον αποζημιώνονται και για τη 

συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Δ.Σ. ή για οποιεσδήποτε άλλες ειδικές αρμοδιότητες 

που τους αναθέτει το Δ.Σ.. Δεν χορηγούνται στα μέλη του Δ.Σ. δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς  μετοχών  ΕΤΕ (stock options),  ενδεχομένως  όμως  να  χορηγηθούν μετοχές  με 

περιοριστικούς όρους ως προς τη μεταβίβασή τους (restricted stock awards).

- Διαφάνεια αμοιβών Δ.Σ.:  Η Ετήσια  Έκθεση Εταιρικής  Διακυβέρνησης περιλαμβάνει 

στοιχεία σχετικά με την αμοιβή που καταβάλλεται  σε κάθε μέλος  του Δ.Σ.,  υπό την 

ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.,  με ανάλυση της εν λόγω αμοιβής (δηλ. αμοιβή σε 

μετοχές, αμοιβή σε ρευστό κλπ.), καθώς και ανάλυση της αμοιβής που καταβάλλεται σε 

κάθε μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικά καθήκοντα.

 Σχέσεις με τους μετόχους  

- Ημερήσια  Διάταξη:  Τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  Ημερήσια  Διάταξη  της 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίζονται από το Δ.Σ..   Η Τράπεζα καταβάλει 

κάθε προσπάθεια ώστε οι  μέτοχοι  λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και λοιπές 

πληροφορίες που αφορούν τα επιμέρους θέματά της Ημερήσιας Διάταξης. ταυτόχρονα με 

τη δημοσίευση της. 

- Συμμετοχή  των  μετόχων:  Το  Δ.Σ.  οφείλει  να  διευκολύνει  τόσο  τη  συμμετοχή  των 

μετόχων στη Γενική Συνέλευση όσο και την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων για τη 

λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό, ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

διαμορφώνει και τηρεί διαδικασίες για τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων.  

- Αμοιβές  ανωτάτων  στελεχών  συνδεδεμένες  με  μετοχές: Η  Γενική  Συνέλευση  των 

Μετόχων εγκρίνει κάθε πρόγραμμα αμοιβών μελών Δ.Σ., εργαζομένων και διοικητικών 

στελεχών συνδεδεμένο με μετοχές. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ, το Δ.Σ. υποβάλλει σχετικές 

προτάσεις. Τα κυριότερα στοιχεία κάθε τέτοιου προγράμματος γνωστοποιούνται στους 

μετόχους κατά το χρόνο δημοσίευσης της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.  

- Ετήσια  Έκθεση  Εταιρικής  Διακυβέρνησης: Κατά  τη  δημοσίευση  της  Ημερήσιας 

Διάταξης  της  Ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης,  η  Τράπεζα οφείλει  να παρουσιάζει  στους 

μετόχους Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι 

υπεύθυνος για τη σύνταξη της Έκθεσης, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

μετά από πρόταση της ΕΕΔΥ, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

o Τη σύνθεση του Δ.Σ., με επισήμανση τυχόν μεταβολών κατά τη διάρκεια του έτους
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o Τα βιογραφικά όλων των μελών του Δ.Σ., περιλαμβανομένης της επαγγελματικής τους 

ιστορίας και παρούσας θέσης, της παιδείας τους, της ηλικίας τους, του αριθμού των ετών 

που  υπηρετούν  στο  Δ.Σ.  της  ΕΤΕ  και  της  συμμετοχής  τους  σε  άλλα  διοικητικά 

συμβούλια.

o Τη σύνθεση και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ομίλου.

o Τον αριθμό των μετοχών της ΕΤΕ που βρίσκονται στην κατοχή κάθε μέλους του Δ.Σ. 

Τον  αριθμό  των  συνεδριάσεων  (περιλαμβανομένων  και  των  συσκέψεων  των  μη 

εκτελεστικών  μελών)  και  το  ποσοστό  προσέλευσης  των  μελών  του  Δ.Σ.  και  των 

Επιτροπών του

o  Περίληψη των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. και των Επιτροπών του κατά τη διάρκεια του 

έτους, με βάση εκθέσεις των Προέδρων των Επιτροπών

o  Σημαντικές μεταβολές της δομής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του έτους

o  Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

o  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συνολική  αμοιβή,  σε  ατομική  βάση,  των  εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ., περιλαμβανομένης και έκθεσης των επιμέρους αμοιβών κάθε μορφής 

που τους οφείλονται από την Τράπεζα ή άλλες θυγατρικές του Ομίλου -σταθερός μισθός, 

μεταβλητό  τμήμα  σε  μετρητά,  αμοιβές  συνδεδεμένες  με  μετοχές,  παροχές  κατά  την 

αποχώρηση, μετά την αποχώρηση (σύνταξη)-, καθώς και πληροφορίες σχετικά με όρους 

για την καταβολή αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση του δικαιούχου.  

o Την ύπαρξη και διάρκεια των συμβάσεων με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου 

o Την  ύπαρξη  προϋπολογισμού  του  Δ.Σ.  και  τα  ονόματα  εξωτερικών  συμβούλων  που 

προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους.

3.2.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η  Τράπεζα  και  οι  θυγατρικές  της  προσβλέπουν  σε  ανάληψη  υψηλού  επιπέδου 

κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την προώθηση των ανθρώπινων αξιών καθώς επίσης και των 

κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών των χωρών στις οποίες η Τράπεζα δραστηριοποιείται. Η 

Τράπεζα φροντίζει ώστε η κοινωνική της δράση να βρίσκεται πάντα σε αρμονία και με τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων της.

Οι αξίες της Ε.Τ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
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     Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 Σεβασμός για το περιβάλλον

     Κοινωνική συνεισφορά

 Συμβολή στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην παιδεία

 Ανεξαρτησία

Οι αξίες του Ομίλου Ε.Τ.Ε. υλοποιούνται στα εξής πεδία δράσης:

 Άνθρωπος

Ο Όμιλος ΕΤΕ υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνδράμει στο έργο 

φορέων με αναγνωρισμένη δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και 

ενισχύει  ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες  και  άτομα.  Επίσης,  προσφέρει  χορηγίες  για 

βραβεία,  υποτροφίες,  έρευνα  και  έκδοση  βιβλίων,  διοργάνωση  διεθνών  αθλητικών 

συναντήσεων ενώ στηρίζει το επιστημονικό έργο, κυρίως συνέδρια, για όλο το φάσμα 

των  επιστημών.

Ακόμη, διαθέτει πονήματα σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και 

άλλων κοινωνικών φορέων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες γνώσης και έρευνας και 

προσφέρουν  ως  δωρεά  ίδιο  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  σε  εκπαιδευτικά  και  κοινωνικά 

ιδρύματα.

    

 Πολιτισμός

 Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, 

τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες και προσφέρουν χορηγίες για τη διαφύλαξη του 

ιστορικού  και  πολιτιστικού  «γίγνεσθαι»,  για  τη  συντήρηση μνημείων,  για  αρχαιολογικές 

ανασκαφές καθώς και για εκδόσεις  πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, 

φροντίζει  για  την  επιμέλεια,  τον  εμπλουτισμό,  την  καταγραφή  και  τη  συντήρηση  της 

Καλλιτεχνικής  Συλλογής  της  Τράπεζας  και  το  δανεισμό  έργων  της  σε  διάφορους 

πολιτιστικούς  φορείς,  προκειμένου  να  συμπεριληφθούν  σε  διοργανώσεις  εκθέσεων  στην 

Αθήνα και στην Περιφέρεια.

 Περιβάλλον

 Ο Όμιλος ΕΤΕ εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική που έχει χαράξει για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  ενισχύοντας  την  περιβαλλοντική 

συνείδηση του προσωπικού της και εμμέσως των μετόχων και της πελατείας του. Ακόμη, 

παρακολουθεί  και  βελτιώνει  συνεχώς  το  Σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης, 
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σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO ,αποτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων  του  στο  περιβάλλον  και  παρακολουθεί  τις  διεθνείς  τάσεις.  Το 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων, την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών  κριτηρίων  στις  προμήθειες  και  την  εφαρμογή  πολιτικής  για  την 

ανάλυση  και  την  εκτίμηση  περιβαλλοντικών  κινδύνων  στις  διαδικασίες  των 

χρηματοδοτήσεων. 

3.2.4  Ικανοποιεί  η  Ε.Τ.Ε.  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του  Νόμου 

3016/2002 και ποιες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζει;

          Όσον αφορά τις  απαιτήσεις  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  Δ.Σ.  της  ΕΤΕ 

αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο συνολικός αριθμός των μελών του 

είναι 15, από τα οποία τα 13 είναι μη εκτελεστικά και επομένως ικανοποιείται η απαίτηση ο 

αριθμός των μη εκτελεστικών μελών να  είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού αριθμού των 

μελών.  Ακόμη,  σύμφωνα με  τις  πληροφορίες  που διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΤΕ 

υπάρχουν  8  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη.  Ωστόσο,  δεν  βρέθηκαν  στοιχεία  για  την 

εξακρίβωση της ανεξαρτησίας τους όπως η κατοχή ποσοστού κοινών μετοχών της Τράπεζας 

ή σχέση συγγένειας με εκτελεστικά μέλη κ.ά. Το μόνο στοιχείο που βρέθηκε είναι ότι  2 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν και σε άλλα Δ.Σ. όμως εκτός του Ομίλου της 

Ε.Τ.Ε.

Σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, οι μόνες μεταβλητές που επιβεβαιώθηκαν είναι ότι 

οι εσωτερικοί ελεγκτές διορίζονται από το Δ.Σ. και εποπτεύονται από τα μέλη του μέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου. Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία δηλαδή τις εταιρικές υπηρεσίες, η 

ΕΤΕ  διαθέτει  Υπηρεσίες  Εσωτερικού  Ελέγχου,  Εξυπηρέτησης  Μετόχων  και  Εταιρικών 

Ανακοινώσεων.  Ακόμη,  η  απαίτηση  του  Νόμου  σχετικά  με  την  πληροφόρηση  και  τη 

διαφάνεια δεν φαίνεται να ικανοποιείται καθώς η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του 

Δ.Σ.  δεν  αναφέρεται  σε  χωριστή  κατηγορία  στο  προσάρτημα  των  ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ. 

Αναφορικά με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η Εθνική 

Τράπεζα δεν διαχωρίζει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από αυτή του Προέδρου του 

Δ.Σ.  ενώ  πάνω  από  το  50%  των  μελών  του  Δ.Σ.  (περίπου  53%)  είναι  ανεξάρτητοι  μη 

εκτελεστικοί διευθυντές. Οι υπόλοιπες πρακτικές της πρώτης κατηγορίας εφαρμόζονται από 

την ΕΤΕ. Οι πρακτικές που αφορούν την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και τον εσωτερικό 
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έλεγχο  υιοθετούνται  από  την  Εθνική  Τράπεζα  με  εξαίρεση  το  γεγονός  ότι  δεν  είναι 

ανεξάρτητα όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου. Τέλος, ο ετήσιος απολογισμός της Τράπεζας 

δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης του Δ.Σ., των επιτροπών και των μελών 

τους , την προσέλευσή τους ,την πολιτική αμοιβών της αλλά ούτε και την αποζημίωση κάθε 

μέλους του Δ.Σ. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι ενδέχεται να μην διατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες  στην ιστοσελίδα  της  Τράπεζας  ,  όπως  για  λόγους  προστασίας  προσωπικών 

δεδομένων,  αλλά  να  παρέχονται  στους  μετόχους  όπως  για  παράδειγμα  μέσω  της 

παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

3.3 EFG ΕUROBANK ERGASIAS  

Η  EFG Eurobank Ergasias θεωρεί ότι η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση 

αποτελεί  βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για  τους  μετόχους  της και  για  το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η  Eurobank βασίζεται στη σχετική ελληνική νομοθεσία, στις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς επίσης και στις εσωτερικές εταιρικές της αξίες για την 

ανάπτυξη  των  αρχών  της  εταιρικής  διακυβέρνησης  που  εφαρμόζει.  Οι  αρχές   εταιρικής 

διακυβέρνησης  της  Eurobank  αφορούν  κυρίως  στη  σύνθεση  και  τις  αρμοδιότητες  του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών. 

O Όμιλος  δεσμεύεται  να  τηρεί  τις  βέλτιστες  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης  και 

δεοντολογίας  σε  όλο  το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων  του.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο, 

υποστηριζόμενο από εξειδικευμένο τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης, έχει την εποπτεία των 

θεμάτων  του  Ομίλου  και  συνεχώς  επιδιώκει  να  βελτιώνει  τις  διαδικασίες,  δομές  και 

πολιτικές  του  Ομίλου.  Πέρα  από  τη  διασφάλιση  της  συμμόρφωσης  του  Ομίλου  με  το 

εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στόχος είναι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα 

ως προς τη λήψη αποφάσεων, όπως και η ανάπτυξη εταιρικής νοοτροπίας και αντίληψης που 

βασίζεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και την προάσπιση των συμφερόντων των 

μετόχων και όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον. 

H μετοχική βάση της  Eurobank EFG είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, ενώ 

κύριος  μέτοχος  της  Eurobank  EFG  είναι  το  EFG Group,  συμφερόντων  της  οικογένειας 

Λάτση, με ποσοστό 41% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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της Τράπεζας αποτελείται από 6 εκτελεστικά και 10 μη εκτελεστικά μέλη, από τα οποία τα 2 

είναι ανεξάρτητα, δηλαδή περίπου το 63% των μελών του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι οι θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα.

 3.3.1 Επιτροπές Δ.Σ.
 Επιτροπή Ελέγχου

Αυτή την στιγμή, η Επιτροπή Ελέγχου της Εurobank EFG αποτελείται  από 5 μη 

εκτελεστικά μέλη, από τα οποία τα 3 είναι ανεξάρτητα. Σκοπός της είναι να συνδράμει το 

Διοικητικό Συμβούλιο στην διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται:

- Η επισκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα παρουσιαστούν στους 

μετόχους. 

