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****************************************************************** 
Στη Φυλή, σήμερα, την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ημετέρας εταιρίας υπό την επωνυμία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
στα γραφεία της, όπου και η έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, κατόπιν προσκλήσεως 
του προέδρου της εταιρείας,  κ. Αντωνίου Σβορώνου. 
 
Παρίστανται οι κ.κ. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγιώτη,  Κυριάκος Παπαθανασίου, Ιωάννης 
Παναγιωτακόπουλος,   Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου, Μεθόδιος Ιωάννης του Θωμά, 
Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου και Ορφέας Μαυρίκιος του Νικολάου. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιου εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 
  
Θέμα 1ο : Έγκριση και Υπογραφή Πρακτικών Προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων. 

Αναγνώσθηκαν και Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά των πλέον πρόσφατων συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 
Θέμα 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στα μέλη ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί και εν τέλει να 

κωδικοποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας. Διανέμει τοι σχέδιο του νέου 

κανονισμού ο οποίος διαρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο αποτελεί τον κυρίως κανονισμό λειτουργίας 

της εταιρίας, το δεύτερο τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και το τρίτο τον 

κανονισμό λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο κανονισμός 

ομόφωνα εγκρίνεται, επίσης ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να τροποποιεί τον κανονισμό 

όποτε κρίνει απαραίτητο με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του ομίλου ενεργώντας μόνος του.  

Ο Εγκεκριμμένος κανονισμός έχει ως εξής: 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

(1).  Ο σκοπός της εταιρίας UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Unibios) περιγράφεται από το καταστατικό 

της, όπως εκάστοτε ισχύει.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται 

με τις νόμιμες διαδικασίες είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. 

 



 

 

(2).  Τα όργανα της Unibios και το Διοικητικό Συμβούλιό της, οφείλουν να συμμορφώνονται προς 

τις διατάξεις των ισχύοντων νόμων και κανονισμών. 

 

(3).  Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία έχει οργανώσει επί μέρους τμήματα που 

έχουν επιφορτισθεί με ειδικές αρμοδιότητες.  Ο παρόν κανονισμός περιγράφει τη διάρθρωση των 

υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και 

με την Διοίκηση.   Επίσης περιγράφει τις διαδικασίες πρόσληψης των Διευθυντικών στελεχών της 

εταιρίας και αξιολόγησης αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Προσδιορίζονται οι 

αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιγράφονται κανόνες που διέπουν 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών και διαδικασίες προαγγελίας και δημόσιας 

γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία καθώς και με τους βασικούς πελάτες ή 

προμηθευτές της. Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που εξαιτίας της σχέσης 

τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εκδότριας ή των 

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εφόσον αυτές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά 

καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία. Επειδή η εταιρία έχει 

περιορισθεί σε εταιρία συμμετοχών η διάρθρωση των τμημάτων της είναι περιορισμένη. 

 

 

 

(4).  Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας, οι λειτουργικές διαδικασίες ορίζονται με 

γνώμονα,  την τήρηση των νόμων (και κυρίως των φορολογικών).Οι Οικονομικές Υπηρεσίες 

στηρίζουν την Νόμιμο Λειτουργία της εταιρίας προς όλους τους τομείς (Φορολογικό, Διαδικαστικό, 

Εμπορικό, Εργατικό κλπ.) 

 

(5).  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και από 

αυτήν πηγάζουν όλες οι εξουσίες.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα 

με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται συλλογικά 

με την διοίκηση της εταιρίας.  Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να εκχωρήσει συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες σε ειδικά εντεταλμένο μέλος ή μέλη, Δ/ντικά στελέχη, ή και πρόσωπα εκτός της 

εταιρίας.  Επίσης είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος. 

Η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά, ορίζεται από ειδικό νόμο. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με τη 

«προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων» ενώ τα εκτελεστικά μέλη έχουν αρμοδιότητες στη 

καθημερινή διοίκηση της εταιρίας. 

 



 

 

 

 

(6).  Στην Διοίκηση της εταιρίας αναφέρεται η οικονομική διεύθυνση.  (Είναι δυνατόν τα καθήκοντα 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης (ή και Διευθύνσεων) να ασκούνται από μέλος της Διοίκησης.  

