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Εταιρική Διακυβέρνηση 

Ο τρόπος με 
τον οποίο 
διοικούνται 
και 
ελέγχονται 
οι εταιρείες 

Αποτελεί βασικό 
κριτήριο 
αξιολόγησης 
της απόδοσης της 
Διοίκησης των 
εταιρειών 



KPIs και CSF 
για την ποιότητα των 
ατομικών και 
ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 



KPIs για την ποιότητα των ατομικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

KPIs για τη διαδικασία 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

KPIs για τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

KPIs για τον εξωτερικό έλεγχο 
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KPIs για τη 
διαδικασία της 

χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και 

τον εξωτερικό 
έλεγχο 



1. Αξιολόγηση διαδικασίας και 
χρονοδιαγράμματος σύνταξης της 
χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης  

a)Πως? Συναντήσεις της ΕΕ με 
Διοίκηση/ αρμόδια διευθυντικά 
στελέχη 

b)Πότε? Κατά τη διάρκεια 
προετοιμασίας των οικονομικών 
εκθέσεων 

c)Τι? Μηχανισμοί και συστήματα 
παραγωγής, ροή και διάχυση 
χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και λοιπής 
δημοσιοποιηθείσας 
πληροφόρησης 

2. Αξιολόγηση Ετήσιου 
προγράμματος υποχρεωτικού 
ελέγχου 

a)Πως? Συναντήσεις της ΕΕ με 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή 

b)Πότε? Κατά το στάδιο 
προγραμματισμού του ελέγχου,, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του 
και κατά το στάδιο προετοιμασίας 
της έκθεσης ελέγχου και της 
συμπληρωματικής έκθεσης 

c)Τι? Κάλυψη των σημαντικότερων 
πεδίων ελέγχου λαμβάνοντας 
υπόψη τους κύριους τομείς 
επιχειρηματικού και 
χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

3. Εξέταση και αξιολόγηση από την ΕΕ 

a)Σημαντικών ζητημάτων και 
κινδύνων που ενδέχεται να έχουν 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις 

b)Σημαντικών κρίσεων και 
εκτιμήσεων της Διοίκησης κατά τη 
σύνταξη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

c)Σημαντικών συναλλαγών με 
συνδεδεμένα μέρη και 
ασυνήθιστων συναλλαγών 

4. Επισκόπηση από την ΕΕ των 
οικονομικών εκθέσεων  

a)Πότε? Πριν την έγκρισή τους από το 
ΔΣ 

b)Τι? Πληρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, 
συνέπεια με λογιστικές αρχές  

5. Ενημέρωση του ΔΣ από την ΕΕ για 

a)Τη συμβολή του υποχρεωτικού 
ελέγχου στην ποιότητα και 
ακεραιότητα χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

b)Τις ενέργειες που προέβη η 
Επιτροπή Ελέγχου κατά τη 
διαδικασία διεξαγωγής του 
υποχρεωτικού ελέγχου 

 

KPIs για τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και τον εξωτερικό έλεγχο 

 
 



Για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της 
απόδοσης των εξωτερικών ελεγκτών σε 

πρόσφατη  έκθεση του IFIAR, προτείνεται στις 
Επιτροπές Ελέγχου 

 

• Η υιοθέτηση Δεικτών Μέτρησης Ποιότητας 

Υποχρεωτικού Ελέγχου (Audit Quality Indicators 

/AQIs) για τη διευκόλυνση της συζήτησης με τους 

ελεγκτές 

• Η αξιοποίηση των ευρημάτων ελέγχων που 

πραγματοποιούνται από τις εποπτικές αρχές στην 

εργασία των ελεγκτών (πχ ΕΛΤΕ) 

 



KPIs για τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου 
και διαχείρισης 
κινδύνων και τη 
μονάδα εσωτερικού 
ελέγχου 



1. Αξιολόγηση στελέχωσης και 
οργανωτικής δομής Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου  

a)Πως? Συναντήσεις της ΕΕ με τον 
επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου 

b)Πότε? Ετήσια 

c)Τι? Επάρκεια γνώσεων, εμπειρίας, 
εκπαίδευσης, στελέχωσης, 
ανεξαρτησία, απουσία 
περιορισμών 