- Η  επιβεβαίωση  της  αποτελεσματικής  αποδοτικότητας  του  Πλαισίου  Εσωτερικού 

Ελέγχου, το οποίο έχει διαμορφωθεί από την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Η εποπτεία της διαδικασίας ελέγχου. 

 Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων της Εurobank EFG αποτελείται  από 8 μέλη, από τα οποία τα 5 

είναι εκτελεστικά και  τα  υπόλοιπα 3 είναι μη εκτελεστικά μέλη (εκ των οποίων το ένα είναι 

ανεξάρτητο). Ο  κύριος  ρόλος  της  Επιτροπής  Κινδύνων  συνίσταται  στην  έγκριση  του 

συνόλου  των  διοικητικών  αποφάσεων  που  εμπεριέχουν  στρατηγικό  κίνδυνο  όπως  για 

παράδειγμα αποδεκτή ανάληψη  τοπικού κινδύνου, κατανομή κεφαλαίων,  διάρθρωση του 

ισολογισμού και  δομή διαχείρισης κινδύνου . Ακόμη, η  Επιτροπή Κινδύνων είναι υπεύθυνη 

για  την  εποπτεία  των  ποσοτικών  και  ποιοτικών  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  τους 

πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους καθώς επίσης και με τους  κινδύνους αγοράς και 

ρευστότητας.

 Επιτροπή Ανταμοιβών

Αυτή την στιγμή, η Επιτροπή Ανταμοιβών της Εurobank EFG αποτελείται  από 3 

μέλη και πιο συγκεκριμένα από  ένα εκτελεστικό και  2 μη εκτελεστικά μέλη. Ο κύριος 

ρόλος  της  Επιτροπής  Ανταμοιβών  συνίσταται  στην  εξέταση  θεμάτων  που  αφορούν  την 

ανταμοιβή τόσο των εκτελεστικών στελεχών όσο και των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης, 
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συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής μισθοδοσίας,  των παροχών προς τους εργαζομένους 

καθώς και των προγραμμάτων μακροπροθέσμων κινήτρων.

 Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών (Nomination Committee)

Η Επιτροπή  Ανωτάτων  Στελεχών  της Εurobank EFG  αποτελείται   από  3  μη 

εκτελεστικά μέλη, από τα οποία το ένα είναι ανεξάρτητο. Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής 

Ανωτάτων Στελεχών συνίσταται στην  εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την επάρκεια, 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 

και με τον διορισμό των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης.

 

 

3.3.2 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εurobank EFG έχει θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

σχεδιασμένο να  συμβάλλει  στην επίτευξη των βασικών της  στόχων,  μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται  η  εξασφάλιση  της  αξιοπιστίας  των  στοιχείων  που  απαιτούνται  για  την 

ακριβή και έγκαιρη εξαγωγή λογιστικών καταστάσεων καθώς επίσης και η συμμόρφωση με 

το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της. Βασικές αρχές και κριτήρια που διέπουν 

το ΣΕΕ της είναι τα εξής:

Οργανωτική Δομή:  Αποτελεί το θεμέλιο όλων των άλλων συντελεστών του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, γιατί παρέχει το πλαίσιο και βοηθά στη διαμόρφωση του κατάλληλου 

περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου. Ο τρόπος λειτουργίας της Τράπεζας καθώς επίσης και η 

πολιτική προσλήψεων και εκπαίδευσης του προσωπικού αποτελούν σημαντικά στοιχεία της 

οργανωτικής δομής.

Αξιολόγηση κινδύνων: Έχουν τεθεί μηχανισμοί με σκοπό τον εντοπισμό των κινδύνων, την 

εκτίμηση  της  πιθανής  ζημίας  που  μπορούν  να  προξενήσουν  στην  Τράπεζα  και  την 

αποτελεσματική διαχείριση τους.

Ελεγκτικοί  Μηχανισμοί: Περιλαμβάνουν  όλες  τις  διαδικασίες  που  διασφαλίζουν  την 

υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης και αφορούν όλο τον οργανισμό  ενώ μία από τις 

δικλείδες ασφαλείας της Τράπεζας αποτελεί ο διαχωρισμός καθηκόντων.

Πληροφόρηση και Επικοινωνία: Αφορά όχι μόνο την δημιουργία καναλιών επικοινωνίας 

που εξασφαλίζουν την ροή πληροφοριών σε όλο το φάσμα του οργανισμού αλλά επίσης και 
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την λειτουργία μηχανισμών που επιτρέπουν την επικοινωνία της Τράπεζας με τους μετόχους 

και πελάτες της.

Παρακολούθηση: Έχουν  τεθεί  μηχανισμοί  για  την  απρόσκοπτη  παρακολούθηση  των 

εργασιών  της  καθώς  επίσης  και  ξεχωριστές  ελεγκτικές  μονάδες  που  σκοπό  έχουν  τη 

διεξαγωγή ανεξάρτητων περιοδικών αξιολογήσεων.

  

Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει ανεξάρτητες και συστηματικές αξιολογήσεις 

της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας όλων των επιμέρους μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου  ενώ  παράλληλα  διαμορφώνει  προτάσεις  για  την  συνεχή  βελτίωση  τους. 

Οργανωτικά,  ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται στενά με την 

Διεύθυνση  Compliance,  στόχος  της  οποίας  είναι  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  κινδύνων 

(όπως πιθανή οικονομική ζημία ή ζημία στη φήμη της Τράπεζας) που προκύπτουν από τη μη 

συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των  Νομοθετικών  και  Ρυθμιστικών  Αρχών  και  με  το 

εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο της Εurobank.

3.3.3 Ενημέρωση Επενδυτών
Η  επικοινωνία  του  Ομίλου  με  τους  μετόχους  γίνεται  στη  βάση  της  ισότιμης 

μεταχείρισης  όλων  των  μετόχων  και  με  γνώμονα  τις  βέλτιστες  πρακτικές  της  εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η Εurobank EFG παρέχει έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση όχι μόνον προς 

τους μετόχους,  αλλά και  προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και  τις  εποπτικές αρχές.  Η 

σύνταξη  και  ανακοίνωση  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  πραγματοποιούνται  υπό 

διαφανείς  διαδικασίες.  Οι  οικονομικές  καταστάσεις,  οι  εταιρικές  ανακοινώσεις,  δελτία 

τύπου, ενημερωτικά δελτία και πλήθος άλλου πληροφοριακού υλικού είναι στη διάθεση του 

κοινού μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

όπου η ενημέρωση του πληροφοριακού υλικού είναι διαρκής. 

Ακόμη, η Εurobank EFG έχει θεσπίσει αρμόδια Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές , η 

οποία φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης των εγχώριων αλλά και ξένων θεσμικών επενδυτών 

και  χρηματιστηριακών  αναλυτών.  Για  την  ενημέρωση  των  μετόχων,  η  Διοίκηση 

πραγματοποιεί  επενδυτικές  ημερίδες στην Ελλάδα και  το εξωτερικό ενώ εκδίδει  και  την 

ειδική έκδοση «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» σε εξαμηνιαία βάση.

 3.3.4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
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Ο  όµιλος  Eurobank  EFG  αναγνωρίζει  ότι  τόσο  η  ευθύνη  του  απέναντι  στα 

«ενδιαφερόµενα  µέρη»  (stakeholders)  όσο  και  η  διαφάνεια  στις  δράσεις  του  είναι 

απαραίτητα  συστατικά  της  βιώσιµης  ανάπτυξής  του.  Έτσι,  ο  Όµιλος  αναπτύσσεται 

εφαρμόζοντας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενώ παράλληλα προσφέρει αξία στους μετόχους 

τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank EFG  στοχεύει στη δηµιουργία 

ενός κλίµατος ευηµερίας για τους εργαζόµενους, ενός υπεύθυνου εταίρου για τους πελάτες 

και  ενός  δηµιουργού  υπεραξίας  για  τους  µμετόχους.  Παράλληλα,  η  πολιτική  αυτή 

διασφαλίζει την ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η 

Τράπεζα καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριοποίηση του ομίλου Eurobank EFG στην Παιδεία, τον 

Πολιτισμό,  τον  Αθλητισμό  και  το  Περιβάλλον  αποτελεί  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  της 

κοινωνικής προσφοράς του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Στον τομέα της Παιδείας, η 

Τράπεζα έχει δημιουργήσει πρόγραμμα εκδηλώσεων βράβευσης των αριστούχων αποφοίτων 

Λυκείου  ενώ  παράλληλα  έχει  προχωρήσει  σε  μία  σειρά  παροχών  κοινωνικού  και 

πολιτιστικού χαρακτήρα προς τους βραβευθέντες του προγράμματος, οι οποίοι λαμβάνουν 

προσκλήσεις στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Όμιλος, όπως σε εκθέσεις σε συνεργασία με 

το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Στον τομέα του Πολιτισμού, ο Όμιλος Eurobank EFG συνεργάζεται από το 1994 με 

την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής που έχει ως στόχο να προάγει την 

αγάπη και το ενδιαφέρον για τη μουσική και να εμπλουτίσει τη γνωριμία του ελληνικού 

κοινού  με  την  κλασική  αλλά  και  τη  σύγχρονη  μουσική  δημιουργία.  Στον  τομέα  του 

Αθλητισμού,  ο  όμιλος  Eurobank  EFG  είναι  ο  αποκλειστικός  χορηγός  της  Ελληνικής 

Ομοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης  από  το  2001  καθώς  επίσης  και  των  δύο  Χρυσών 

Ολυμπιονικών ιστιοπλοΐας.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον για τη Eurobank EFG. Το 2003 

σηματοδότησε την εναρκτήριο πορεία της Τράπεζας στην περιβαλλοντική προστασία με τη 

θέσπιση της επίσημης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Τράπεζα έχει πιστοποιηθεί κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 

14001 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, η 

Eurobank EFG συστηματικά μετρά και καταγράφει την περιβαλλοντική της επίδοση μέσω 

περιβαλλοντικών δεικτών. Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

βασιζόμενη  στα  αποτελέσματα  των  περιβαλλοντικών  δεικτών,  η  Τράπεζα  θέτει  ετησίως 
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νέους περιβαλλοντικούς στόχους, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της 

επίδοσης, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

3.3.5 Ικανοποιεί η Eurobank EFG τις ελάχιστες απαιτήσεις του Νόμου 

3016/2002 και ποιες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζει;

Όσον αφορά τις  απαιτήσεις του Νόμου για το Διοικητικό Συμβούλιο,  το Δ.Σ. της 

Eurobank  EFG αποτελείται  από  6  εκτελεστικά  και  10  μη  εκτελεστικά  μέλη.  Επομένως, 

ικανοποιείται η απαίτηση ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών να  είναι πάνω από το 1/3 

του συνολικού αριθμού των μελών αφού περίπου το 63% των μελών του Δ.Σ.  είναι  μη 

εκτελεστικά.  Ακόμη,  σύμφωνα με  τις  πληροφορίες  που  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της 

Eurobank  EFG υπάρχουν  2  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη  που  είναι  και  η  ελάχιστη 

απαίτηση του Νόμου. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στοιχεία για την εξακρίβωση της ανεξαρτησίας 

τους  όπως  η  κατοχή  ποσοστού  κοινών  μετοχών  της  Τράπεζας  ή  σχέση  συγγένειας  με 

εκτελεστικά μέλη κ.ά. Σχετικά με την σύνθεση του Δ.Σ. της Τράπεζας, παρατηρούμε ότι 

υπάρχουν 2 μη εκτελεστικά μέλη που φαίνεται να εκπροσωπούν τον κύριο μέτοχο, το EFG 

Group, συμφερόντων της οικογένειας Λάτση.

Όσον  αφορά  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές,  δεν  γίνεται  καμία  αναφορά  ούτε  στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας ούτε στον ετήσιο απολογισμό της. Σχετικά με  την τρίτη κατηγορία 

δηλαδή τις εταιρικές υπηρεσίες, η Eurobank EFG διαθέτει Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, 

Εξυπηρέτησης  Μετόχων  και  Εταιρικών  Ανακοινώσεων.  Ακόμη,  η  απαίτηση  του  Νόμου 

σχετικά  με  την  πληροφόρηση  και  τη  διαφάνεια  δεν  φαίνεται  να  ικανοποιείται  καθώς  η 

αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο 

προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας.  Ωστόσο,  πρέπει  να  τονισθεί  ότι   η  έλλειψη  πληροφοριών,  όπως  και  στην 

περίπτωση των  Alpha Bank και ΕΤΕ , δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη μη εφαρμογή των 

απαιτήσεων του Νόμου αφού ενδέχεται απλά να μην διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Αναφορικά με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η Eurobank 

διαχωρίζει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από αυτή του Προέδρου του Δ.Σ. ενώ 

μόνο περίπου το 12% των μελών του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί διευθυντές. Η 

Τράπεζα έχει προβεί στην σύσταση επιτροπής διορισμών αλλά η πλειοψηφία των μελών της 

δεν είναι ανεξάρτητοι διευθυντές όπως ούτε και ο πρόεδρος της. Από την κατηγορία της 

αποζημίωσης  των  μελών  του  Δ.Σ.,  δεν  εφαρμόζεται  μόνο  η  έβδομη  πρακτική  αφού  η 
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επιτροπή καθορισμού αμοιβών της Eurobank αποτελείται από ένα εκτελεστικό και δύο μη 

εκτελεστικούς  διευθυντές.  Σχετικά  με  τον  εσωτερικό  έλεγχο,  δεν  υιοθετείται  η  δέκατη 

πρακτική καθώς η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από 5 μέλη, από τα οποία μόνο τα 3 είναι 

ανεξάρτητα. Τέλος, ο ετήσιος απολογισμός της Τράπεζας δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

της απόδοσης του Δ.Σ., των επιτροπών και των μελών τους ούτε και την προσέλευσή τους 

ενώ η τελευταία πρακτική δεν εφαρμόζεται.

