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Δηζαγσγή 

Ο παξψλ Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρηεθε απφ ηελ Δηαηξεία «Unibios» 

θαη θαηαγξάθεη ηηο πξαθηηθέο βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε 

εηαηξεία ηφζν απηνβνχισο φζν θαη θαη' επηηαγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (λ. 

2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 3693/2008, λ. 3884/2010, θηι.). 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ιήθζεθε ππφςε ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο 

Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο πνπ θπθινθφξεζε ν ΔΒ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ν Κψδηθαο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2009, νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ην 2004, νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ην 1999, θαζψο θαη θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο άιισλ εηαηξηψλ 

εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παξφληνο Κψδηθνο είλαη: 

Ι. ε κειέηε θαη πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

ΙΙ. ε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ηδησηψλ ή ζεζκηθψλ κεηφρσλ, Διιήλσλ θαη 

αιινδαπψλ θαη 

ΙΙΙ. ε δεκηνπξγία ελφο πξνζβάζηκνπ θαη θαηαλνεηνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πάλσ ζην 

νπνίν ζα βαζηζηεί ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν 

3873/2010 απνηειεί πιένλ εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. 

 

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλψλεηαη, 

ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξεία θαη απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, 

έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα, 

πηζησηέο, ηξάπεδεο, δεκφζην, κεηφρνπο, δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, 

επνλνκαδφκελνπο σο «stakeholderS» .  
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Οη αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη επηδηψθνπλ ηελ 

δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε, ψζηε λα παξέρνληαη ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

Η Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία εκπεξηέρεη απφ παιαηά ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο πνπ 

ηαπηίδνληαη κε βαζηθέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η πηνζέηεζε ησλ 

βαζηθφηαησλ  αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα άξζξα 23, 23α θαη 30 ηνπ ΚΝ 2190/1920 δελ 

είλαη απηνλφεηεο γηα άιιεο λνκηθέο επηθξάηεηεο θαη ε κε ηήξεζε ηνπο έρεη βξεζεί 

ζπρλά ζην επίθεληξν δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. 

ηε ρψξα καο επηβάιιεηαη κε θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ ε ζπκκφξθσζε κε 

βαζηθέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο κε ηξφπν ζχκθσλν κε 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο αξρέο ηεο νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο παξψλ ινηπφλ 

θψδηθαο εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο επηζεκαίλεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ 

δηθαίνπ θαη πεξηγξάθεη πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία καο γηα λα 

εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ηζφηηκε πιεξνθφξεζε, δηαζθάιηζε ηεο νξζήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηφρσλ. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θψδηθα λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο βεβαίσο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε εηαηξία, νη νπνίεο φκσο δελ 

εληάζζνληαη ζην παξφληα θψδηθα εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 

Ι.  Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. 

 

Σν Γ.. ζα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν θαη λα δηεπζχλεη ηηο 

εηαηξηθέο ππνζέζεηο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ κεηφρσλ, 
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δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γηνίθεζε αθνινπζεί ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Θα πξέπεη αθφκα 

λα δηαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ. Καηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην Γ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα κέξε, 

ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο εηαηξείαο, φπσο είλαη νη 

πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

 

 

II. Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ.. 

 

Σν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γ.. ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο θαη λα δηαζέηεη πνηθηινκνξθία 

γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο. 

 

III. Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

 

Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ. Θα πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Γ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ. Δπζχλε επίζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 

κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ. 
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IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γ 

 

Κάζε κέινο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Σα κέιε ηνπ 

Γ ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο θαη λα 

δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ κε δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γελ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνχ κε ηελ εηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο εηαηξείαο. Σα 

κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξψλνπλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. Θα πξέπεη επίζεο 

λα πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο άιισλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ (ηδηαίηεξα ζπκκεηνρέο 

ζε Γ άιισλ εηαηξεηψλ) κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

απφδνζή ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη. 