 

 

(7).  Η Οικονομική Διεύθυνση πρωτίστως μεριμνά για το σύνολο των εταιρικών διαδικασιών και 

την τήρηση των προβλεπομένων από τους νόμους προϋποθέσεων, βιβλίων και στοιχείων για την 

λειτουργία της εταιρίας.  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από την Οικονομική Διεύθυνση είναι : 

 

1.  Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
2.  Λογιστήριο - Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 
3.  Μηχανοργάνωση 
4.  Γραμματεία της Εταιρίας 
5.  Διαχείριση - Τράπεζες 
6.  Αγορανομικά 
7.  Πιστωτικός Έλεγχος 
8.  Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
9.  Διοικητικές Υπηρεσίες και Τμήμα Προσωπικού Οικονομικός Προγραμματισμός 

 

Οι λειτουργικές διαδικασίες της Οικονομικής Διευθύνσεως υπαγορεύονται συχνά από ειδικές 

διατάξεις νόμων.   

 

 

(8).  Προβλέπονται στα πλαίσια της Διοίκησης, Λειτουργίες Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης 

Μετόχων και Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων.  Οι Λειτουργίες αυτές εξυπηρετούν τις 

ανάγκες που περιγράφονται στα άρθρα 5& 6 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 

τίτλο «Κανόνες Συμπεριφοράς των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιριών».  

Είναι δυνατόν οι παραπάνω λειτουργίες να ενταχθούν και στην Οικονομική Διεύθυνση. Η 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων φροντίζει για την προαναγγελία και δημόσια γνωστοποίηση 

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 ή βασικούς της πελάτες ή προμηθευτές. 

 

(9).  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από τις διάφορες Διευθύνσεις της εταιρίας καθώς και η εν 

γένει οργάνωση της εταιρίας, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στα πλαίσια των τρεχουσών 

αναγκών της εταιρίας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διόρθωση του κανονισμού. 



 

 

Η προσαρμογή του κανονισμού μπορεί να γίνεται μόνον όταν η Διοίκηση κρίνει ότι τυχόν αλλαγές 

που έχουν επιβληθεί από τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας, έχουν παγιωθεί και η 

καταγραφή τους εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.  Για μείζονος σημασίας αλλαγές απαιτείται και η 

τροποποίηση του καταστατικού. 

 

 

(10).  Στα πλαίσια της εταιρίας δραστηριοποιείται και τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με αντικείμενο 

τη συνεχή παρακολούθηση της σύννομης λειτουργίας της εταιρίας, και να αναφέρει στην Ελεγκτική 

Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος. 

Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπο 

που κατά την άσκηση εκείνων από τα καθήκοντά του που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητο και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη 

υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας.  Εποπτεύεται δε όπως ορίζουν οι νόμοι. 

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται είτε στέλεχος της εταιρίας είτε τρίτο πρόσωπο. Αν 

διορισθεί στέλεχος της εταιρίας ως εσωτερικός ελεγκτής τότε απαλλάσσεται από τα μη συμβατά με 

τη θέση του καθήκοντα όπως τυχόν προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.  

 

 

 

Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι : 

 α.  Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης 5/204/14.11.00 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας. 

 β.       Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων της εταιρίας που περιέχονται στα 

ενημερωτικά δελτία σε σχέση με τη διάθεση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο. 

 γ.       Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη 

της διοίκησης. 

 δ.        Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

εταιρίες,  καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων 

συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή 

μέτοχοι της, σε ποσοστό άνω του 10%.  Οι περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας με τα 

συμφέροντα της εταιρίας, αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 



 

 

Επίσης ο έλεγχος παρακολουθεί τις συναλλαγές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση και από άλλες 

δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία. 

 

Η διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας στην 

σύνθεση της οποίας απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκταί δικαιούνται να λάβουν γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου της εταιρίας, και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

υπηρεσία της εταιρίας.   

(11).  Για την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας συγκροτείται επιτροπή μελών ή 

εξουσιοδοτείται κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνο για την ανεύρεση 

τους σε συνεργασία πιθανώς και με εξειδικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης στελεχών. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες ανεύρεσης 

Διευθυντικών Στελεχών και χωρίς την παραπάνω εξουσιοδότηση ώστε να μη δημιουργείται 

δυσκαμψία στην αναζήτηση ικανών στοιχείων και να μην χάνονται ευκαιρίες  που προκύπτουν.  

Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση ιεραρχικών προαγωγών ή εσωτερικών μεταθέσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αξιολογεί τα Διευθυντικά Στελέχη κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας συνεδρίασης για την έγκριση του Ισολογισμού.  Οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης αυτής 

δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

(12).  Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει την ευθύνη της 

παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών 

Στελεχών σε κινητές αξίες της εταιρίας.  Εφόσον η εταιρία συναλλάσσεται με πρόσωπα που 

εξαιτίας της θέσης τους κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση τότε μετά από κατάλληλη ενημέρωση 

παρακολουθεί και τις συναλλαγές αυτών των προσώπων.  Η υποχρέωση αυτή αυτομάτως παύει 

να ισχύει αν οι μετοχές της εταιρίας μετατραπούν σε ανώνυμες.  Οι συναλλαγές επί μετόχων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά παρακολουθούνται 

όπως ορίζεται από των εσωτερικό κανονισμό τους, με αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

unibios. 

