
Ερωτηματολόγιο έρευνας εταιρικής διακυβέρνησης 

Στοιχεία Εταιρείας 

Α) Ποιος είναι ο τομέας που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; 

Κλάδος Επιλογή 
Ακίνητη περιουσία  
Ασφάλειες  
Βιομηχανικά προϊόντα  
Εμπόριο   
Κατασκευές  
Μέσα Ενημέρωσης  
Πετρέλαιο και αέριο  
Προσωπικά & οικιακά αγαθά  
Πρώτες ύλες  
Ταξίδια & αναψυχή  
Τηλεπικοινωνίες  
Τεχνολογία  
Τράπεζες  
Τρόφιμα & ποτά  
Υγεία  
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας  
Χημικά  
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  
Άλλο  
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Β) Η επιχείρησή σας έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο:   

Διάρκεια Επιλογή 
Πριν 5 έτη  
Πριν 6-15 έτη  
Πάνω από 16 έτη  
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ  

 

Γ) Συνολικός αριθμός εργαζομένων   

Αριθμός εργαζομένων Επιλογή 
Λιγότερο από 100 άτομα  
101-250 άτομα  
251-500 άτομα  
501-1000 άτομα  
1001-3000 άτομα  
3001 και πάνω  

 

Δ) Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Κύκλος εργασιών Επιλογή 
Έως € 10 εκ  
€ 10 εκ - € 100 εκ  
€ 100 εκ - € 500 εκ  
€ 500 εκ και άνω  
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Ε) Δραστηριοποιείται η εταιρεία στο εξωτερικό μέσω θυγατρικής εταιρείας; 

Απάντηση Επιλογή 
Ναι  
Όχι  

 

Στ) Ποιος είναι ο ρόλος σας στο ΔΣ;  

Ρόλος Επιλογή 
Εκτελεστικό μέλος  
Μη εκτελεστικό μέλος  
Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος  
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Ερωτηματολόγιο εταιρικής διακυβέρνησης 

Ποιος εκτιμάτε ότι θα είναι ο βαθμός δυσκολίας συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τις κάτωθι απαιτήσεις του νέου Νόμου 4706/2020 για την 
εταιρική διακυβέρνηση (κλίμακα 1-3 όπου 1 - Καμία δυσκολία και 3 - μεγάλη δυσκολία). 

A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

Α.  Διοικητικό Συμβούλιο     
1 Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των 

μελών του ΔΣ η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ  
(άρθρο 3, παρ. 1) 

    

2 Το ΔΣ παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά 
τρία τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή 
και την αποτελεσματικότητά του Συστήματος 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 4, παρ. 1) 

    

3 Το ΔΣ διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική 
λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 
της Εταιρείας (άρθρο 4, παρ. 2) 

    

4 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες που 
συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς 
που ελέγχουν (άρθρο 4, παρ. 3) 

    

5 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι 
τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των 
μελών του και δεν είναι λιγότερα από δύο (άρθρο 
5, παρ. 2) 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

6 Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ διαβουλεύονται με τα 
μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την 
καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής 
(άρθρο 6 παρ. 1) 

    

7 Σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και για 
τη λήψη μέτρων που θα επηρεάσουν σημαντικά 
την Εταιρεία, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν 
εγγράφως το ΔΣ, υποβάλλοντας σχετική έκθεση 
(άρθρο 6, παρ. 2) 

    

8 Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εποπτεύουν τα 
εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών 
τους, καθώς επίσης εξετάζουν και εκφράζουν 
απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που 
υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη (άρθρο 7) 

    

9 Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι μη εκτελεστικό μέλος του 
ΔΣ (άρθρο 8, παρ. 1) 

    

10 Αν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος, τότε έχει 
οριστεί Αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών 
μελών (άρθρο 8, παρ. 2) 

    

11 Για τον χαρακτηρισμό ενός μέλους ως 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια που περιλαμβάνουν 
(οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

άλλου είδους) νέες σχέσεις εξάρτησης (άρθρο 9, 
παρ. 1 και 2) 

12 Το ΔΣ επανεξετάζει σε ετήσια τουλάχιστον βάση 
τη συμμόρφωση με τα κριτήρια χαρακτηρισμού 
του μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού 
(άρθρο 9, παρ. 3) 

    

13 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν 
(από κοινού ή το καθένα χωριστά) αναφορές και 
εκθέσεις προς την (Τακτική ή Έκτακτη) ΓΣ της 
Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που 
υποβάλλει το ΔΣ (άρθρο 9, παρ. 5) 

    

Β.  Επιτροπές ΔΣ     
1 Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην 

πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη 
οντότητα (άρθρο 74, παρ. 4) 

    

2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από 
τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη 
οντότητα (άρθρο 74, παρ. 4) 

    

3 Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή 
γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία (άρθρο 74, παρ. 4). 