 

V. Αλάδεημε ππνςήθησλ κειώλ ηνπ Γ.. 

 

Η αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη 

ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

VI. Λεηηνπξγία ηνπ Γ.. 

 

Σν Γ.. πξέπεη λα ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, ψζηε λα εθηειεί 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ. Η πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη ηηο φπνηεο Δπηηξνπέο πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αληεπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 
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VII. ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Σν Γ.. πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηνπο κεηφρνπο θαη ην θνηλφ κηα ζαθή αμηνιφγεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, φπνπ 

απηέο επηβάιινληαη. 

Σν Γ.. δηαηεξεί βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ επαλεμεηάδεη. Πξέπεη λα αλαζθνπεί ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Η 

αλαζθφπεζε πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ. Σν Γ.. 

κέζσ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη επίζεο λα αλαπηχζζεη άκεζε θαη ηαθηηθή επαθή 

κε ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηαθηηθή 

ελεκέξσζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ. 

VIII.  Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ Ακνηβώλ 

Σν επίπεδν θαη ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη 

ηελ παξακνλή ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ εηαηξεία, πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζε απηή κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο. Σν χςνο ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα 

πξνζφληα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εηαηξεία. Σν Γ.. πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ακείβεη ηα ζηειέρε ηεο θαη θπξίσο εθείλα πνπ 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 
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ΙΥ. Δπηθνηλσλία κε ηνπο Μεηόρνπο 

Σν Γ.. πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε 

ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 

 

X. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

 

Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Γ.. πξέπεη λα δηεπθνιχλεη, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

ζρεηηθψλ θαηαζηαηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, ησλ 

αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν Γ.. πξέπεη 

λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη 

αλνηρηφ δηάινγν ηνπο κε ηελ εηαηξεία. 

Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγν κε ην 

αληηπξνζσπεπφκελν απφ ηε κεηνρή πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2190/1020 γηα ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΣΟ Γ.. ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ  

 

Ι.    Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα 
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πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε 

εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ελ φισ ή ελ κέξεη ή γηα νξηζκέλεο πξάμεηο (εθηφο απφ απηέο πνπ 

απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ, ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο 

ζπγρξφλσο θαη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκφδηφηεηεο ηνπο..  

Πιελ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηε ζρεηηθή απφθαζή απηνχ, ε εηαηξεία αλαιακβάλεη 

ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχεηαη κε ηελ ππνγξαθή δχν εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηνπο εηδηθψο αλαθεξφκελνπο ζε απηήλ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

Δλδεηθηηθά ην Γ.. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Γηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία θαη ζπλάπηεη ζπκβφιαηα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο. 

 Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ φισλ ελ γέλεη ησλ ελ Διιάδη Γηθαζηεξίσλ 

παληφο βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ελψπηνλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ θαη ινηπψλ 

Αξρψλ ή Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πάζεο θχζεσο ή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ελ Διιάδη θαη ζην Δμσηεξηθφ.    

 Δγείξεη αγσγέο, ππνβάιιεη κελχζεηο, αζθεί έλδηθα κέζα, ηαθηηθά ή έθηαθηα, 

παξαηηείηαη ηνηνχησλ αγσγψλ, κελχζεσλ θαη ελδίθσλ κέζσλ, δέρεηαη επάγεη θαη 

αληεπάγεη φξθνπο, πξνζβάιιεη έγγξαθα σο πιαζηά ή άθπξα, θαηαξγεί δίθαο, 

ζπλάπηεη ζπκβηβαζκνχο (δηθαζηηθνχο θαη εμψδηθνπο) κεζ’ νησλδήπνηε 

νθεηιεηψλ ή πηζησηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη πθ’ νηνπζδήπνηε φξνπο. 

 Αγνξάδεη θαη πσιεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, 

κεραλήκαηα, αληαιιαθηηθά θαχζηκα θαη νηαδήπνηε άιια πιηθά.  
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 Αγνξάδεη θαη πσιεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θηλεηά, αγνξάδεη, πσιεί, 

εθκηζζψλεη αθίλεηα. 

 Δθρσξεί θαη ελερπξηάδεη κε ηνπο φξνπο πνπ απηφ εγθξίλεη, θνξησηηθέο, 

εκπνξεχκαηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα, ρξεσζηηθέο θαηά ηξίησλ απνδείμεηο 

θαη απαηηήζεηο ελ γέλεη θαηά ηξίησλ.  