3.4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ          

Η  Τράπεζα  Πειραιώς,  με  γνώμονα  την  προάσπιση  του  εταιρικού  συμφέροντος, 

εφαρμόζει  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης  στα  πλαίσια  των  οποίων  έχει  προβεί  στις 

ακόλουθες ενέργειες:

• Διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, με τον 

οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η έγκυρη πληροφόρηση των μετόχων.

• Διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την 

επάρκεια  και  την  αποτελεσματικότητα  του  Συστήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου  σε 

επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου.

• Έχει  προσαρμόσει  τη  σύνθεση  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  ώστε  να  είναι 

σύμφωνη με τον ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό των εκτελεστικών, μη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών. 

• Διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας.

• Διαθέτει Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διοίκησης,  η οποία είναι  υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη  δράσεων  και  προγραμμάτων  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  που  εγκρίνει  η 

Διοίκηση και εποπτεύει την εφαρμογή τους στην Τράπεζα και σε όλες τις εταιρείες 

του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

• Διαθέτει  Μονάδα  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης,  η  οποία  εφαρμόζει  κατάλληλες 

διαδικασίες και εκπονεί σχετικό ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με 

στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και του 

Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. 

• Διαθέτει Υπηρεσίες Ενημέρωσης Επενδυτών, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το έργο της πληροφόρησης των 

επενδυτών, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών αντίστοιχα.
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Το  παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποτελείται από 17 μέλη, 6 

εκτελεστικά  και  11  μη  εκτελεστικά  εκ  των  οποίων  τα  3  είναι  ανεξάρτητα.  Πρώτιστη 

υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 

μακροχρόνιας  οικονομικής  αξίας  της  Τράπεζας  και  η  προάσπιση  του  γενικού  εταιρικού 

συμφέροντος. Το Δ.Σ. συνεδριάζει το λιγότερο μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του ενώ η διάρκεια θητείας του είναι 3ετής, με την εκλογή των μελών του να 

γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η  μετοχική  βάση  της  Τράπεζας  Πειραιώς  παρουσιάζει  πλούσια  διασπορά  και 

αποτελείται  από αναγνωρισμένους  εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου,  θεσμικούς 

επενδυτές του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και πολλούς ιδιώτες επενδυτές. Το σύνολο 

των μετόχων της  Τράπεζας  στις  31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν σε  145.424,  με  κανένα 

μεμονωμένο μέτοχο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) να μη διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο από το 

5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας.

3.4.1 Επιτροπές Δ.Σ.
 Επιτροπή Ελέγχου

   Η  Επιτροπή  Ελέγχου  αποτελείται  από  3  μη  εκτελεστικά  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας, από τα οποία τα 2 είναι ανεξάρτητα ενώ συνέρχεται τέσσερις 

τουλάχιστον φορές το χρόνο. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι καταρτισμένα άτομα 

ανεξάρτητα  από  τη  Διοίκηση  της  Τράπεζας  και  η  θητεία  τους  είναι  τριετής.  Οι  κύριες 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

α) η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου  και  η  παρακολούθηση  του  έργου  της  Διεύθυνσης  Εσωτερικού  Ελέγχου  µε 

έμφαση σε θέματα που σχετίζονται µε το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το 

εύρος των ελέγχων που διενεργεί,

β) η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή των τακτικών 

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών,

γ)  η διαβεβαίωση του Δ.Σ. ότι το πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με τους νόμους και 

τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του,

δ) η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δηµοσιευµένων ετήσιων 

και  περιοδικών  οικονομικών  καταστάσεων  του  Ομίλου,  της  Τράπεζας  και  των 

θυγατρικών της εταιρειών,
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ε)  η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών του πιστωτικού ιδρύματος για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

    Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

            Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης 

κινδύνων. H παρούσα Επιτροπή είναι τετραμελής και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από 3 

εκτελεστικά  μέλη  και  1  μη  εκτελεστικό.  Η  Επιτροπή  Διαχείρισης  Κινδύνων  έχει  ως 

αποστολή:

α)  να  διασφαλίζει  ότι  καλύπτονται  αποτελεσματικά  όλες  οι  μορφές  κινδύνων, 

περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου, που συνδέονται με την δραστηριότητα της 

Τράπεζας.

β)  να διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχό τους, την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους 

και τον απαιτούμενο συντονισμό στο επίπεδο της Τράπεζα Πειραιώς και του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώνει τη στρατηγική 

ανάληψης  πάσης  μορφής  κινδύνων  και  διαχείρισης  κεφαλαίων  με  τρόπο  που  να 

ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας ενώ παράλληλα εξασφαλίζει 

την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό. Επιπλέον, μεριμνά για 

την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη 

διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων 

της Τράπεζας.

 Επιτροπή  Αμοιβών και Αξιολόγησης Management

H Επιτροπή Αμοιβών και Αξιολόγησης  Management αποτελείται από τέσσερα μη 

εκτελεστικά  μέλη,  εκ  των  οποίων  το  ένα  είναι  και  ανεξάρτητο.  Η  Επιτροπή  έχει  ως 

αποστολή:

α)  να καθορίζει την πολιτική της Τράπεζας στο θέμα των αμοιβών και λοιπών παροχών 

που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης, με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό 

των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

β)  να  διασφαλίζει  ότι  τα  εκτελεστικά  μέλη  της  Διοίκησης  λαμβάνουν  αμοιβές  και 

παροχές ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, 

γ)  να  αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών διοίκησης σε συνάρτηση με τους 

στόχους του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και τις κρατούσες συνθήκες του ανταγωνισμού.
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δ)  να ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα των μετόχων προς αυτά των εκτελεστικών μελών 

της διοίκησης διαμέσου τακτικών ή έκτακτων παροχών συνδεδεμένων με την κερδοφορία ή 

γενικότερα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου.

 Επιτροπή Διαδοχής και Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Διαδοχής και Αναπλήρωσης μελών Δ.Σ., αναλόγως της αποστολής που 

καλείται  να  επιτελέσει,  λειτουργεί  διττά  δηλαδή  είτε  ως  Επιτροπή  Διαδοχής  είτε  ως 

Επιτροπή  Αναπλήρωσης  Μελών  Δ.Σ.  Στην  Επιτροπή  προεδρεύει  ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.  και 

Επικεφαλής  του  Εκτελεστικού  Συμβουλίου  (CEO)  ενώ  μέλη  της  είναι  ο  Πρόεδρος  της 

Επιτροπής Ελέγχου και τα δύο παλαιότερα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ως Επιτροπή Διαδοχής συνεδριάζει ad hoc όταν συντρέξει περίπτωση για την επιλογή 

και εισήγηση στο Δ.Σ. αντικαταστατών για θέση Προέδρου Δ.Σ. ή Διευθύνοντος Συμβούλου 

όπως  για  παράδειγμα  σε  περίπτωση  παραίτησης  ή  διαρκούς  αδυναμίας  εκτέλεσης  των 

καθηκόντων του για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Από την άλλη 

πλευρά,  ως  Επιτροπή  Αναπλήρωσης  Μελών  Δ.Σ.  συγκαλείται  εκτάκτως  όταν  συντρέξει 

περίπτωση για την επιλογή και εισήγηση στο Δ.Σ. αντικαταστατών για τα υπόλοιπα μέλη του 

Δ.Σ.

3.4.2 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το  Σύστημα  Εσωτερικού  Ελέγχου  (ΣΕΕ)  αποτελεί  ένα  σύνολο  λεπτομερώς 

καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή βάση 

κάθε  δραστηριότητα  και  συναλλαγή  της  Τράπεζας  και  συντελούν  στην  αποτελεσματική 

λειτουργία της. Το ΣΕΕ της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διοικητικής Πληροφόρησης (ΜΙS) ενώ για την τήρησή του υπεύθυνοι είναι ο Εσωτερικός 

Ελεγκτής, η Επιτροπή Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ωστόσο, τα μέλη του 

Δ.Σ. έχουν την τελική ευθύνη για τη διατήρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματική εφαρμογής του. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει κυρίως στους 

εξής στόχους:

• την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, 

• τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης του Ομίλου και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,
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• τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει  τη λειτουργία του Ομίλου, με 

έμφαση στο Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,

• την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη 

φήμη και τα συμφέροντα της Τράπεζας, των μετόχων και των συναλλασσόμενων με 

αυτήν. 

Το 2007, συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ), η 

οποία είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας. Η ΓΔΕΕΟ είναι αρμόδια για 

την εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού ΣΕΕ και γενικότερα για τον εσωτερικό 

έλεγχο σε όλο τον Όμιλο.

 

3.4.3 Κανονιστική Συμμόρφωση

Η  Διεύθυνση  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  Ομίλου  είναι  διοικητικά  ανεξάρτητη, 

διασφαλίζει την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της  και  είναι  επιφορτισμένη  με  την  υλοποίηση  της  πολιτικής  που  θεσπίζει  το  Δ.Σ.  της 

Τράπεζας για την συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η 

Διεύθυνση  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  Ομίλου  υπόκειται  στον  έλεγχο  της  Γενικής 

Διεύθυνσης  Εσωτερικού  Ελέγχου  ως  προς  την  επάρκεια  και  αποτελεσματικότητα  των 

διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης .Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

• η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου προς το εκάστοτε 

ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο με  τη συνδρομή της  Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

Διοίκησης,

• η ενημέρωση της Διοίκησης και του Δ.Σ., μέσω των ετήσιων αναφορών, για κάθε 

σημαντική παράβαση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, 

• η  συμμόρφωση  με  το  κανονιστικό  πλαίσιο  που  σχετίζεται  με  την  πρόληψη  της 

νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  καταπολέμηση  της 

τρομοκρατίας, 

• ο  συντονισμός  του  έργου  των  υπευθύνων  κανονιστικής  συμμόρφωσης  των 

θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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 3.4.4 Ενημέρωση Επενδυτών

Η  Τράπεζα  είναι  υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί  νέα  γεγονότα  που  αφορούν την 

περιουσιακή  και  οικονομική  της  κατάσταση  και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την 

χρηματιστηριακή  αξία  των  μετοχών  της.  Η  ενημέρωση  των  επενδυτών  γίνεται  από  την 

Υπηρεσία  Ενημέρωσης  Επενδυτών,  η  οποία  έχει  την  ευθύνη  να  παρέχει  σε  ιδιώτες  και 

θεσμικούς  επενδυτές  συστηματική  πληροφόρηση  για  την  πορεία  της  Τράπεζας  και  του 

Ομίλου Πειραιώς. Αναλυτικότερα, η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται με:

• την  απάντηση  σε  ημερήσια  βάση  ερωτημάτων  των  επενδυτών  σχετικά  με  τις 

εξελίξεις της Τράπεζας,

• την διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων,

• την ενημέρωση του σχετικού τμήματος της ιστοσελίδας της Τράπεζας με οικονομικά 

στοιχεία,  δελτία  τύπου,  αναλυτικές  ανακοινώσεις  αποτελεσμάτων  και  ό,τι  άλλο 

θεωρείται ότι ενδιαφέρει τους επενδυτές.

Η  Υπηρεσία  Εξυπηρέτησης  Μετόχων  έχει  την  ευθύνη  της  άμεσης  και  ισότιμης 

πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των 

δικαιωμάτων  τους  με  βάση  το  νόμο  και  το  Καταστατικό  της  Τράπεζας.  Μεταξύ  των 

αρμοδιοτήτων της συγκαταλέγονται οι εξής:

• η άμεση,  ορθή και  ισότιμη εξυπηρέτηση των μετόχων  αναφορικά με  τη  διανομή 

μερισμάτων, τις πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής κ.ά.

• η παροχή πληροφοριών σχετικά με  τις  Τακτικές  ή  Έκτακτες  Συνελεύσεις  και  τις 

αποφάσεις τους,

• η διανομή του Ετήσιου Δελτίου στους μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευσή 

τους,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα,  καθώς  και  όλων  των  δημοσιευμένων  εταιρικών 

εκδόσεων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ζητηθούν.

• η τήρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του μετοχολογίου της Τράπεζας και 

η ενημέρωσή του.

Κάθε ανακοίνωση της  Τράπεζας περιλαμβάνει  εκείνα τα στοιχεία,  τα οποία είναι 

απαραίτητα για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτή και δεν περιέχει 

στοιχεία που επιδέχονται ασαφή ερμηνεία. Οι ανακοινώσεις της Τράπεζας αποστέλλονται 

άμεσα  στο  Χ.Α.,  προκειμένου  να  καταχωρηθούν  στο  Ημερήσιο  Δελτίο  Τιμών  και  να 
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ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό. Την ευθύνη των εταιρικών ανακοινώσεων έχει η Υπηρεσία 

Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• την γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων, 

• την  προαναγγελία  και  γνωστοποίηση  σημαντικών  συναλλαγών  και  άλλων 

οικονομικών  δραστηριοτήτων  των  μελών  του  Δ.Σ.,  διευθυντικών  στελεχών  και 

προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση, αφότου τα υπόχρεα πρόσωπα τις 

γνωστοποιήσουν  στο  Δ.Σ.  της  Τράπεζας,  όπως  προβλέπεται  στον  υπάρχοντα 

Κανονισμό.

3.4.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εταιρικής ευθύνης, η Τράπεζα 

Πειραιώς προσπαθεί να αναβαθμίσει τα πρότυπα της κοινωνικής ανάπτυξης, της προαγωγής 

του  πολιτισμού  και  της  διαφύλαξης  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  της  προστασίας  του 

περιβάλλοντος και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 Κοινωνία

Η  συνεργασία  με  κοινωφελείς  οργανισμούς  με  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  την 

προσφορά τους στο τρίπτυχο "Παιδί, Οικογένεια, Υγεία" αποτελεί τη στρατηγική επιλογή 

της  Τράπεζας  Πειραιώς  για  τις  κοινωνικές  της  παρεμβάσεις.  Μερικά  παραδείγματα 

κοινωνικής δράσης της Τράπεζας είναι τα ακόλουθα:

- η ενίσχυση συγκεκριμένων κοινοτήτων για την απεξάρτηση νέων από τα ναρκωτικά 

και  η  ενεργός  συμμετοχή  στα  προγράμματα  εκπαίδευσης  και  επανένταξής  τους 

στην κοινωνία,

- η συστηματική ενίσχυση οργανωμένων κοινοτήτων, συλλόγων και οργανώσεων για 

τα άπορα και ορφανά παιδιά,

- η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες Κοινότητες και 
Δήμους στην Ελλάδα.

