
Πίνακας ελάχιστων 

υποχρεώσεων νέου νόμου

Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών



Ελάχιστες υποχρεώσεις

Ν. 4706/2020
περί Ε.Δ

Ν. 4548/2018 
περί Α.Ε

Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Q+As Ε.Κ.

Ελάχιστες ενέργειες 

συμμόρφωσης («ιδίως»)

Αναγκαία προσαρμογή σε 

εταιρική κουλτούρα & 

φιλοσοφία

Διαρκής επανεξέταση, 

αναθεώρηση & 

επικαιροποίηση

Κώδικας
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Τι περιλαμβάνει

107 υποχρεώσεις

Πολιτικές 

Έγγραφα

& διαδικασίες

Υποχρεωτικότητα

Συμμετοχή μονάδων/ 

Επιτροπών/ Πρόσωπα

Περιοδικότητα

Υπόχρεος/οι



Παραδείγματα

Νόμοι 4706/2020,

4449/2017, 

4548/2018 

Αποφάσεις,  

Εγκύκλιοι και Q+As ΕΚ

Θεματική Υποχρέωση Υποχρεωτικό Υπόχρεος 

βάσει 

νόμου

Συμμετοχή 

μονάδων/ 

Επιτροπών

Άπαξ 

(ενόψει 

νέου νόμου)

On going/ 

Περιοδικά

Σε περίπτωση 

μεταβολής

14 παρ. 3ζ ν. 

4706/2020 και 

Εγκύκλιος 60/2020

Σύγκρουση 

συμφερόντων

Κατάρτιση Πολιτικής Σύγκρουσης 

συμφερόντων πριν την υιοθέτηση των 

κριτηρίων καταλληλότητας.

ΝΑΙ ΔΣ ꭙ ꭙ

3 παρ. 1 ν. 4706/2020 

και Εγκύκλιος ΕΚ 

60/2020

Καταλληλότητα 

μελών ΔΣ

Διαμόρφωση σαφούς και επαρκώς 

τεκμηριωμένης πολιτικής καταλληλότητας για 

την επιλογή των μελών του ΔΣ, την 

αντικατάστασή τους και την ανανέωση της 

θητείας τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας, τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τα 

κριτήρια και το ελάχιστο περιεχόμενο που 

ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και 

στην Εγκύκλιο 60/2020 ΕΚ.

ΝΑΙ ΔΣ α) Επιτροπή 

Υποψηφιοτήτων

β) Μονάδα 

Εσωτερικού 

Ελέγχου

γ) Οργανωτικές 

μονάδες με 

συναφές 

αντικείμενο πχ HR/ 

Κανονιστική 

Συμμόρφωση/ 

Νομική Υπηρεσία

ꭙ ꭙ
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Bonus

82 σχέσεις εξάρτησης (άρ. 9 ν. 4706/2020)

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ κατά τον 

ορισμό ΚΑΙ κατά τη διάρκεια της θητείας αυτών

Σχέσεις εξάρτησης (προσοχη: τα παραδείγματα είναι 

ενδεικτικά!)

1. Μη άμεση ή έμμεση κατοχή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου 

>0,5% Μ.Κ  

ΚΑΙ

2. Απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή 

άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης που μπορούν να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την 

Εταιρεία.

Το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από 

συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση.

Το μέλος συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την 

αγορά μετοχών της Εταιρείας.

Το μέλος συμμετέχει σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή 

παροχών συνδεόμενο με την απόδοση. Εξαιρείται η αμοιβή για τη 

συμμετοχή του στο ΔΣ ή σε επιτροπές του ΔΣ.

Ιδίως!
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Ευχαριστούμε!

eper@sev.org.grΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?