 πλάπηεη ζπκβάζεηο κε Σξάπεδεο γηα ην άλνηγκα ελέγγπσλ πηζηψζεσλ, έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή πηζηψζεσλ δη’ αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ κε ηνπο φξνπο 

πνπ εγθξίλεη. 

 Δθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξάθεη επηηαγέο θαη ζπλ/θέο θαη παξέρεη εγγπήζεηο 

ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηα νπνία ε Δηαηξεία επξίζθεηαη 

εηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 

 Δηζπξάηηεη ρξήκαηα, κεξίζκαηα, απνδείμεηο, ηνθνκεξίδηα. 

 Παξέρεη θαη ιακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, παξέρεη ππνζήθεο 

επί αθηλήησλ ηεο, παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο, αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, 

παξέρεη εμνθιήζεηο θαη απαιιαγέο. 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ πιελ απηψλ 

πνπ θαηά λφκνλ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

 πλάπηεη παληφο είδνπο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. 

 Απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε πθηζηάκελεο ή ζπληζηψκελεο 

επηρεηξήζεηο ή απφ απηήλ λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Δηαηξείαο θαη νξίδεη ηηο απνδνρέο απηνχ. 

 Γηνξίδεη δηθεγφξνπο θαη άιινπο πιεξεμνχζηνπο πξνο εθπξνζψπεζε ηεο 

Δηαηξείαο ελψπηνλ Γηθαζηηθψλ θαη ινηπψλ Αξρψλ θαη γηα ηελ ελέξγεηα 

νηαζδήπνηε πξάμεο. 

 Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηελ 

γεληθφηεξε πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο 
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 Οξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο 

 πληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο θαη ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο  

 Δγθξίλεη ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο  ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο, ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη ιακβάλεη 

απνθάζεηο γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο. 

 

 Γηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, 

  Δπαγξππλεί φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζήο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ή ησλ θχξησλ κεηφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή 

έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθψλνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ), θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

ζπγθξνχζεσλ·  

 

II. Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ.. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 4 έσο 11 κέιε. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 

πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί 

φκσο λα πεξάζεη ηελ εμαεηία. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα 

επαλεθιεγνχλ. 
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ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηέρνπλ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην λφκν. Η ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο 

εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Σα αλεμάξηεηα κέιε 

νξίδνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα νξίδεη: 

α) Γηεπζχλνληα χκβνπιν εθ ησλ κειψλ απηνχ ή/θαη Γεληθφ Γηεπζπληή εθ ησλ κειψλ 

ή εθηφο ησλ κειψλ απηνχ. 

β) Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπκπξάηηνληεο πκβνχινπο ηνπ, θαζνξίδνληαο θαη ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

Γχλαηαη λα ζπκπέζεη ζην ίδην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε απηήλ ηνπ ζπκπξάηηνληνο ζπκβνχινπ ή Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ή Γεληθνχ Γηεπζπληνχ. 

 

III. πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν 

λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ην απαηηνχλ.   

Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ δ.ζ. ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. αθφκε θη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

ζπλεδξίαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην λφκν. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν 

εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε 

ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο 
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ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα 

ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή εθπξφζεζκεο ζχγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ 

δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ επηαεκέξνπ, γλσζηνπνηψληαο ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ αίηεζή ηνπο, πξέπεη κε πνηλή απαξαδέθηνπ λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα 

ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γ.. 

χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν χκβνπιν. 

Κάζε χκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ 

παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ πκβνχισλ, 

νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ απηνπξνζψπσο παξφλησλ πκβνχισλ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηξεηο. Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ 

πξνθχπηνλ θιάζκα. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ πκβνχισλ . ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά 

αλαβάιιεηαη ε ιήςε απφθαζεο. 

Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα, ηνπο παξαζηάληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζπκβνχινπο  θαη ηνλ 

Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Υξέε Γξακκαηέσο δχλαηαη λα εθηειεί έλαο εθ 

ησλ ζπκβνχισλ ή θαη ηξίηνο νξηδφκελνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λ’ απαηηείηαη άιιε επηθχξσζε ηνπο. 
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IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 

Πξψηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 

δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ε 

πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ζπκθέξνληα ίδηα κε απηά 

ηεο Δηαηξείαο γηα πξνζσπηθφ φθεινο. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί 

αξκνδηφηεηεο ηνπ, νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ έγθαηξα ζηα ππφινηπα κέιε ηα ίδηα 

ζπκθέξνληα ηνπο θαζψο θαη θάζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε απηά ηεο Δηαηξείαο ή 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηή επηρεηξήζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή απφ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα 

ηνπο. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέρξη ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηνπο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη δεκφζηα ηελ ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη θήκεο, αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο ή 

ππάξρεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή 

ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ.. Έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γ.., 

αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ. Δπζχλε επίζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ 

ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, 

κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ. 
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Αξκνδηόηεηεο εθηειεζηηθώλ κειώλ 

 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ σο εθηειεζηηθά κέιε ηα πξφζσπα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ νη εηδηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ. 

 

Αξκνδηόηεηεο κε εθηειεζηηθώλ κειώλ 

 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη επνπηεχνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Δίλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ 

εηαηξηθψλ δεηεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ηπρφλ ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξνάζπηζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε δηαηεξνχλ αλεμαξηεζία ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

εμεηάδνπλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή νπζηαζηηθνχ έξγνπ θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

δηαρεηξηζηψλ. 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο 

ηφζν ηε ιεηηνπξγία θαη ηα αληηθείκελα ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηελ επξχηεξε αγνξά ηνπ 

θιάδνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηνπο παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. Γεληθφηεξα, θάζε κε 

εθηειεζηηθφ κέινο θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη 

νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ είλαη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Μεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ δχν (2) 

αλεμάξηεηα κέιε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν.  

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε 

ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα φπσο πεξηγξάθεηαη θαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Δπίζεο ν Νφκνο 3016/2002 πξνβιέπεη φηη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά 
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κέιε δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

- Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ 

είλαη αλαγθαίν. 

-  Οη ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη είλαη αλάινγεο κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα 

ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

 

V.  πκβάζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

Γηα θάζε ζύκβαζε πνπ γίλεηαη κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηήλ κεξώλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 23Α §5 ηνπ λ. 2190/20, 

απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία παξέρεηαη όπσο 

πξνβιέπεη ν λόκνο.  

 

ΜΔΡΟ Β - ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

 

Ι. Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

η. Μέιε Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Σα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ δελ δχλαηαη λα είλαη ιηγφηεξα απφ 

ηξία (3). 

Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ απνηεινχκελν απφ ηξία (3) κε-εθηειεζηηθά κέιε, φπνπ ην έλα ηνπιάρηζηνλ 

(1) εμ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην κε-εθηειεζηηθφ κέινο. 
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Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλα ζε νηθνλνκηθά 

ζέκαηα. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο λα έρεη αλάινγε 

θαηάξηηζε. Νφκνο νξίδεη φηη ην αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο ζα 

πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε εθφζνλ ζπκθσλνχλ 

φια ηα κέιε ηεο. 

Απαξηία ζρεκαηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή δχν (2) κειψλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθηθή ςήθν. ε πεξίπησζε θαη ππάξρεη αδπλακία ιήςεο απφθαζεο γηα 

νπνηαδήπνηε ζέκα ηφηε, ν Πξφεδξνο απνθαζίδεη δηα ηεο ςήθνπ ηνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ γηα ηνπο ππνςεθίνπο, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, ηελ εκπεηξία θαη 

ηηο γλψζεηο ηνπ επί νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζεκάησλ. 

Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη φζν ζπρλά απαηηείηαη, ψζηε λα εθηειεί 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Ο λφκηκνο ειεγθηήο νθείιεη λ’ αλαθέξεη ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38§4 ηνπ 

λ. 3693/2010. 

 

 

 

 

ηη. Αξκνδηόηεηεο – Καζήθνληα 

 

Η ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε επνπηεία - έιεγρνο. Η Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε, παξνπζίαζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαησηέξσ θαζεθφλησλ, αλαγλσξίδεηαη φηη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ δελ επηηεινχλ ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ ή / θαη ησλ ινγηζηψλ. 