 

(13).  Επίσης είναι δυνατό να εφαρμόζονται στην εταιρία και άλλοι κανονισμοί (π.χ. κανονισμός 

λειτουργίας γραφείων κλπ.) που αποτελούν επίσης μέρος του παρόντος. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 



 

 

 

(14) H Unibios διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η 

επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ελεγχόμενης οντότητας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 

μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρία. 

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη 

οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής 

ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Unibios 

και είναι ανεξάρτητος από την Unibios. 

Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή 

συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή/και λογιστική. 

(15) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω αρμοδιότητες 

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί 

πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή 

προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της 

ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης 

οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, 

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα 

και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των 

ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών στην εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών 

και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

(16) Για την υλοποίηση του Έργου της η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανά τρίμηνο και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί Τηρούνται Πρακτικά των συνεδριάσεων 

όπου αποτυπώνονται συνοπτικά οι συζητήσεις. Η συχνότητα και ο χρόνος πραγματοποίησης των 

συνεδριάσεων είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη 

δραστηριότητα, το μέγεθος, το επιχειρηματικό περιβάλλον και την φύση της εταιρίας που είναι 

εταιρία συμμετοχών. Η Επιτροπή πάντως συνεδριάζει τουλάχιστον με την έκδοση των 6μηνιαλιων και 

Ετησίων οικονομικών εκθέσεων και πριν από την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/360


 

 

(17) Η επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί συναντήσεις με τον Ορκωτό Ελεγκτή κατά το στάδιο 

προγραμματισμού του ελέγχου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των 

εκθέσεων ελέγχου. 

(18)  Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της και συνεδριάζει ειδικά 
για αυτό το θέμα όποτε απαιτείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της. 

(19) Τα άρθρα 14-19 του Κανονισμού Λειτουργίας αποτελούν την ενσωμάτωση του κανονισμού 

λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και  περιλαμβάνουν προβλέψεις σχετικά με την σύνθεση, τον ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και τον τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

 

(20) Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα (20) και επόμενα του 

παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένες θυγατρικές μπορεί να διαφοροποιούνται από τις παρακάτω 

διατάξεις λόγω του μεγέθους τους ή/και της μη πιστοποίησης τους κατά ISO. Επίσης λόγο του μικρού 

μεγέθους των θυγατρικών που συνήθως δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα μεγάλο μέρος του 

οργανογράμματος παραλείπεται. Σε όσες θυγατρικές υπάρχει μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης οι 

διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά.    

(21)Ο σκοπός κάθε θυγατρικής εταιρίας  περιγράφεται από το καταστατικό της, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με τις νόμιμες 

διαδικασίες είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. 

 

(22).  Τα όργανα της θυγατρικής εταιρίας. και το Διοικητικό Συμβούλιό της, οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των ισχύοντων νόμων και κανονισμών. 

 

(23).  Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία έχει οργανώσει επί μέρους τμήματα που 

έχουν επιφορτισθεί με ειδικές αρμοδιότητες.  Ο παρόν κανονισμός περιγράφει τη διάρθρωση των 

υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και 

με την Διοίκηση.   Επίσης περιγράφει τις διαδικασίες πρόσληψης των Διευθυντικών στελεχών της 

εταιρίας και αξιολόγησης αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Προσδιορίζονται οι 

αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιγράφονται κανόνες που διέπουν 

συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών και διαδικασίες προαγγελίας και δημόσιας 

γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία καθώς και με τους βασικούς πελάτες ή 

προμηθευτές της. Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που εξαιτίας της σχέσης 



 

 

τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εκδότριας ή των 

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 § 5 του Κ.Ν. 2190/20 

εφόσον αυτές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά καθώς και από άλλες δραστηριότητες 

που συνδέονται με την εταιρία. 

 

(24).  Οι λειτουργικές διαδικασίες των τμημάτων της εταιρίας περιγράφονται από τον ισχύοντα 

κανονισμό ISO 9001 και ISO 9002 όσον αφορά στη Διεύθυνση Παραγωγής, Τμήμα Προμηθειών, 

Εμπορική Διεύθυνση και Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας. 

Ειδικά για τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας, οι λειτουργικές διαδικασίες ορίζονται με 

γνώμονα, εκτός του κανονισμού ISO 9000, την τήρηση των νόμων (και κυρίως των φορολογικών). 