 Πολιτισμός

Το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) υλοποιεί δράσεις σχετικές με 

τον  πολιτισμό  που  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης, 

προωθώντας τους βασικούς καταστατικούς του στόχους, που είναι η διάσωση και η προβολή 
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του  τεχνολογικού  πολιτισμού  και  της  οικονομικής  ιστορίας  της  χώρας.  Το  Π.Ι.Ο.Π. 

συνεργάζεται αποτελεσματικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες της χώρας 

για τη δημιουργία Μουσείων και επιδιώκει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μερικά από τα 

έργα  του.  Επιπλέον,  το  Πολιτιστικό  Ίδρυμα  διοργανώνει  επιστημονικές  εκδηλώσεις, 

συντονίζει  εκπαιδευτικά  και  ερευνητικά  προγράμματα  ,  εκδίδει  βιβλία  και  εμπλουτίζει 

συνεχώς με νέο αρχειακό υλικό τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου που διαθέτει.

 Περιβάλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε ήδη από το 2003 στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας, νερού 

αλλά και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών σε όλη την λειτουργία της 

εκφράζονται  μέσα  από  τη  εφαρμογή  του  συστήματος  εσωτερικής  Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης.  Το  σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  των  λειτουργιών  της  Τράπεζας 

Πειραιώς  βασίζεται  όχι  μόνο  στην  συστηματική  καταμέτρηση  των  περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που προκαλούνται από την λειτουργία της αλλά και στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την μείωσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το  σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  Τράπεζας  είναι  συμμορφούμενο  με  τον 

ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS. Ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της Τράπεζας 

καθορίζονται οι επόμενοι:

• η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την 

πιο  παραγωγική  χρήση  των  πόρων  που  απαιτούνται  για  την  αποτελεσματική 

λειτουργία της Τράπεζας, 

• η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,

• η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της 

βελτίωσης των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων,

• η δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών,

• η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος.

3.4.6  Ικανοποιεί  η  Τράπεζα Πειραιώς τις  ελάχιστες απαιτήσεις  του 

Νόμου 3016/2002 και ποιες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζει; 
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Το   Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Τράπεζας  Πειραιώς  αποτελείται  από  17  μέλη,  6 

εκτελεστικά και 11 μη εκτελεστικά. Επομένως, ικανοποιείται η απαίτηση ο αριθμός των μη 

εκτελεστικών μελών να  είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών αφού 

περίπου  το  65%  των  μελών  του  Δ.Σ.  είναι  μη  εκτελεστικά.  Ακόμη,  σύμφωνα  με  τις 

πληροφορίες  που  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της  Τράπεζας  Πειραιώς  υπάρχουν  3 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δηλαδή ικανοποιείται η ελάχιστη απαίτηση του Νόμου που 

είναι  2  ανεξάρτητα  μέλη.  Ωστόσο,  δεν  βρέθηκαν  στοιχεία  για  την  εξακρίβωση  της 

ανεξαρτησίας  τους  όπως  η  κατοχή  ποσοστού  κοινών  μετοχών  της  Τράπεζας  ή  σχέση 

συγγένειας με εκτελεστικά μέλη κ.ά.

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, γίνεται αναφορά στον εσωτερικό ελεγκτή σχετικά 

με  τις  αρμοδιότητες  και  τα  δικαιώματά  του  στον  Εσωτερικό  Κανονισμό  Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της Τράπεζας και πιο συγκεκριμένα ικανοποιούνται και οι 5 

απαιτήσεις του Νόμου . Σχετικά με  την τρίτη κατηγορία δηλαδή τις εταιρικές υπηρεσίες, η 

Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων. Τέλος, η απαίτηση του Νόμου σχετικά με την πληροφόρηση και 

τη διαφάνεια δεν φαίνεται να ικανοποιείται καθώς η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του 

Δ.Σ.  δεν  αναφέρεται  σε  χωριστή  κατηγορία  στο  προσάρτημα  των  ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Σχετικά με τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, το ίδιο πρόσωπο κατέχει 

τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου του Δ.Σ. ενώ μόνο περίπου το 18% 

των μελών του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί διευθυντές.  Η Τράπεζα Πειραιώς 

διαθέτει  επιτροπή  διορισμών  αλλά  η  σύνθεση  και  ο  πρόεδρός  της  δεν  ικανοποιούν  τις 

διεθνείς πρακτικές. Ακόμη, η Τράπεζα προσφέρει μακροπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων 

ενώ έχει  προβεί  στη  σύσταση  επιτροπής  καθορισμού  αμοιβών  αλλά  δεν  εφαρμόζεται  η 

έβδομη πρακτική καθώς η επιτροπή αποτελείται από 4 μη εκτελεστικά μέλη από τα οποία 

μόνο το  1  είναι  ανεξάρτητο.  Επιπλέον,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  υιοθετεί  τις  πρακτικές  που 

αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο με εξαίρεση το γεγονός ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελείται 

από 3 μη εκτελεστικά μέλη από τα οποία μόνο τα 2 είναι ανεξάρτητα. Τέλος, ο ετήσιος 

απολογισμός της Τράπεζας δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης του Δ.Σ., των 

επιτροπών και των μελών τους αλλά ούτε και την προσέλευση των μελών και την ξεχωριστή 

αποζημίωση του καθενός.
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4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι  ελληνικές  τράπεζες  που  εξετάζονται  στην  συγκεκριμένη  εργασία  και  πιο 

συγκεκριμένα η  Alpha Bank,  η  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,  η  Εurobank EFG, και  η 

Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιούνται στο χώρο των Βαλκανίων μέσω των καταστημάτων 

και  θυγατρικών  τραπεζών  τους.  Στη  συνέχεια,  αναλύεται  το  νομικό  πλαίσιο  εταιρικής 

διακυβέρνησης  των  βαλκανικών  χωρών  όπου  οι  περισσότερες  από  τις  προαναφερθείσες 

τράπεζες  έχουν  παρουσία  μέσω  των  θυγατρικών  τους  και  αυτές  είναι  η  Ρουμανία,  η 

Βουλγαρία, η Π.ΓΔ.Μ. και η Σερβία. 

4.1 Ρουμανία

Ο  Κώδικας  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  της  Ρουμανίας  (Corporate Gonernance 

Initiative for Economic Democracy in Romania,  2000)  αποτελεί  ένα κώδικα βέλτιστων 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στόχος του Κώδικα 

είναι να θέσει μία σειρά κανόνων προκειμένου να καθοδηγήσει την διοίκηση μιας εταιρείας 

όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό της και τη λήψη αποφάσεων, ώστε να προωθήσει 

τα συμφέροντα των μετόχων, πελατών, πιστωτών, εργαζομένων και γενικότερα όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών. Στη συνέχεια, εξετάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία 

του Κώδικα.

 Διοικητικό Συμβούλιο

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  σωστή  διοίκηση,  τον 

αποτελεσματικό έλεγχο   και   την επίβλεψη των στελεχών της εταιρείας καθώς επίσης να 

λαμβάνει  υπόψη και  να ενεργεί  σχετικά με  τις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  των 

Μετόχων. Το Δ.Σ. πρέπει να συνέρχεται τακτικά και όποτε κρίνεται απαραίτητο ,σύμφωνα 

με  το   Καταστατικό  της  εταιρείας,  προκειμένου  να  ασκήσει  τα  καθήκοντα  και  να 

πραγματοποιήσει τους στόχους του. Το Δ.Σ. πρέπει να καθορίσει, σύμφωνα με το νόμο και 

το Καταστατικό, διαδικασίες για τις συνεδριάσεις, την κοινοποίηση των θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης,  τη  λήψη  αποφάσεων  και  την  γνωστοποίησή  τους  καθώς  επίσης  και  για  τη 

συχνότητα  των συνεδριάσεων.
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 Το Δ.Σ. πρέπει να συνίσταται από έναν περιττό αριθμό μελών με εκτελεστικά και 

αντιπροσωπευτικά  καθήκοντα  και  έναν  άρτιο  αριθμό  μελών  χωρίς  δικαίωμα 

αντιπροσώπευσης. Ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. προτείνεται να μην ξεπερνάει 

τα επτά μέλη. Το καθήκον αντιπροσώπευσης αναφέρεται στο δικαίωμα ενός μέλους του Δ.Σ. 

να  ενεργεί  εκ  μέρους  της  εταιρείας,  δηλαδή  να  την  εκπροσωπεί  στις  συναλλαγές  και 

διαπραγματεύσεις  με  τρίτους.  Τα  μέλη  χωρίς  δικαίωμα  αντιπροσώπευσης  μπορούν  να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., ωστόσο δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την 

εταιρεία στις σχέσεις με  τρίτους.

Προκειμένου κάποιος να οριστεί μέλος του Δ.Σ. πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως για παράδειγμα να έχει οικονομικές και νομικές γνώσεις, να μην είναι μέλος 

Δ.Σ. σε παραπάνω από 2 εταιρείες, να μην έχει κυβερνητική θέση κ.ά. Ακόμη, τα μέλη του 

Δ.Σ. θα έπρεπε να αποφεύγουν να είναι μέτοχοι της εταιρείας όπου εργάζονται ή μέτοχοι ή 

ελεγκτές προμηθευτών, διανομέων ή ανταγωνίστριας εταιρείας. Η ίδια σύσταση ισχύει για 

την σύζυγο και τους συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού κάθε μέλους του Δ.Σ. Σε περίπτωση 

που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων από την παραβίαση των προηγούμενων συστάσεων, 

το μέλος του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο πρέπει να την γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα μέλη του 

Δ.Σ.  ή  τον  αντιπρόσωπο  των  μετόχων.  Σε  περίπτωση  μη  ειδοποίησης  τους,  η  Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων απομακρύνει το συγκεκριμένο άτομο από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να έχει εκτελεστικά καθήκοντα και να εκπροσωπεί την 

εταιρεία,  ως  Διευθύνων  Σύμβουλος  (CEO).  Ωστόσο,  η  Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

μπορεί να αποφασίσει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να διορίσει άλλο άτομο ως 

CEO, ο οποίος πρέπει να είναι εργαζόμενος της εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, το 

Δ.Σ. πρέπει να καθορίσει τα όρια των αρμοδιοτήτων και της εκπροσώπησης της εταιρείας 

ανάμεσα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τα  μέλη  που  δεν  έχουν  δικαίωμα  αντιπροσώπευσης  της  εταιρείας  μπορούν  να 

προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

• Μέλη Δ.Σ. ή στελέχη μίας κυρίαρχης εταιρείας

• Πρώην  εκτελεστικά  μέλη,  που  δεν  απασχολούνται  πλέον  πλήρως,  αλλά  διαθέτουν 

ικανότητες  και  εμπειρία  από  την  προηγούμενη  εργασία  τους  ώστε  να  συμβάλλουν 

σημαντικά στις συζητήσεις του Δ.Σ.

• Διευθυντικά στελέχη υποκαταστημάτων της εταιρείας με αποδεδειγμένες ικανότητες και 

απόδοση.
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Η Γενική Συνέλευση Μετόχων μπορεί να διορίσει ως μέλος του Δ.Σ. ένα ανεξάρτητο 

άτομο (χωρίς δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας), το οποίο έχει προταθεί από κάποιον 

πιστωτή, επενδυτή ή μέτοχο. Αυτό το άτομο πρέπει να έχει καλή φήμη και επαγγελματική 

εκπαίδευση  σε  οικονομικά  και  νομικά  θέματα  ή  στον  κλάδο  όπου  δραστηριοποιείται  η 

εταιρεία. Ακόμη, τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουμένως ισχύουν και σε αυτή την 

περίπτωση των ανεξάρτητων μελών. 

Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  λαμβάνουν  μία  μηνιαία  αμοιβή  καθώς  επίσης  και 

αμοιβές  για  τις  συνεδριάσεις  όπου  συμμετέχουν,  το  ποσό  των  οποίων  πρέπει  να 

διαπραγματευτεί ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των μετόχων και τα μέλη του Δ.Σ. Η αμοιβή 

για τις συνεδριάσεις καταβάλλεται μόνο αν το μέλος είναι παρόν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

και πρέπει να συνιστά λογικό ποσό, βασιζόμενο στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

Οι  αμοιβές  συνεδριάσεων  δεν  συνιστώνται  για  τις  μικρές  και  μεσαίου  μεγέθους 

επιχειρήσεις,  ούτε  όμως  και  για  τις  εταιρείες  όπου  το  κράτος  είναι  μέτοχος.  Η  ετήσια 

αποζημίωση κάθε μέλους του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται σε μία λεπτομερή έκθεση, όπου 

αναλύονται οι μηνιαίες αμοιβές και οι αμοιβές συνεδριάσεων.