Με βάζεη ην αλσηέξσ, δελ εκπίπηεη ζηελ επζχλε απηψλ ε εθηέιεζε ιεπηνκεξψλ 
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εξγαζηψλ ινγηζηηθήο επηζθφπεζεο - ππνζηήξημεο ή / θαη κέξνπο απηψλ ή / θαη άιισλ 

παξεκθεξψλ εξγαζηψλ. 

Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο εθάζηνηε 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αξρψλ, ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ηηο πνιηηηθέο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ «ζπζηεκάησλ - κεραληζκψλ ειέγρνπ», ηα νπνία παξέρνπλ 

ηελ δηαζθάιηζε εθείλε γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη ε αθξηβνδίθαηε θαη νξζή απεηθφληζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 

ππάγεηαη ζε απηήλ. 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ είλαη ην φξγαλν γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ παχζε 

ησλ εμσηεξηθψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ωζηφζν, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζπζηάζεηο - ζπκβνπιέο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, 

αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηελ δηαηήξεζε ή ηελ παχζε απηψλ. 

Η  Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη  ελδεηθηηθά ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

Α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

Β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, 

Γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

Γ) ηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη 

δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα 

άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν.  
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ΙΙ. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξείαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη ζπζηαζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. – 

θαη αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο.  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ 

ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο θαη 

επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαη 

άιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη 

θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή 

ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε 

κεηαβνιή απηήλ. 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

εηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε 

θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  
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Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Τπεξεζία  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνβάιιεη πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δθζέζεηο (αλαθνξέο), κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ δηαπηζηνχκελσλ δπζιεηηνπξγηψλ, 

αδπλακηψλ, ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ, ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, κε 

απνδνηηθφηεηαο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 

Σα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ ζρεηηθφ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ην έξγν ηεο 

κέζσ αληίζηνηρσλ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ πνπ θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.. ζε 

ηξηκεληαία βάζε, ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 

 

III. Οξγαλσηηθή Γνκή – Δμνπζηνδνηήζεηο 

Η Δηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηαθψλ κνλάδσλ 

αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν Οξγαλφγξακκα κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη έλαλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ζηνλ νπνίν λα 

αλαθέξνληαη νη ξφινη θαη ηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη 

εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο αλάινγα κε ην επίπεδν δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο πνπ θαηέρνπλ, κε θαηακεξηζκφ επζπλψλ θαη επαξθή έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ππνζηεξίδνληαο γεληθφηεξα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 
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IV. Δηαηξηθέο Πνιηηηθέο θαη Γηαδηθαζίεο 

 

Η Δηαηξεία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη πηνζεηήζεη φζν 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Οη αθνπινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν αμηνιφγεζεο απφ 

ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε απηέο, ε επάξθεηα 

ηνπο, εμππεξεηψληαο ηελ ιεηηνπξγηθή δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη 

επηηπγράλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηψλ. 

Οη αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα αλαζθνπνχληαη, ψζηε λα είλαη ζχγρξνλεο 

κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηελ πξφζβαζε ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Δηαηξείαο, ψζηε λα πιεξνθνξείηαη απηέο θαη λα θαζνδεγεί ηε δηνηθεηηθή νκάδα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Η Δηαηξεία ζα πξέπεη λα πξναζπίδεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

V. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα & Δπηθνηλσλία 

 

Η Δηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη ην αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν λα δηαζθαιίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

Η πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε, πιήξεο θαη ζε ζπλερή 

βάζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

θξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία εθείλα, κε ηα νπνία 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνυπνινγηζκέλα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 
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αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο. 

Η εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία κε θξηηήξην ηελ ηζφηηκε πιεξνθφξεζε ησλ 

κεηφρσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη 

απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

VI. Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ 

 

Η Δηαηξεία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί  πξαθηηθέο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο θαη δηαθπιάζζνληαο ζπλνιηθά ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Οη 

αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη 

λα κελ επηβαξχλνπλ δπζαλάινγα ην θφζηνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο  πξέπεη λα θαηεπζχλνπλ ηε Γηνίθεζε ζε ελέξγεηεο πνπ λα 

απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ άπηνληαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη νξζφηεηαο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο πιεξνθνξηψλ. 

Οη πξαθηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ  ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην νπνίν αληινχληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ηνλ νξζφ ρεηξηζκφ θαη ηε ζπκθσλία ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εθάζηεο πεξηφδνπ. 