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες στηρίζουν την Νόμιμο Λειτουργία της εταιρίας προς όλους τους τομείς 

(Φορολογικό, Διαδικαστικό, Εμπορικό, Εργατικό κλπ.) 

 

(25).  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και 

από αυτήν πηγάζουν όλες οι εξουσίες.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται 

συλλογικά με την διοίκηση της εταιρίας.  Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να εκχωρήσει 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε ειδικά εντεταλμένο μέλος ή μέλη, Δ/ντικά στελέχη, ή και πρόσωπα 

εκτός της εταιρίας.  Επίσης είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος. 

Η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά, ορίζεται από ειδικό νόμο. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με τη 

«προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων» ενώ τα εκτελεστικά μέλη έχουν αρμοδιότητες στη 

καθημερινή διοίκηση της εταιρίας. 

 

(26).  Στην Διοίκηση της εταιρίας αναφέρονται οι παρακάτω διευθύνσεις.  (Είναι δυνατόν τα 

καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης (ή και Διευθύνσεων) να ασκούνται από μέλος της Διοίκησης. 

 

1.  Τμήμα Προμηθειών 
2.  Δ/νση Τεχνική 

3.  Δ/νση Εμπορική 
4.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5.  Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου 

 

(27).  Η Διεύθυνση Προμηθειών πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω λειτουργίες της εταιρίας : 

 

 α.  Παρακολούθηση των Αποθεμάτων 



 

 

 β.  Έρευνα Αγοράς 

 γ.  Εκτέλεση Προμηθειών 

 

Κατά την διενέργεια των καθηκόντων της πρέπει να συνεργάζεται  (1) με την Οικονομική 

Διεύθυνση για τον έλεγχο των αποθεμάτων και το έλεγχο τήρησης των όρων προμηθειών (2) με 

την Τεχνική και Εμπορική Διεύθυνση για τον καθορισμό των απαιτουμένων προς προμήθεια ειδών 

και την επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης των προμηθειών από πλευράς ποσοτήτων, χρόνου και 

ποιότητος. 

 

(28).  Η Τεχνική Διεύθυνση που λειτουργεί σε βιομηχανικές (παραγωγικές) θυγατρικές έχει την 

ευθύνη της παραγωγής των προϊόντων της εταιρίας, της μελέτης και σχεδιασμό νέων προϊόντων 

και της τεχνικής υποστήριξης των πωλήσεων. 

Στην Τεχνική Διεύθυνση αναφέρεται η Διεύθυνση Παραγωγής.  Οι λειτουργίες για τις οποίες είναι 

υπεύθυνη η Διοίκηση Παραγωγής είναι : 

α.  Οργάνωση και Διεύθυνση του Προσωπικού με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων της 

εταιρίας. 

 β.     Διοικητικές Υπηρεσίες Γραμματείας και Προσωπικού 

 γ.     Τεχνικός Ασφαλείας, Γιατρός Ασφαλείας 

 δ.     Συντήρηση Εξοπλισμού Παραγωγής και κτιρίων 

 ε.     Έλεγχος Ποιότητος Εισερχομένου και Παραγωγής 

 στ.   Αποθήκες χώρων παραγωγής και διακίνηση υλικών. 

 

Επίσης, στην Τεχνική Διεύθυνση ενδέχεται να αναφέρεται και Τμήμα Μελετών.  Οι λειτουργίες του 

τμήματος Μελετών είναι : 

 

 α.    Σχέδια - Τεκμηρίωση και Μελέτες 

 β.    Νέα Προϊόντα 

 γ.    Εκπαίδευση Προσωπικού 

 δ.    Τεχνική Υποστήριξη Πελατών. 

 



 

 

Η Τεχνική Διεύθυνση λαμβάνει στοιχεία από την Οικονομική και την Εμπορική Διεύθυνση που 

προσδιορίζουν αφενός την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και αφετέρου τις ανάγκες για την 

παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. 

Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των παραγομένων από την εταιρία προϊόντων είναι είδη 

κατασκευαζόμενα μόνο κατόπιν παραγγελίας η συνεργασία αυτή είναι σημαντική και οι 

λειτουργικές διαδικασίες που διέπουν αυτή τη συνεργασία, περιγράφονται από Εγχειρίδιο 

Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 

(29).  Η Εμπορική Διεύθυνση της εταιρίας εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες. 

 

1.  Έρευνα νέων προϊόντων και Marketing. 
2.  Πωλήσεις σε δίκτυο συνεργατών 
3.  Πωλήσεις εκτός δικτύου 
4.  Εξυπηρέτηση Πελατών 

5.  Γραμματεία Πωλήσεων 
6.  Αποθήκες - Διακίνηση. 