 Ελεγκτές
Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  συντάσσουν  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της 

εταιρείας με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτά πρέπει να 

δικαιολογείται  ενώ  οι  εξωτερικοί  ελεγκτές  αποφασίζουν  και  εξηγούν  λεπτομερώς  αν 

εγκρίνουν αυτήν την  απόκλιση.  Κατά την  άσκηση των καθηκόντων τους,  οι  εσωτερικοί 

ελεγκτές  έχουν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίον πραγματοποιείται ο 

εσωτερικός  χρηματοοικονομικός  έλεγχος  ενώ  επίσης  έχουν  πρόσβαση  σε  οποιοδήποτε 

βιβλίο, έγγραφο και υπηρεσία της εταιρείας. Ακόμη, οι ελεγκτές μπορούν να εξετάζουν κάθε 

συμφωνία που δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

Επιπλέον,  προτείνεται  κάθε  συμμετοχική  εμπορική  εταιρεία,  που  ανήκει  στην 

κατηγορία των μεγάλων εταιρειών και ειδικότερα αυτές που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο 

να  διορίζουν  έναν  ανεξάρτητο  (εξωτερικό)  ελεγκτή.  Ο  ανεξάρτητος  ελεγκτής  πρέπει  να 

βοηθάει  την  εταιρεία  στην  καταχώριση  των  λογιστικών  εγγραφών,  να  εγκρίνει  τις 

οικονομικές  καταστάσεις  των  εσωτερικών  ελεγκτών  και  να  παρουσιάζει  έναν  ετήσιο 

απολογισμό,  διαφορετικό  από  εκείνον  των  εσωτερικών  ελεγκτών,  που  απεικονίζει  την 

χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Τέλος, ο ανεξάρτητος ελεγκτής έχει το δικαίωμα 

να εξετάζει τις πρακτικές και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου και σε περίπτωση που 
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θεωρηθούν ανεπαρκείς, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στους μετόχους και στο Δ.Σ. για την 

βελτίωση τους.

 Πληροφόρηση
Το Δ.Σ. πρέπει να στέλνει  στους  stakeholders τον ετήσιο απολογισμό δηλαδή να 

τους  δίνει  αναλυτικές  οικονομικές  καταστάσεις  που  περιέχουν  ακριβείς  και  έγκαιρες 

πληροφορίες.  Ακόμη, ο ετήσιος απολογισμός πρέπει να περιέχει τον αντίκτυπο που έχουν 

στους εργαζομένους οι διάφορες οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας 

καθώς επίσης και θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ενημέρωση των μετόχων που πραγματοποιείται 

είτε  σε τακτική ή σε  έκτακτη γενική συνέλευση,  το Δ.Σ.  πρέπει  να τους προσφέρει  μία 

έκθεση  που περιλαμβάνει τα εξής:

• Τις  οικονομικές  καταστάσεις  που  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  λογιστικά 

πρότυπα και έχουν επικυρωθεί από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

• Τις  χρήσεις  των  χρημάτων  που  αποκτήθηκαν από  το  κοινό  μέσω της  έκδοσης  νέων 

μετοχών  και  ομολογιών  και  που  καταγράφονται  σε  ξεχωριστό  παράρτημα  των 

λογιστικών καταστάσεων.

• Μία λεπτομερή καταγραφή των χρεών της εταιρείας, ξεχωριστά από τον ισολογισμό

• Μία εκτίμηση της αγοράς

• Μία έκθεση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου

• Μία  έκθεση  της  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  κανονισμών  λειτουργίας  της 

εταιρείας

• Μία έκθεση δραστηριοτήτων των διευθυντικών στελεχών

• Μία αναφορά σχετικά με τυχόν παραβιάσεις του συγκεκριμένου Κώδικα

Πρόσθετες  εκθέσεις  που  το  Δ.Σ.  θα  μπορούσε  να  προσφέρει  στους   μετόχους 

αφορούν  τους  συγγενείς  των  μελών  του  Δ.Σ.  ή  των  διευθυντικών  στελεχών  που 

συνεργάζονται  με  την  εταιρεία,  την  μηνιαία  πορεία  της  μετοχής  στο  χρηματιστήριο,  τις 

δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  τα  διευθυντικά  στελέχη  για 

επαγγελματικά ταξίδια, ιατρική περίθαλψη κλπ.
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Σύγκριση Νόμου 3016/2002 και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Ρουμανίας

Κατ’  αρχήν,  ο  ελληνικός νόμος  για  την  εταιρική διακυβέρνηση έχει  υποχρεωτικό 

χαρακτήρα  ενώ ο  Κώδικας  της  Ρουμανίας  προαιρετικό.  Όσον  αφορά  το  Δ.Σ.,  ο  Νόμος 

3016/2002 κάνει διάκριση μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ενώ ο Κώδικας 

κάνει διάκριση μεταξύ μελών με και χωρίς δικαίωμα αντιπροσώπευσης της εταιρείας στις 

σχέσεις  με  τρίτους.  Ωστόσο,  σύμφωνα  και  με  τους  δύο  η  Γενική  Συνέλευση  ορίζει  τα 

ανεξάρτητα μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κώδικα υπάρχει μία σειρά κριτηρίων που 

πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου να οριστεί μέλος του Δ.Σ. ενώ στο Νόμο υπάρχουν 

κριτήρια για τον ορισμό ανεξάρτητου μέλους. 

 Επιπλέον, ο Νόμος ορίζει ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται στα εκτελεστικά μέλη 

καθορίζονται  από  το  Δ.Σ.  ενώ οι  αμοιβές  των  μη  εκτελεστικών  μελών  πρέπει  να  είναι 

ανάλογες  με  το  χρόνο που  διαθέτουν  για  τις  συνεδριάσεις  του  και  την  εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Αντίθετα,  σύμφωνα με το ρουμάνικο Κώδικα τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να 

λαμβάνουν  μία  μηνιαία  αμοιβή  καθώς  επίσης  και  αμοιβές  για  τις  συνεδριάσεις  όπου 

συμμετέχουν, το ποσό των οποίων πρέπει να διαπραγματευτεί ανάμεσα στον αντιπρόσωπο 

των μετόχων και τα μέλη του Δ.Σ. ενώ η ετήσια αποζημίωση κάθε μέλους του Δ.Σ. πρέπει να 

αναφέρεται σε μία λεπτομερή έκθεση.

Ακόμη, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και οι δύο τονίζουν την αναγκαιότητά του 

καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών ,όμως ο Κώδικας προτείνει 

επίσης τον διορισμό του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή ενώ ο Νόμος δεν κάνει καμία 

σχετική αναφορά. Τέλος, ο Κώδικας της Ρουμανίας, σε αντίθεση με τον νόμο 3016/2002, 

αναφέρει  μία  σειρά  από  στοιχεία  και  πληροφορίες  που  πρέπει  να  προσφέρονται  στους 

μετόχους , επενδυτές και stakeholders  κάθε εταιρείας.

4.2 Βουλγαρία

O Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Βουλγαρίας (Bulgarian National Code for 

Corporate Governance, 2007) αποτελεί ένα κώδικα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζεται 

σύμφωνα με την αρχή “συμμόρφωση ή εξήγηση”, δηλαδή οι εταιρείες πρέπει να υιοθετούν 

τις πρακτικές του Κώδικα αλλά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να εξηγήσουν τον 

λόγο.  Στόχος  του  Κώδικα  είναι  να  ενισχύσει  την  ανταγωνιστικότητα  των  βουλγάρικων 
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επιχειρήσεων  και  να  συμβάλλει  στην  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων  στη  χώρα  .Στη 

συνέχεια, εξετάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία του Κώδικα.

 Διοικητικό Συμβούλιο
Στο  μονιστικό  σύστημα  (one-tier system)  υπάρχει  ένα  διοικητικό  όργανο,  το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει την στρατηγική, τους στόχους και τα οράματα της 

εταιρείας προς το συμφέρον όλων των μετόχων της. Γι’ αυτό τον λόγο , το Δ.Σ. πρέπει να 

ενημερώνει τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητές 

του.  Το  μέγεθος  και  η  δομή  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  προσδιορίζονται  στους  εσωτερικούς 

κανονισμούς  λειτουργίας  της  εταιρείας  ενώ  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  είναι 

ανεξάρτητος  διευθυντής.  Ακόμη,  το  Δ.Σ.  μπορεί  να  συστήσει  διάφορες  επιτροπές  που 

βοηθούν στην εκπλήρωση του έργου του ωστόσο η σύσταση επιτροπής ελέγχου, η οποία 

πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη, είναι υποχρεωτική.

Όσον αφορά την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., τα σχετικά κριτήρια και το ποσό 

των αμοιβών πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, 

η αποζημίωση των εκτελεστικών διευθυντών αποτελείται από δύο μέρη, ένα σταθερό ποσό 

και μία μεταβλητή αμοιβή όπως μετοχές, stock options κ.ά. Η αποζημίωση των ανεξάρτητων 

μελών πρέπει να καθορίζεται με βάση την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , την 

απόδοση και αποτελεσματικότητα τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την 

συμβολή τους στην συνολική απόδοση της εταιρείας. Γενικά, η αποζημίωση των μελών του 

Δ.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της 

εταιρείας  ενώ οι μέτοχοι δικαιούνται πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία.

Στο δυαδικό σύστημα (two-tier system), συνυπάρχουν ένα διευθυντικό (Διοικητικό 

Συμβούλιο) και ένα εποπτικό όργανο (Εποπτικό Συμβούλιο) που από κοινού ενεργούν προς 

το συμφέρον όλων των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία 

σύμφωνα  με  τους  στόχους  και  τις  στρατηγικές  που  καθορίζονται  από  το  Εποπτικό 

Συμβούλιο. Η δομή ,ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους 

ορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας. Όσον αφορά την αποζημίωση των 

μελών του Δ.Σ. ισχύει ό,τι αναφέρθηκε και στην περίπτωση του μονιστικού συστήματος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του Δ.Σ., τους προσφέρει καθοδήγηση και 

ελέγχει  το  έργο  τους.  Επίσης,  ο  αριθμός  των  μελών  του  Εποπτικού  Συμβουλίου,  οι 

αρμοδιότητες  και  οι  υποχρεώσεις  τους  ορίζονται  στους  εσωτερικούς  κανονισμούς  της 

εταιρείας. Η αποζημίωση των μελών πρέπει να βασίζεται στις ευθύνες και στη συνεισφορά 

τους  ,  να  εγκρίνεται  από τη  Γενική  Συνέλευση Μετόχων αλλά να  μην συνδέεται  με  τα 
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οικονομικά  αποτελέσματα  της  εταιρείας.  Ακόμη,  προτείνεται  η  σύσταση  διάφορων 

επιτροπών που θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση του έργου του Εποπτικού Συμβουλίου.

 Ελεγκτές
Το Δ.Σ. στην περίπτωση του μονιστικού συστήματος και το Εποπτικό Συμβούλιο 

στην περίπτωση του δυαδικού συστήματος , με τη βοήθεια της επιτροπής ελέγχου, πρέπει να 

παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση Μετόχων μία λεπτομερή πρόταση για την επιλογή του 

εξωτερικού ελεγκτή. Η αρχή της εναλλαγής συστήνεται να εφαρμόζεται κατά την επιλογή 

και τον διορισμό του εξωτερικού ελεγκτή. Επιπλέον, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει σύστημα 

εσωτερικού  ελέγχου  που  να  εγγυάται  τον  έγκαιρο  εντοπισμό  πιθανών  κινδύνων,  την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους καθώς επίσης και τη διαφάνεια και την ακρίβεια των 

πληροφοριών.

Δικαιώματα μετόχων
  Το Δ.Σ. ή το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση 

όλων  των  μετόχων,  μειοψηφίας  και  ξένων,  ενώ  παράλληλα  είναι  υπεύθυνο  για  την 

προστασία των συμφερόντων τους. Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και  να εκφράσουν την  άποψή τους.  Επίσης,  πρέπει  να 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ακόμη κι εκείνων που 

δεν μπορούν να παρευρεθούν οι  ίδιοι  προσωπικά ή οι  πληρεξούσιοι  τους,  με την χρήση 

ηλεκτρονικών  μέσων  επικοινωνίας.  Ακόμη,  προτείνεται  η  εταιρεία  να  διατηρεί  ένα 

συγκεκριμένο  χώρο  στην  ιστοσελίδα  της  όπου  θα  περιγράφονται  τα  δικαιώματα  των 

μετόχων, οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση Μετόχων 

καθώς επίσης και οι αποφάσεις της.

Πληροφόρηση 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ή  το  Εποπτικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  πρέπει  να 

καθιερώσει  το  σύστημα  πληροφόρησης  σύμφωνα  με  την  σχετική  νομοθεσία,  ώστε  να 

επιτρέπει  πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλους τους μετόχους, επενδυτές και stakeholders. 

Ακόμη, η πληροφόρηση πρέπει να είναι έγκυρη και έγκαιρη προκειμένου να οδηγήσει σε 

αντικειμενικές εκτιμήσεις και αποφάσεις.
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Στα πλαίσια του συστήματος πληροφόρησης, προτείνεται η εταιρεία να διαθέτει και 

να ενημερώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:

• Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

• Πληροφορίες για τη μετοχική της σύνθεση 

• Εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της

• Πληροφορίες για το Διοικητικό Συμβούλιο

• Οικονομικές καταστάσεις των 3 τουλάχιστον τελευταίων ετών

• Υλικό για την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

• Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων τουλάχιστον των 3 τελευταίων ετών

• Πληροφορίες για τους εξωτερικούς ελεγκτές

• Πληροφορίες για προκείμενες εταιρικές δραστηριότητες

Τέλος,  η  εταιρεία  πρέπει  να  προσφέρει  τακτικά  πληροφορίες  σχετικά  με  τους 

μηχανισμούς  εταιρικής  διακυβέρνησης  που  εφαρμόζει  ώστε  να  δηλώνεται  το  επίπεδο 

συμμόρφωσης της με αυτό τον Κώδικα. Σε περίπτωση που δεν υιοθετούνται οι συστάσεις 

του Κώδικα πρέπει, όπως είδαμε, να αναφέρονται οι λόγοι.

Σύγκριση Νόμου 3016/2002 και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Βουλγαρίας

Πρώτα  απ’  όλα,  ο  Κώδικας  της  Βουλγαρίας  εφαρμόζεται  σύμφωνα  με  την  αρχή 

“συμμόρφωση ή εξήγηση” και κάνει διάκριση μεταξύ μονιστικού και δυαδικού συστήματος 

ενώ ο ελληνικός νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν 

προβαίνει σε καμία παρόμοια διάκριση. Σε αντίθεση με τον νόμο 3016/2002, ο Κώδικας δεν 

αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών στη σύνθεση του 

Δ.Σ. ενώ προτείνει την σύσταση διάφορων επιτροπών. Ακόμη, ο Κώδικας περιέχει συστάσεις 

για την αποζημίωση όλων των μελών του Δ.Σ. ενώ ο νόμος μόνο για τις αμοιβές των μη 

εκτελεστικών μελών.