    

4 Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών (άρθρο 
10, παρ. 1 και άρθρο 11) 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

5 Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 
(άρθρο 10, παρ. 1 και άρθρο 12) 

    

6 Οι Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι 
τουλάχιστον τριμελείς, αποτελούνται από μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
2 τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά (άρθρο 10, παρ. 3)) 

    

7 Οι Επιτροπές του ΔΣ διαθέτουν εγκεκριμένο 
Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 10, παρ. 4) 

    

8. Οι επιτροπές έχουν την δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν πόρους για την εκπλήρωση των 
σκοπών τους όπως  τις υπηρεσίες εξωτερικών 
συμβούλων (άρθρο 10, παρ. 5) 
 

    

Γ. Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
1 Υφίσταται επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και 
κανονιστικής συμμόρφωσης (άρθρο 13, παρ. 1) 

    

2 Η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 
13, παρ. 1) 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

Δ.  Έγγραφα πλαισίου διακυβέρνησης 
1 Υφίσταται επικαιροποιημένος Κανονισμός 

Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο 14, παρ. 1) 
    

2 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας είναι 
αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας 
(άρθρο 14, παρ. 2) 

    

3 Σε περίπτωση Ομίλου, έχει καταρτιστεί 
κανονισμός λειτουργίας των σημαντικών 
θυγατρικών της Εταιρείας (άρθρο 14, παρ. 1) 

    

4 Υφίσταται καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη 
διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων 
διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της 
απόδοσής τους (άρθρο 14, παρ. 3) 

    

5 Υφίσταται καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη 
διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης 
σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των προσώπων 
που έχουν στενούς δεσμούς με 
αυτά τα πρόσωπα (άρθρο 14, παρ. 3) 

    

6 Υφίστανται καταγεγραμμένες και εγκεκριμένες 
πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της 
Εταιρείας με το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο 
(άρθρο 14, παρ. 3) 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

7 Υφίστανται πολιτική και διαδικασία για τη 
διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ 
(άρθρο 14, παρ. 3) και των σημαντικών 
θυγατρικών της εταιρείας που περιλαμβάνονται 
στην αξιολόγηση εφόσον υπάρχουν (απόφαση ΕΚ. 
1/891/30.9.2020) 

    

8 Υφίσταται καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη 
πολιτική εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ, των 
διευθυντικών στελεχών, καθώς και 
λοιπών στελεχών της Εταιρείας (άρθρο 14, παρ. 3) 

    

9 Υφίσταται καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη 
πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 14, παρ. 3) 

    

Ε.  Εποπτικές Μονάδες     
1 Ο Επικεφαλής της ΜΕΕ ορίζεται από το ΔΣ της 

Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής 
Ελέγχου στην οποία και υπάγεται λειτουργικά 
(άρθρο 15, παρ. 2) 

    

2 Ο Επικεφαλής της ΜΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή 
Ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις 
εκθέσεις των ελεγχόμενων μονάδων (άρθρο 15, 
παρ. 5 και άρθρο 16, παρ. 1) καθώς και των 
θυγατρικών της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν 
(απόφαση ΕΚ. 1/891/30.9.2020) 
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A/A Απαιτήσεις του Νόμου Κλίμακα απαντήσεων για τις απαιτήσεις του Νόμου 
1- Η Εταιρεία ήδη 
συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του 
Νόμου (Καμία 
δυσκολία) 
 

2- Η Εταιρεία θα προβεί 
σε συγκεκριμένες 
προσαρμογές που θα 
της επιτρέψουν να 
συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 
(Μικρή δυσκολία) 

3- Αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν αρκετές 
προκλήσεις μετά τη θέση 
του Νόμου σε ισχύ κατά 
τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση του Νόμου 
(Μεγάλη δυσκολία) 

4. Δ.Ξ/ Δ.Α 

3 Υφίσταται Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (άρθρο 
14, παρ. 3) 

    

4 Υφίσταται Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
(άρθρο 14, παρ. 3) 
 
 

    

ΣΤ.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης     
1. Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει 
καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους 
(άρθρο 17, παρ. 1) 
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1. Ποιες από τις παρακάτω έννοιες που περιλαμβάνονται στον νέο Νόμο 4706/2020 θεωρείτε αναγκαίο να αποσαφηνιστούν και με ποιον τρόπο 
(από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, από τον Νόμο ή από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης); 

Έννοιες Επιχείρηση Νόμος Κώδικας ΕΔ  
Σημαντική θυγατρική    
Σημαντική αμοιβή    
Εχέγγυα ήθους και φήμης    
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών    
Παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών Δ.Σ από τα μη εκτελεστικά 
μέλη 

   

Έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ από τα εκτελεστικά μέλη σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων    
Διευθυντικό Στέλεχος    
Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος    
Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα    
Κύριο Διοικητικό Στέλεχος    
Άλλο, παρακαλώ συμπληρώστε: 
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2. Με ποιες από τις παρακάτω προτάσεις βελτίωσης συμφωνείτε ή διαφωνείτε: 

Πρόταση βελτίωσης Συμφωνώ Διαφωνώ 
i. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τα κριτήρια που διαμορφώνουν σχέσεις εξάρτησης κατά 

τον ορισμό της ιδιότητας ενός μέλους του ΔΣ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. 
  

ii. Θέσπιση συστηματικής επικοινωνίας των Υπηρεσιών της ΕΚ και της ΕΛΤΕ με τις επιχειρήσεις 
για τη δυνατότητα διόρθωσης παραλείψεων και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων. 

  

iii. Περαιτέρω εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του 
ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση.  

  

iv. Περιορισμός των κριτηρίων ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ώστε να μην 
περιλαμβάνονται σε αυτά τα κριτήρια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του νέου νόμου.  

  

v. Περιορισμός των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αξιολογητή του ΣΕΕ ώστε να μην 
περιλαμβάνονται σε αυτά τα κριτήρια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του νέου νόμου. 

  

Παρακαλώ προσθέστε όποια άλλη πρόταση θεωρείτε εσείς απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου 4706/2020 

 
 
 
 
 

 