 

Κατά τη δραστηριότητά της, η Εμπορική Διεύθυνση συνεργάζεται με την Τεχνική Διεύθυνση για 

τον προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τα αποθέματα και τις παραγγελίες, με την 

Οικονομική Διεύθυνση για τη παροχή πληροφοριών απαραιτήτων για τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας και του προγραμματισμού και με τη Διεύθυνση Προμηθειών. 

 

(30).  Η Οικονομική Διεύθυνση πρωτίστως μεριμνά για το σύνολο των εταιρικών διαδικασιών και 

την τήρηση των προβλεπομένων από τους νόμους προϋποθέσεων, βιβλίων και στοιχείων για την 

λειτουργία της εταιρίας.  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από την Οικονομική Διεύθυνση είναι : 

 

1.  Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
2.  Λογιστήριο - Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 
3.  Μηχανοργάνωση 
4.  Γραμματεία της Εταιρίας 
5.  Διαχείριση - Τράπεζες 
6.  Αγορανομικά 
7.  Πιστωτικός Έλεγχος 
8.  Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
9.  Διοικητικές Υπηρεσίες και Τμήμα Προσωπικού Οικονομικός Προγραμματισμός 

 

Οι λειτουργικές διαδικασίες της Οικονομικής Διευθύνσεως υπαγορεύονται συχνά από ειδικές 

διατάξεις νόμων.   

 



 

 

Η Οικονομική Διεύθυνση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις με την παροχή οικονομικών 

και στατιστικών στοιχείων για τους τομείς αρμοδιότητας της κάθε Διεύθυνσης.  Επίσης 

συνεργάζεται με την Εμπορική Διεύθυνση σε θέματα πιστωτικού ελέγχου και παρεμβαίνει μαζί με 

την Εμπορική Διεύθυνση   είτε προληπτικά (συγκέντρωση στοιχείων) είτε για την ρευστοποίηση 

υποχρεώσεων πελατών. 

 

(31).  Ενδέχεται να λειτουργεί και Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας στα πλαίσια των 

προβλεπομένων από το «Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας» και εξυπηρετεί κυρίως τις 

λειτουργίες Διασφάλισης Ποιότητας και του Ελέγχου Ποιότητας του Εργοστασίου της εταιρίας.  

Απαιτείται συνεχής συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση. 

 

 (32).  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από τις διάφορες Διευθύνσεις της εταιρίας καθώς και η 

εν γένει οργάνωση της εταιρίας, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στα πλαίσια των τρεχουσών 

αναγκών της εταιρίας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διόρθωση του κανονισμού. 

Η προσαρμογή του κανονισμού μπορεί να γίνεται μόνον όταν η Διοίκηση κρίνει ότι τυχόν αλλαγές 

που έχουν επιβληθεί από τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας, έχουν παγιωθεί και η 

καταγραφή τους εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.  Για μείζονος σημασίας αλλαγές απαιτείται και η 

τροποποίηση του καταστατικού. 

 

 

(33).  Για την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας συγκροτείται επιτροπή μελών ή 

εξουσιοδοτείται κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνο για την ανεύρεση 

τους σε συνεργασία πιθανώς και με εξειδικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης στελεχών. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες ανεύρεσης 

Διευθυντικών Στελεχών και χωρίς την παραπάνω εξουσιοδότηση ώστε να μη δημιουργείται 

δυσκαμψία στην αναζήτηση ικανών στοιχείων και να μην χάνονται ευκαιρίες  που προκύπτουν.  

Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση ιεραρχικών προαγωγών ή εσωτερικών μεταθέσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αξιολογεί τα Διευθυντικά Στελέχη κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας συνεδρίασης για την έγκριση του Ισολογισμού.  Οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης αυτής 

δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 (34).  Τα «Εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας» των εταιριών που συντάσσονται στα πλαίσια 

πιστοποιήσεων ISO ισχύουν που περιγράφουν τις λειτουργικές διαδικασίες και τα έντυπα που 

πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση εφαρμόζονται παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας. 



 

 

Επίσης είναι δυνατό να εφαρμόζονται στην εταιρία και άλλοι κανονισμοί (π.χ. κανονισμός 

λειτουργίας γραφείων κλπ.) που αποτελούν επίσης μέρος του παρόντος. 

Θέμα 3ο: Πορεία Εταιρικών Εργασιών και Ενημέρωση από την Ελεγκτική Επιτροπή 

Ακολούθως τα μέλη ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγοιρά και ακολούθως για τις 
πρόσφατες παρεμβάσεις και εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
  
 
***************************************************************************** 
Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται 
ως ακολούθως.  
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