Επιπλέον,  τόσο  ο  Νόμος  όσο  και  ο  Κώδικας  τονίζουν  την  αναγκαιότητα  ενός 

αποτελεσματικού  συστήματος  ελέγχου,  ωστόσο  ο  ελληνικός  νόμος  δίνει  έμφαση  στην 

αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών ενώ ο βουλγάρικος κώδικας στην αρχή της 

εναλλαγής κατά την επιλογή και τον διορισμό του εξωτερικού ελεγκτή. Επίσης, ο Κώδικας 

περιλαμβάνει συστάσεις για τα δικαιώματα των μετόχων και τη Γενική Συνέλευση ενώ ο 
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Νόμος δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Τέλος, ο κώδικας της Βουλγαρίας, σε αντίθεση με 

τον  νόμο  3016/2002,  αναφέρει  μία  σειρά  από  στοιχεία  που  πρέπει  να  διατίθενται  στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας προκειμένου να ενημερώνονται οι μέτοχοι και επενδυτές της.

4.3 Π.Γ.Δ.Μ.
Ο Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της Π.Γ.Δ.Μ. (Corporate Governance Code for 

Companies Listed on the Macedonian Stock Exchange, 2006) βασίζεται στις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) και 

έχει  προαιρετικό  χαρακτήρα,  ωστόσο  ισχύει  η  αρχή  “συμμόρφωση  ή  εξήγηση”.  Στη 

συνέχεια, αναλύονται μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία του Κώδικα.

 Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (μονιστικό σύστημα) ή το Εποπτικό Συμβούλιο (δυαδικό 

σύστημα)  είναι  υπεύθυνο  για  την  στρατηγική  καθοδήγηση  της  εταιρείας  και  για   τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της διοίκησης. Συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο και πιο 

συγκεκριμένα τουλάχιστον μία φορά στους τρεις μήνες. Ο ετήσιος απολογισμός πρέπει να 

αναφέρει τις παρουσίες και τις απουσίες των μελών στις συνεδριάσεις. Ακόμη, τουλάχιστον 

μία φορά το χρόνο,  το Δ.Σ.  συνεδριάζει χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών  για 

να συζητήσει θέματα διαδοχής και αποζημίωσης. 

Το  μέγεθος  και  η  σύνθεση  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  ελεύθερη  και 

ανεξάρτητη έκφραση απόψεων. Τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. από τα μη εκτελεστικά 

πρέπει να διαθέτει χρηματοοικονομικές γνώσεις και να αναφέρεται το όνομά του στον ετήσιο 

απολογισμό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή του Εποπτικού Συμβουλίου  διασφαλίζει την σωστή 

λειτουργία του Δ.Σ. ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι 

ούτε  να  έχει  υπάρξει  εκτελεστικό  μέλος  του  Δ.Σ.  ,  ενώ  στην  περίπτωση  του  δυαδικού 

συστήματος ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι πρώην μέλος του 

Δ.Σ. τουλάχιστον για 2 χρόνια από τη λήξη της θητείας του. 

Το Δ.Σ. ή το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, 

διορισμών  και  καθορισμού  αμοιβών.  Τα  μέλη  των  επιτροπών  δεν  πρέπει  να  είναι 

εκτελεστικοί  διευθυντές  ενώ  τουλάχιστον  ένα  μέλος  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητο.  Κάθε 

επιτροπή έχει δικούς της κανόνες λειτουργίας , οι οποίοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας. Ακόμη, στον ετήσιο απολογισμό πρέπει να αναφέρεται η σύνθεση, 
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οι  δραστηριότητες,  ο  αριθμός  των  συνεδριάσεων  και  η  αποζημίωση  των  μελών  των 

επιτροπών.

 Η  επιτροπή  ελέγχου  συναντάται  με  τον  εξωτερικό  ελεγκτή  όποτε  κρίνεται 

απαραίτητο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών διευθυντών 

ενώ ένα μέλος της πρέπει να διαθέτει χρηματοοικονομικές γνώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  δεν  μπορεί  να  είναι  και  πρόεδρος  των  επιτροπών  ελέγχου  και 

καθορισμού  αμοιβών.  Όσον  αφορά  την  αποζημίωση  των  μελών  του  Δ.Σ.,  τα  σχετικά 

κριτήρια και το ποσό των αμοιβών ορίζονται από την επιτροπή καθορισμού αμοιβών και 

εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Δικαιώματα μετόχων
Όλοι  οι  μέτοχοι  που  κατέχουν  μετοχές  ίδιου  τύπου  και  κατηγορίας  πρέπει  να 

μεταχειρίζονται ισότιμα ενώ ο ετήσιος απολογισμός πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά 

με τα δικαιώματα των μετόχων. Όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, οι σχετικές 

διαδικασίες της εταιρείας πρέπει να διευκολύνουν τους μετόχους προκειμένου να ασκήσουν 

το δικαίωμα ψήφου τους. Η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής της Συνέλευσης και τα θέματα 

ημερησίας διάταξης πρέπει να κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς επίσης 

και  να  δημοσιεύονται  τουλάχιστον  σε  μία  από  τις  τρεις  εφημερίδες  με  την  μεγαλύτερη 

κυκλοφορία. Ακόμη, οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική 

Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον 

21 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της καθώς επίσης και οι αποφάσεις της.

Πληροφόρηση
Η εταιρεία πρέπει να παρέχει έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες στους μετόχους και 

stakeholders σχετικά  με  όλα  τα  θέματα  που  την  αφορούν  και  που  περιλαμβάνουν  την 

οικονομική  της  κατάσταση,  την  απόδοση,  την  δομή  ιδιοκτησίας  και  τους  μηχανισμούς 

εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Στον ετήσιο απολογισμό πρέπει να καταγράφονται 

ο  αριθμός  και  η  κατηγορία  όλων των μετοχών που κατέχει  κάθε μέτοχος  ο οποίος  έχει 

τουλάχιστον  το  5% του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας.  Επιπλέον,  το  ετήσιο  δελτίο 

περιέχει στοιχεία σχετικά με τις αρμοδιότητες, τις αμοιβές και την αξιολόγηση της απόδοσης 

κάθε μέλους του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα 

του ετήσιου δελτίου πρέπει  να αναφέρεται  ο  βαθμός συμμόρφωσης της εταιρείας  με  τις 

συστάσεις του Κώδικα καθώς επίσης και οι λόγοι μη συμμόρφωσης σε ορισμένα σημεία.
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 Σύγκριση Νόμου 3016/2002 και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της  

Π.Γ.Δ.Μ.

Κατ’ αρχήν, ο Κώδικας της Π.Γ.Δ.Μ. ακολουθεί την αρχή “συμμόρφωση ή εξήγηση” 

και κάνει διάκριση μεταξύ μονιστικού και δυαδικού συστήματος ενώ ο ελληνικός νόμος για 

την  εταιρική  διακυβέρνηση  έχει  υποχρεωτικό  χαρακτήρα  και  δεν  προβαίνει  σε  καμία 

παρόμοια  διάκριση.  Σε  αντίθεση  με  τον  νόμο  3016/2002,  ο  Κώδικας  δεν  αναφέρει 

συγκεκριμένο αριθμό μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών στη σύνθεση του Δ.Σ. ενώ 

προτείνει την σύσταση διάφορων επιτροπών. Σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κώδικα, το Δ.Σ. 

καθορίζει την πολιτική αμοιβών της εταιρείας. Επιπλέον, ο Κώδικας περιλαμβάνει συστάσεις 

για  τα  δικαιώματα  των  μετόχων  και  τη  Γενική  Συνέλευση  ενώ  ο  Νόμος  δεν  περιέχει 

ανάλογες διατάξεις. Τέλος, ο Κώδικας της Π.Γ.Δ.Μ., σε αντίθεση με τον νόμο 3016/2002, 

περιέχει  μία  σειρά  από  συστάσεις  σχετικά  με  την  πληροφόρηση  των  μετόχων  και  των 

επενδυτών της εταιρείας.

4.4 Σερβία
Η εταιρική διακυβέρνηση εφαρμόζεται στη Σερβία μέσω του Νόμου για τις εταιρείες 

(Law on Business Companies) ενώ στη συνέχεια αναφέρονται μερικά σημεία του νόμου που 

αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση στις ανώνυμες εταιρείες.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ.Σ. μίας ανοιχτής εταιρείας πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη μέχρι 

15  μέλη  το  πολύ  και  ο  αριθμός  του  πρέπει  να  αναφέρεται  στο  Καταστατικό  της.  Η 

πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. πρέπει να είναι μη εκτελεστικοί διευθυντές ενώ τουλάχιστον 

δύο μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητοι διευθυντές. Μη εκτελεστικοί  διευθυντές  θεωρούνται 

αυτοί που δεν ασχολούνται με τα θέματα διοίκησης της εταιρείας. Ανεξάρτητος διευθυντής 

θεωρείται ο διευθυντής μίας εταιρείας ,ή του οποίου μέλη της οικογένειας, τα τελευταία δύο 

χρόνια:

• δεν υπήρξε υπάλληλος της εταιρείας

• δεν είχε συναλλαγές με την εταιρεία όσον αφορά ποσά μεγαλύτερα από 10,000 ευρώ

• δεν  κατείχε  μετοχές  επιχείρησης  συνδεδεμένης  με  την  εταιρεία  σε  ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου 

• δεν διετέλεσε διευθυντής ή στέλεχος συνδεδεμένης επιχείρησης με την εταιρεία

66



• δεν κατείχε μετοχές της εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του μετοχικού 

της κεφαλαίου 

• δεν υπήρξε ελεγκτής της εταιρείας

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  και  εκλέγεται  από  την 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., εκτός κα αν στο Καταστατικό της 

εταιρείας  ορίζεται  διαφορετική  πλειοψηφία.  Το  Δ.Σ.  μπορεί  να  απομακρύνει  και  να 

αντικαταστήσει  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  ανά  πάσα  στιγμή.  Ακόμη,  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ. 

μπορεί  να  είναι  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  εταιρείας,  εκτός  και  αν  προβλέπεται 

διαφορετικά στο Καταστατικό της. Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το 

χρόνο ενώ μία από αυτές τις συνεδριάσεις πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 μήνες 

πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επιπλέον, το Δ.Σ. πρέπει να προχωρά 

στη σύσταση τουλάχιστον  2  επιτροπών,  επιτροπής  διορισμών και  επιτροπής  καθορισμού 

αποζημιώσεων  ενώ  καθεμία  από  αυτές  πρέπει  να  αποτελείται  τουλάχιστον  από  τρεις 

διευθυντές.  Επίσης,  το  Δ.Σ.  μπορεί  να  προχωρήσει  στην  καταγραφή  πλαισίου 

Κατευθυντήριων Γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά 

οι  μηχανισμοί  εταιρικής  διακυβέρνησης της  εταιρείας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  αυτές  οι 

κατευθυντήριες  γραμμές  πρέπει  να  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας  ενώ  στην 

ετήσια γενική συνέλευση πρέπει να γίνεται αναφορά στη συμμόρφωση  της εταιρείας με 

αυτές και  αιτιολόγηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  Τέλος,  η αποζημίωση όλων των 

μελών του Δ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Εσωτερικός έλεγχος
Το Καταστατικό ή οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας της εταιρείας προβλέπουν 

ότι πρέπει να έχει εσωτερικό ελεγκτή ή επιτροπή ελέγχου που να αποτελείται τουλάχιστον 

από 3 μέλη ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της πρέπει να είναι περιττός. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής ή τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Δ.Σ. και προέρχονται από τους 

ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς διευθυντές.  Ακόμη, μία εταιρεία οφείλει να έχει  διορίσει 

εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος πρέπει να ειδοποιείται και να προσκαλείται την ίδια στιγμή με 

τους μετόχους για να συμμετάσχουν σε μία γενική συνέλευση.

 Γενική Συνέλευση Μετόχων
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Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί ο ίδιος προσωπικά ή ο αντιπρόσωπος 

του στη συνέλευση των μετόχων, να ψηφίσει ,να κάνει ερωτήσεις που αφορούν τα θέματα 

της ημερησίας διάταξης και να κάνει σχετικές προτάσεις. Η συνέλευση των μετόχων πρέπει 

να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (ετήσια γενική συνέλευση) και μέσα 

στους 6 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους της εταιρείας. Κάθε μέτοχος πρέπει να 

ειδοποιείται γραπτώς (επιστολή ή e-mail) τουλάχιστον ένα μήνα πριν για την ημερομηνία και 

το  μέρος  όπου  θα  πραγματοποιηθεί  η  ετήσια  συνέλευση.  Επίσης,  η  εταιρεία  μπορεί  να 

κοινοποιήσει  την  ημερομηνία,  τον  τόπο  διεξαγωγής  της  Συνέλευσης  και  τα  θέματα 

ημερησίας  διάταξης  στην  ιστοσελίδα  της  καθώς  επίσης  και  να  τα  δημοσιεύσει  σε  μία 

ημερήσια  εφημερίδα  με  μεγάλη  κυκλοφορία  ,  τουλάχιστον  100.000  αντίτυπα.  Το  Δ.Σ. 

υποβάλλει στη ΓΣΜ τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και την σχετική αναφορά του 

ορκωτού ελεγκτή για εξέταση και έγκριση.

Πληροφόρηση
Κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους συνεργάτες και μετόχους της 

σχετικά με την χρηματοοικονομική της κατάσταση και την απόδοσή της. Ακόμη, σύμφωνα 

με  το  νόμο  πρέπει  να  τους  παρέχει  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  και  έγγραφα  όπως  το 

Καταστατικό και  τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της.

Σύγκριση Νόμου 3016/2002 και Νόμου για τις εταιρείες της Σερβίας

Παρατηρούμε ότι  και  οι  δύο νόμοι έχουν διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση του 

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Ο  σερβικός  νόμος  ορίζει  ότι  ο  αριθμός  των  μελών  του  Δ.Σ. 