2. Αξιολόγηση Ετήσιου 
προγράμματος ελέγχων της  
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

a)Πως? Συναντήσεις της ΕΕ  με τον 
επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου 

b)Πότε? Πριν την εφαρμογή του  

c)Τι? Κάλυψη των σημαντικότερων 
πεδίων ελέγχου και συστημάτων 
που άπτονται της 
χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης λαμβάνοντας 
υπόψη τους κύριους τομείς 
επιχειρηματικού και 
χρηματοοικονομικού κινδύνου και 
τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων ελέγχων 

 

3. Εξέταση και αξιολόγηση από την ΕΕ 
του έργου και της λειτουργίας της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

a)Εφαρμογή επαγγελματικών 
προτύπων  

b)Εναρμόνιση με το ισχύον νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο 

c)  ΔΣ με το περιεχόμενο των 
εκθέσεων για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

4. Επισκόπηση από την ΕΕ των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
και διαχείρισης κινδύνων 

a)Πότε? Περιοδικά 

b)Τι? Πολιτικές, διαδικασίες και 
δικλείδες ασφαλείας για σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου. Εκτίμηση και 
διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

5. Ενημέρωση του ΔΣ από την ΕΕ για 

a)Τη δημοσιοποιηθείσα 
πληροφόρηση ως προς τον 
εσωτερικό έλεγχο 

b)Τους κυριότερους κινδύνους και 
αβεβαιότητες σε σχέση με την 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

 

KPIs τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

 
 



CSF για την ποιότητα των ατομικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Επιτροπή 
Ελέγχου 



Σύνθεση ΕΕ 
(ανεξαρτησία, 

γνώσεις, 
δεξιότητες, 

διαθεσιμότητα) 

Πόροι ΕΕ 

και πρόσβαση σε 
πληροφορίες 

Τακτικές και έκτακτες 
συνεδριάσες ΕΕ 

(συχνότητα, διάρκεια, 
συμμετέχοντες) 

 

Αναφορές ΕΕ  

(προς το ΔΣ, προς τη 
ΓΣ) 

Αμοιβές μελών ΕΕ  

(βάσει χρόνου 
απασχόλησης, 

πολυπλοκότητας έργου, 
επιπέδου αμοιβών 
λοιπών μελών ΔΣ) 

Αρμοδιότητες ΕΕ 
(ρόλος, αξιολόγηση 

αποτελεσματικότητας, 
τρόπος λειτουργίας) 



Thank you 



Supporting Material 
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• 1999: Γαλάζια Βίβλος (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) 

• 2000: Απόφαση 5/204 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) 

• 2001: Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης (ΣΕΒ) 

• 2002: Ν.3016 (μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εσωτερικός έλεγχος, 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας) 

• 2008: Ν.3693 (Επιτροπή Ελέγχου) 

• 2010: Ν.3884 (δικαιώματα των μετόχων) και Ν.3873/ Οδηγία 2006/46/EC (Δήλωση 

Εταιρικής Διακυβέρνησης) 

• 2011: Πρώτος κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης (ΣΕΒ) 

• 2013: Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες (ΕΣΕΔ) 

• 2016: Ειδικές πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης για μη εισηγμένες εταιρείες (ΕΣΕΔ) 

• 2017: Ν.4449 / Κανονισμός 537/2014 EC (υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί ελεγκτικού έργου και διατάξεις για την επιτροπή 

ελέγχου) 

• 2018: Ν.4548/ Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών με 

ενσωμάτωση διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση και των Οδηγιών 

2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΚ 

 

Το ιστορικό της 20ετούς εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα  

(1999 – 2018) 
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• Ανώνυμες Εταιρείες: υιοθέτηση αναμορφωμένου δικαίου (Ν.4548/2018) από 1/1/2019 που αλλάζει 

σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους  

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: διαδικασία επικαιροποίησης του Ν.3016/2002 

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: έλεγχος υπόθεσης  Folli Follie AEBTE  

• Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ): εξέταση συμμόρφωσης με τους νέους 

κανόνες ελέγχου, τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητά τους όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του 

Ν.4449/2018 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 

• Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ): επανεκκίνιση με ποικίλες δράσεις και 

εκδηλώσεις προκειμένου να ενημερωθούν οι εταιρείες για πρακτικά θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης 

• EU: Shareholders Rights Directive must be implemented by June 2019 

• UK: Revised UK Corporate Governance Code and Guidance  

• Other European Countries: codes updated or  currently under review 

• International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR): report on Audit Committees and 

Audit Quality- Trends and Areas for Further Consideration (April 2017) and  focus on good 

practices for audit committees (2018-2019) 

 

Εταιρική διακυβέρνηση: οι εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς  

 