κυμαίνεται  μεταξύ  3  και  15  ενώ ο  ελληνικός  νόμος  δεν  περιλαμβάνει  σχετική  διάταξη. 

Ωστόσο,  και  οι  δύο  νόμοι  κάνουν  διάκριση  μεταξύ  εκτελεστικών  και  μη  εκτελεστικών 

μελών. Σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002, ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να 

είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. ενώ σύμφωνα με το νόμο 

της Σερβίας η πλειοψηφία ων μελών του Δ.Σ. πρέπει να είναι μη εκτελεστικοί διευθυντές. 

Επίσης,  και  οι  δύο  νόμοι  ορίζουν  ότι  μεταξύ  των  μη  εκτελεστικών  μελών  πρέπει  να 

υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη όμως τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους διαφέρουν. 

Επιπλέον, ο σερβικός νόμος, σε αντίθεση με τον νόμο 3016/2002, περιλαμβάνει διάταξη που 

αφορά τη σύσταση επιτροπών Δ.Σ. και την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών εταιρικής 

διακυβέρνησης.
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Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, ο νόμος της Σερβίας ορίζει  ότι  οι  εσωτερικοί 

ελεγκτές ή τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί διευθυντές. 

Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός νόμος ορίζει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να 

είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  ενώ  δεν  κάνει  καμία  αναφορά  στην  επιτροπή  ελέγχου.  Τέλος,  ο 

σέρβικος  νόμος  ορίζει  ότι  οι  μέτοχοι  πρέπει  να  ενημερώνονται  σχετικά  με  την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα όπως το 

Καταστατικό της και τους κανονισμούς λειτουργίας της ,ενώ η αποζημίωση όλων των μελών 

του Δ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.. Από την 

άλλη μεριά,  η  μόνη διάταξη του ελληνικού νόμου που αφορά την  πληροφόρηση και  τη 

διαφάνεια  ορίζει  ότι  η  αμοιβή  μόνο  των  μη  εκτελεστικών  μελών  του  Δ.Σ.  πρέπει  να 

αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5. ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ;

Στην  ενότητα  αυτή,  εξετάζονται  οι  αρχές  και  οι  μηχανισμοί  εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια και 

πιο συγκεκριμένα στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία στη Π.Γ.Δ.Μ. και στη Σερβία με βάση τα 

στοιχεία που διατίθενται στις ιστοσελίδες τους και τα ετήσια δελτία των τελευταίων ετών.

5.1 ALPHA BANK

H Alpha Bank δραστηριοποιείται  στα  Βαλκάνια  μέσω  του  δικτύου 

καταστημάτων  που  διαθέτει  σε  Βουλγαρία  και  Αλβανία  καθώς  επίσης  και  μέσω  των 

θυγατρικών της τραπεζών σε Ρουμανία (Alpha Bank Romania), Σερβία (Alpha Bank Srbija 

A.D.) και Π.Γ.Δ.Μ. (Alpha Bank a.d Skopje). 

5.1.1 Alpha Bank Romania

Το 1993, ο Όμιλος της  ALPHA BANK μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

Ανοικοδόμηση και  την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and Development, 
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EBRD) και ένα μικρό αριθμό Ελλήνων επιχειρηματιών ίδρυσαν τη  Banca Bucuresti SA, η 

οποία  ξεκίνησε  να  λειτουργεί  το  1994  και  το  2004  μετονομάστηκε  σε ALPHA BANK 

ROMANIA. Η  Alpha Bank κατέχει  το 99,43% του μετοχικού της κεφαλαίου.  Ακόμη, η 

Alpha Βank Romania απασχολεί  1300  υπαλλήλους  και  διαθέτει  150  καταστήματα  στις 

μεγαλύτερες  πόλεις  της  Ρουμανίας.  Το Δ.Σ.  της  αποτελείται  από 7  μέλη  (δεν  υπάρχουν 

στοιχεία για τον αριθμό των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών) ενώ οι θέσεις του 

Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα. 

Ακόμη, αξίζει  να σημειωθεί ότι  η  Alpha Βank Romania διαθέτει  Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου,  Μονάδα  Διαχείρισης  Κινδύνων  καθώς  επίσης  και  Μονάδα  Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης.

 5.1.2 Alpha Bank Srbija A.D.

Η παρουσία της Alpha Bank στη Σερβία χρονολογείται από το 2002 με τη λειτουργία 

τριών καταστημάτων. Έτος σταθμός όμως για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη 

χώρα ήταν το 2005 με  την  απόκτηση της  έβδομης μεγαλύτερης  σερβικής  τραπέζης,  της 

Jubanka,  η  οποία  μετονομάσθηκε  σε  Alpha  Bank  Srbija  και  το δίκτυο  της  αριθμεί  136 

καταστήματα.  Όσον  αφορά  τη  σύνθεση  του  Δ.Σ.  της Alpha  Bank  Srbija  δεν  βρέθηκαν 

στοιχεία, ωστόσο στις οικονομικές της καταστάσεις αναφέρεται ότι τουλάχιστον το 1/3 των 

μελών  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητα.  Ακόμη,  διαθέτει  επιτροπή  ελέγχου  που 

αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της ενώ το 1/3 των μελών της ελεγκτικής επιτροπής πρέπει να 

είναι ανεξάρτητα. Επίσης, η Alpha Bank Srbija ακολουθεί  τις γενικές αρχές του Ομίλου 

σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και γι’ αυτό το λόγο δημιούργησε ένα λειτουργικά και 

οργανωτικά ανεξάρτητο Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων.

5.1.3  Alpha Bank a.d. Skopje

Η  Alpha  Bank  εισήλθε  στην  αγορά  της  Π.Γ.Δ.Μ.  το  2000  με  την  εξαγορά  της 

Kreditna Banka AD Skopje, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Skopje. Σήμερα η Alpha 

Bank Skopje κατατάσσεται στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες της χώρας με το δίκτυό της να 

αριθμεί τα 19 καταστήματα. Η τράπεζα ακολουθεί δυαδικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα 

το Εποπτικό της Συμβούλιο αποτελείται από 6 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα  2 

είναι ανεξάρτητα ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 2 εκτελεστικά μέλη. Αξίζει 
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να αναφερθεί ότι οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από 

διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμη, διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από 5 μέλη, 

εκ των οποίων τα 2 είναι ανεξάρτητα καθώς επίσης και επιτροπή διαχείρισης κινδύνων η 

οποία αποτελείται από 3 μέλη. Επίσης, η Alpha Bank Skopje διαθέτει Τμήμα Διαχείρισης 

Κινδύνων και Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

5.1.4  Σύγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της  Alpha Bank 
και των θυγατρικών της

Παρατηρούμε ότι  τόσο η  Alpha Bank όσο και οι  θυγατρικές της ακολουθούν τον 

διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου. Όσον 

αφορά τη σύνθεση του Δ.Σ., οι θυγατρικές δεν παρέχουν αρκετά στοιχεία και δεν μπορεί να 

γίνει κάποια σύγκριση. Ακόμη, η Alpha Bank και οι θυγατρικές της έχουν προχωρήσει στη 

σύσταση επιτροπών ελέγχου και  διαχείρισης  κινδύνων,  ωστόσο πρέπει  να τονιστεί  ότι  η 

μητρική  έχει  δημιουργήσει  και  επιτροπή  αποδοχών  διοίκησης.  Επιπλέον,  όπως  η  Alpha 

Bank, έτσι και όλες οι θυγατρικές της διαθέτουν Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Μονάδα 

Κανονιστικής  Συμμόρφωσης.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  η  θυγατρική  της  στη  Ρουμανία 

παρέχει στην ιστοσελίδα της περισσότερες πληροφορίες , συγκριτικά με τις υπόλοιπες, όσον 

αφορά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της.

5.2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η  ΕΤΕ δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια μέσω των θυγατρικών της τραπεζών στη 

Βουλγαρία (United Bulgarian Bank), στην ΠΓΔΜ (Stopanska Banka), στη Ρουμανία (Banca 

Romaneasca) και στη Σερβία (Vojvodjanska Banka). 

5.2.1United Bulgarian Bank

Η ΕΤΕ άρχισε να δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία το 1996 με τη λειτουργία των 

πρώτων καταστημάτων της ενώ το 2000 εξαγόρασε την United Bulgarian Bank με ποσοστό 

κατοχής  89,9% το οποίο το 2004 έφτασε το 99,9% ενώ το δίκτυο της  UBB αριθμεί 200 

καταστήματα. Το Δ.Σ. της αποτελείται από 8 μέλη, 3 εκτελεστικά και 5 μη εκτελεστικά ενώ 

οι  θέσεις  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  και  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  κατέχονται  από 

διαφορετικά πρόσωπα. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. αποτελείται από την σταθερή 
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αμοιβή  και  υπαλληλικά  επιδόματα  όπως  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  σύνταξη  και 

bonuses.

Στον ετήσιο απολογισμό της  UBB αναφέρεται ότι  η Τράπεζα διοικείται με τέτοιο 

τρόπο που να μεγιστοποιεί την μακροπρόθεσμη αξία των μετόχων της ενώ οι εσωτερικοί 

κανονισμοί  λειτουργίας  και  ο  Κώδικας  δεοντολογίας  της  διασφαλίζουν  την  αποφυγή 

συγκρούσεων  συμφερόντων  και  συνεπώς  τη  διαφάνεια  σε  όλες  τις  δραστηριότητές  της. 

Ακόμη,  η  UBB διαθέτει  αξιόπιστο  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  καθώς  η  Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου επιβλέπει το σύστημα εσωτερικού χρηματοοικονομικού ελέγχου κάθε 

καταστήματος της Τράπεζας και παράλληλα ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. Επίσης, η  UBB 

διαθέτει πολιτική διαχείρισης κινδύνων που είναι σύμφωνη με την γενικότερη Στρατηγική 

Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Επιπλέον, η Τράπεζα μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους 

μετόχους της  και  τους  παρέχει  πρόσβαση σε πληροφορίες  π.χ.  οικονομικές  καταστάσεις, 

ετήσια δελτία κλπ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ετήσιο δελτίο 2007 της UBB υπάρχει 

ξεχωριστή ενότητα όπου αναλύεται το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της.

5.2.2  Banca Romaneasca

Το 2003, ο Όμιλος της ΕΤΕ εξαγόρασε τη Banca Romaneasca με ποσοστό 88,7% ενώ 

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη κατέχει το 10,18% του 

μετοχικού κεφαλαίου της. Το δίκτυο της Banca Romaneasca αριθμεί 126 καταστήματα ενώ 

το Δ.Σ. της αποτελείται από 11 μέλη. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 

αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση της καθώς στην ιστοσελίδα της δεν υπήρχαν σχετικές 

πληροφορίες αλλά ούτε και κάποιο ετήσιο δελτίο της.

5.2.3  Stopanska Banka

Το 2000, ο Όμιλος της ΕΤΕ εξαγόρασε τη Stopanska Banka με ποσοστό 73% του 

μετοχικού της κεφαλαίου ενώ άλλοι 2 σημαντικοί μέτοχοι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 

την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη με ποσοστό 10,8% και το IFC (International Finance 

Corporation) με ποσοστό 10,8%. Το δίκτυο της Stopanska Banka αριθμεί 25 καταστήματα 

και 31 υποκαταστήματα ενώ το Δ.Σ. της αποτελείται από 7 μέλη, 2 εκτελεστικά και 5 μη 

εκτελεστικά. 

Στον  ετήσιο  απολογισμό  της  αναφέρεται  ότι  η  Τράπεζα  ακολουθεί  πολιτικές  και 

διαδικασίες που διασφαλίζουν όχι μόνο τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές της αλλά 
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και τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων με τον Κώδικα Ηθικής και άλλους διεθνείς κώδικες. 

Σαν μέλος του Ομίλου της ΕΤΕ, η Stopanska Banka έχει  αναπτύξει ένα αποτελεσματικό 

πλαίσιο  διαχείρισης  κινδύνων  που  εξασφαλίζει  τις  κατάλληλες  συνθήκες  για  ασφαλή 

ανάπτυξη  και  μεγαλύτερη  κερδοφορία  ενώ  επίσης  διαθέτει  Διεύθυνση  Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα ,από το 2004, αποτελεί μέλος του 

Global Compact Network και  συνεπώς  υποστηρίζει  τις  10  αρχές  του  Global Compact 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

5.2.4 Vojvodjanska Banka

Τέλη του 2006, ο Όμιλος της ΕΤΕ εξαγόρασε τη Vojvodjanska Banka, η οποία ήταν 

υπό κρατικό έλεγχο, με ποσοστό 99,4% επί του μετοχικού της κεφαλαίου ενώ το 2008 η 

Vojvodjanska Banka εξαγόρασε τη NBG AD-Beograd. Μετά την εξαγορά, οι δύο τράπεζες 

λειτουργούν στη Σερβία με το όνομα Vojvodjanska Banka, a joint stock company Novi Sad, 

της οποίας το δίκτυο αριθμεί 204 καταστήματα. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται 

από 5 μέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της τράπεζας δεν διατίθεται κανένα 

ετήσιο δελτίο της από το 2005 και μετά ενώ επίσης δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 

τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

5.2.5 Σύγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕ και των 
θυγατρικών της

Από όλες τις θυγατρικές της ΕΤΕ που εξετάζουμε, παρατηρούμε ότι μόνο 2 τράπεζες, 

η  UBB και  η  Stopanska banka,  παρέχουν πληροφορίες  σχετικά με  το πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρμόζουν καθώς οι άλλες δύο δεν διαθέτουν στην ιστοσελίδα τους 

ούτε σχετικά στοιχεία ούτε ετήσια δελτία των τελευταίων ετών. Διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις 

του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στις θυγατρικές της κατέχονται 

από διαφορετικά πρόσωπα, σε αντίθεση με την ΕΤΕ όπου κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο. 

Επιπλέον,  συγκρίνοντας τη σύνθεση του Δ.Σ.  και  πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των μη 

εκτελεστικών  μελών  στο  Δ.Σ.,  παρατηρούμε  ότι  αυτό  το  ποσοστό  είναι  μικρότερο  στις 

θυγατρικές (UBB:63%, Stopanska banka:72%) σε σχέση με το αντίστοιχο της μητρικής που 

φτάνει  περίπου  το  87%.  Ακόμη,  τόσο  η  ΕΤΕ όσο  και  οι  δύο  θυγατρικές  της  τράπεζες 

διαθέτουν  Κώδικα  Δεοντολογίας,  Μονάδα  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  και  Τμήμα 

Διαχείρισης Κινδύνων.  Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των θυγατρικών 
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της δεν γίνεται καμία αναφορά στα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. ούτε επίσης και στη σύνθεση 

και τη λειτουργία των επιτροπών Δ.Σ.

5.3 EFG EUROBANK ERGASIAS

 Στην περιοχή των Βαλκανίων η τράπεζα Eurobank EFG έχει παρουσία στη 

Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής τράπεζας Eurobank EFG Bulgaria AD, στη Ρουμανία μέσω 

της θυγατρικής τράπεζας Bancpost και στη Σερβία μέσω της θυγατρικής τράπεζας Eurobank 

EFG Stedionica. 

5.3.1 Eurobank EFG Bulgaria AD

H Eurobank EFG Bulgaria AD ιδρύθηκε  το  2007  μετά  την  συγχώνευση  δύο 

τραπεζών, της  Bulgarian Postbank και της  DZI Bank που βρίσκονταν ήδη υπό τον έλεγχο 

του  Eurobank EFG Group.  Σήμερα,  το   Eurobank EFG Group κατέχει  το  99,65% του 

μετοχικού  κεφαλαίου  της  Eurobank EFG Bulgaria AD ενώ  συγκεκριμένα  η  τράπεζα 

Eurobank EFG Ergasias κατέχει  το  63,53%  του  μετοχικού  της  κεφαλαίου.  Το  Δ.Σ.  της 

Eurobank EFG Bulgaria AD αποτελείται από 9 μέλη, 3 εκτελεστικά και 6 μη εκτελεστικά εκ 

των  οποίων  τα  δύο  είναι  ανεξάρτητα  ενώ  οι  θέσεις  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  και  του 

Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμη, στα πλαίσια της 

εταιρικής  διακυβέρνησης  η  τράπεζα  διαθέτει  Σύστημα  Εσωτερικού  Ελέγχου,  Τμήμα 

Διαχείρισης Κινδύνων, Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς επίσης και Κώδικα 

Δεοντολογίας.

 5.3.2 Bancpost

H Bancpost ιδρύθηκε το 1991 ενώ βρισκόταν υπό τον κρατικό έλεγχο μέχρι και το 

2002 που ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της. Το 2006, η EFG Eurobank Ergasias αγόρασε 

τα  μερίδια  μετοχών  της  Bancpost που  κατείχαν  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  για  την 

Ανοικοδόμηση  και  την  Ανάπτυξη  και  το  IFC.  Στη  συνέχεια,  η  EFG Eurobank Ergasias 

αύξησε το μερίδιο κατοχής μετοχών της Bancpost από 62,98% σε 77,56%. Το Δ.Σ. (Ιούνιος 

74



2007) της Bancpost αποτελείται από 13 μέλη ενώ οι θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμη, η τράπεζα διαθέτει 

επιτροπές  που  βοηθούν  το  Δ.Σ.  κατά  την  εκπλήρωση  των  καθηκόντων  του.  Πιο 

συγκεκριμένα,  η  Bancpost διαθέτει  εκτελεστική  επιτροπή  αποτελούμενη  από  8  μέλη, 

επιτροπή  ελέγχου  που  αποτελείται  από  3  μέλη  καθώς  επίσης  και  επιτροπή  διαχείρισης 

κινδύνων αποτελούμενη από 8 μέλη.

Επιπλέον,  στον  ετήσιο  απολογισμό  της  τράπεζας  υπογραμμίζεται  ότι  στόχος  της 

διοίκησης  είναι  η  συνεχής  αύξηση  της  άξιας  των  μετόχων.  Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η 

Bancpost διαθέτει Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή 

βέλτιστων  πρακτικών  και  αρχών  εταιρικής  διακυβέρνησης.  Στα  πλαίσια  της  εταιρικής 

διακυβέρνησης  η  διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που βοηθά το Δ.Σ. και την επιτροπή 

ελέγχου στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Επίσης, διαθέτει Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης που συνδράμει στη διαχείριση των 

κινδύνων που μπορεί  να  προκύψουν  από τη  μη  συμμόρφωση με  διεθνείς  πρακτικές  και 

κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. 

5.3.3 Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd

O Όμιλος της Eurobank EFG εξαγόρασε το 2003 την σέρβικη τράπεζα Postbanka, με 

ποσοστό 68.06% επί του μετοχικού της κεφαλαίου ενώ το 2004 το ποσοστό έφτασε το 93.5% 

και  η  τράπεζα  μετονομάστηκε  σε  EFG Eurobank a.d.  Beograd.  Την  επόμενη  χρονιά,  ο 

Όμιλος εξαγόρασε την  National Savings Bank a.d.  η  οποία συγχωνεύτηκε με  την   EFG 

Eurobank a.d.  Beograd και  το  2006  μετονομάστηκε  σε  Eurobank  EFG  Stedionica  a.d. 

Beograd.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  Eurobank Ergasias κατέχει  (Δεκέμβριος  2007)  το 

73,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank EFG Stedionica.

 Στην  ιστοσελίδα  της  τράπεζας  αναφέρεται  ότι  εφαρμόζονται  αρχές  εταιρικής 

διακυβέρνηση  που  είναι  σύμφωνες  με  το  νομικό  πλαίσιο  της  Σερβίας  και  τις  διεθνείς 

πρακτικές.  Οι  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης  της  Eurobank  EFG  Stedionica  αφορούν 

κυρίως τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των 

επιτροπών του. Το Δ.Σ. της τράπεζας αποτελείται από 8 μέλη ενώ οι θέσεις του Προέδρου 

του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμη ,η 

Eurobank  EFG  Stedionica  διαθέτει  επιτροπή  ελέγχου  αποτελούμενη  από  3  μέλη  καθώς 

επίσης  και  επιτροπή  διαχείρισης  κινδύνων  αποτελούμενη  από  4  μέλη.  Επιπλέον,  έχει 

συσταθεί  Διεύθυνση  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  που  στοχεύει  στη  συνεχή  βελτίωση  των 
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διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας, στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων 

της καθώς επίσης και στην διασφάλιση διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.

5.3.4 Σύγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank EFG 
Ergasias και των θυγατρικών της

Παρατηρούμε  ότι  τόσο  η  Eurobank όσο  και οι  θυγατρικές  της  ακολουθούν  τον 

διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου. Όσον 

αφορά τη σύνθεση του Δ.Σ. οι θυγατρικές, με εξαίρεση την Eurobank EFG Bulgaria AD, δεν 

παρέχουν αρκετά στοιχεία. Συγκρίνοντας το ποσοστό των μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., 

παρατηρούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στη θυγατρική (67%) σε σχέση με το 

αντίστοιχο της μητρικής που ισούται περίπου με 63%. Ακόμη, η Eurobank και οι θυγατρικές 

της έχουν προχωρήσει στη σύσταση επιτροπών ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, ωστόσο 

πρέπει να αναφερθεί ότι η  μητρική διαθέτει επιπλέον επιτροπή ανταμοιβών και επιτροπή 

ανωτάτων  στελεχών.  Επίσης,  στον  ετήσιο  απολογισμό  των  τραπεζών  αναφέρεται  ότι 

διαθέτουν  Σύστημα  Εσωτερικού  Ελέγχου,  Τμήμα  Διαχείρισης  Κινδύνων  και  Διεύθυνση 

Κανονιστικής  Συμμόρφωσης.  Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  δύο  θυγατρικές  της 

Eurobank έχει συσταθεί Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

5.4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η  Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια μέσω των θυγατρικών 

της  τραπεζών στη  Βουλγαρία  (Piraeus  Bank Bulgaria  AD),  στη  Ρουμανία  (Piraeus  Bank 

Romania ) και στη Σερβία (Piraeus Bank Beograd). 

5.4.1 Piraeus Bank Bulgaria AD

Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία ξεκίνησε με  την 

ίδρυση του καταστήματος Σόφιας από την πρώην Xiosbank το 1994. Εκ τότε, η Τράπεζα 

Πειραιώς έχει διευρύνει σημαντικά το δίκτυό της στη χώρα με 76 καταστήματα, ενώ στις 

αρχές  του  2005  προχώρησε  στην  εξαγορά  της  Bulgarian Eurobank  AD,  η 

οποία μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank Bulgaria AD. Το Δ.Σ. της τράπεζας αποτελείται από 

9 μέλη, 5 εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά ενώ διαφορετικά άτομα κατέχουν τις θέσεις του 

Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο ετήσιο δελτίο της Piraeus Bank 
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Bulgaria AD δεν γίνεται καμία αναφορά στους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζονται.

5.4.2 Piraeus Bank Romania 

Η Piraeus Βank Romania ιδρύθηκε το 1995 ως Pater Credit Bank ενώ εντάχθηκε στον 

Όμιλο  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στα  μέσα  του  2000,  ενώ  το  δίκτυο  της  αριθμεί  142 

καταστήματα.  Το Δ.Σ.  της  τράπεζας  (Δεκέμβριος  2006)  αποτελείται  από 9  μέλη ενώ οι 

θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από το ίδιο 

πρόσωπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό των 

ανεξάρτητων  και  μη  εκτελεστικών  μελών.  Όπως  και  στην  περίπτωση  της  Piraeus  Bank 

Bulgaria AD, στο ετήσιο δελτίο της Piraeus Βank Romania δεν γίνεται καμία αναφορά στους 

μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται.

5.4.3 Piraeus Bank Beograd

Η Piraeus Bank Beograd, πρώην Atlas Bank, είναι θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς 

από  τον  Μάιο  του  2005  ενώ  το  δίκτυο  της  στις  αρχές  του  2008  απαριθμούσε  45 

καταστήματα. Το Δ.Σ. της αποτελείται από 9 μέλη, 1 εκτελεστικό και 8 μη εκτελεστικά, εκ 

των οποίων μόνο 1 είναι ανεξάρτητο μέλος ενώ οι θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου κατέχονται από διαφορετικά άτομα. Ακόμη, η τράπεζα διαθέτει 

επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από 3 μέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της 

τράπεζας  δεν  υπάρχουν  στοιχεία  σχετικά  με  τις  αρχές  εταιρικής  διακυβέρνησης  που 

εφαρμόζει ενώ το ετήσιο δελτίο της διατίθεται μόνο στην σερβική γλώσσα. 

5.4.4  Σύγκριση  πλαισίου  εταιρικής  διακυβέρνησης  της  Τράπεζας 
Πειραιώς και των θυγατρικών της

Παρατηρούμε ότι  οι  θυγατρικές ακολουθούν διαφορετική πρακτική από αυτή που 

εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς καθώς υιοθετούν τον διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ 

του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία προκειμένου να γίνει κάποια περαιτέρω σύγκριση μεταξύ της τράπεζας Πειραιώς 

και των θυγατρικών της. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην  παρούσα  εργασία  αναλύθηκε  το  ελληνικό  νομικό  πλαίσιο  εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς επίσης και οι πολιτικές που ακολουθούν τέσσερις μεγάλες ελληνικές 

τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εurobank EFG Ergasias, και Τράπεζα 

Πειραιώς)  προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων των μετόχων 

τους. Στόχος της εργασίας ήταν να αναδείξει την πιο ελκυστική τράπεζα για ένα μελλοντικό 

επενδυτή όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων του καθώς επίσης και να επισημάνει 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών 

τραπεζών και των αντίστοιχων που εφαρμόζουν οι θυγατρικές τους στα Βαλκάνια.

Από όλες  τις  υπό  εξέταση ελληνικές  τράπεζες  με  βάση τις  πληροφορίες  από  τις 

ιστοσελίδες τους και τα ετήσια δελτία τους, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται ότι 

ικανοποιεί  τις  περισσότερες  απαιτήσεις  του  Νόμου 3016/2002.  Ακολουθούν  η  Τράπεζα 

Πειραιώς,  η  Αlpha Bank και  τέλος  η  Eurobank.  Όσον  αφορά  τις  πρόσθετες  βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές, παρατηρούμε ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υιοθετεί περισσότερες 

σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ακολουθεί τον 

διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του 

Δ.Σ. Ακολουθούν, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και τέλος η Eurobank. Επομένως, η 

Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  θεωρείται  ως  η  πιο  ελκυστική  τράπεζα  για  ένα  πιθανό 

επενδυτή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Συγκρίνοντας τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών τραπεζών 

και των αντίστοιχων που εφαρμόζουν οι θυγατρικές τους στα Βαλκάνια, διαπιστώνουμε ότι 

σε  γενικές  γραμμές  δεν  υπάρχουν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις.  Ωστόσο,  πρέπει  να 

σημειωθεί  ότι  δεν  συγκεντρώθηκαν  επαρκή  στοιχεία  για  τη  διεξαγωγή  της  συγκριτικής 

ανάλυσης  καθώς οι  θυγατρικές  τράπεζες  δεν  διαθέτουν στις  ιστοσελίδες  και  στα ετήσια 

δελτία τους αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που 

έχουν υιοθετήσει. Μία διαφορά που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στις θυγατρικές τράπεζες, 

ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ. (όπου υπάρχουν στοιχεία) είναι περιορισμένος . 

Το  θέμα  ενδείκνυται  για  περαιτέρω μελέτη  καθώς  στον  ελλαδικό  χώρο  οι  αρχές 

εταιρικής διακυβέρνησης άρχισαν να υιοθετούνται από τις διάφορες επιχειρήσεις, συνεπώς 

και από τις τράπεζες, κυρίως την τελευταία δεκαετία ενώ παράλληλα οι διεθνείς κώδικες 

βέλτιστων πρακτικών ανανεώνονται συνεχώς. 
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