Η εηαηξία έρεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζσζηή απνηχπσζε ησλ ρξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ξνψλ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ψζηε λα 

αμηνινγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αιιά θαη λα κπνξεί λα αληηδξά έγθαηξα θαη ζχκκεηξα πξνο ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

Οξηζκέλεο πξαθηηθέο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ εηαηξία ζαλ πνιηηηθέο θαη 
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δηαδηθαζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

(1)Σελ έθδνζε εηδηθνχ ηχπνπ παξαζηαηηθψλ γηα θάζε ζπλαιιαγή ηεο εηαηξίαο. 

(2) Σελ δηαθχιαμε ηακεηαθψλ ππνινίπσλ κφλν απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. 

(3) Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκίεο ππνβνιήο, 

αξκνδηφηεηεο θαη ηαμηλφκεζε ινγαξηαζκψλ 

(4) Γηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εγρεηξίδηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.  

(5) Σελ εθαξκνγή πιαηζίνπ εηαηξηθήο αλαθνξάο γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

(6) Σελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

(7) Σελ εθαξκνγή δεδνκέλνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξφζβαζε θαη κεηαβνιή ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο αλά πεξηνρή επζχλεο. 

(8) ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ ζε φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο 

φπσο νη απνγξαθέο απνζεκάησλ, νη ζπκθσλίεο ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππνινίπσλ, 

ζπκθσλίεο απαηηήζεσλ ππνρξεψζεσλ. 

(9) Η ρξήζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο. 

(10) πκθσλίεο ππνινίπσλ κε πειάηεο θαη άιινπο ζπλαιιαζζφκελνπο. θα 

 

 

ΜΔΡΟ Γ - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ  

 

Ι.  Γεληθά 

 

1. Η δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ θαη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

2. Κξηηήξην γηα ηελ παξνρή ακνηβψλ ζε κέιε Γ.., δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο 

αμίαο, ε πξνψζεζε ηεο αμηνθξαηίαο θαζψο θαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ 
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βξαρππξφζεζκε θαη ηελ καθξνπξφζεζκε απφδνζε ηνπο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ε 

εηαηξεία επηηπγράλεη λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ζηειέρε κε θαηάιιεια πξνζφληα 

θαη δεμηφηεηεο. 

3. Η βαζηθή επζχλε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ 

ζπλίζηαηαη ζην θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ 

κειψλ. Αλαιπηηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., ε ακνηβή ηνπο 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

επίηεπμε απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο ζηελ 

εηαηξεία. Ωο πξνο ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, πξνηείλεηαη ε ακνηβή ηνπο λα αληαλαθιά 

ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. Δλψ ζπληζηάηαη ε ακνηβή ηνπο 

λα κελ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο, νχησο ψζηε λα κελ 

απνζαξξχλεηαη ε ηπρφλ δηάζεζε ελαληίσζεο ζηελ δηνίθεζε αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

αλάιεςεο απμεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

4. Οη ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. πξνεγθξίλνληαη απφ ην Γ.., ελψ ε 

νξηζηηθή έγθξηζε ηφζν γηα ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ φζν θαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ 

κε εθηειεζηηθψλ κειψλ παξέρεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

 

 

Μέξνο Γ - ΥΔΔΙ ΜΔ ΜΔΣΟΥΟΤ – ΔΠΔΝΓΤΣΔ 

 

Ι. Δπηθνηλσλία κε ηνπο Μεηόρνπο 

Σν Γ.. πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε 

ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Οθείιεη λα εμαζθαιίζεη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ 

κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ. 

Δθηφο απφ ζπλαληήζεηο κε ηνπο επελδπηέο θαη ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο παξνπζηάζεηο 

(«road shows») απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ηνλ 
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Τπεχζπλν επελδπηηθψλ ζρέζεσλ θαη άιια ζηειέρε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζε ζπλαληήζεηο κε θχξηνπο κεηφρνπο 

γηα ζέκαηα επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην Γ.. γηα ηηο ζέζεηο ησλ κεηφρσλ απηψλ. Ο 

Πξφεδξνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην 

Γ.. 

Η εηαηξεία πξέπεη λα δηαηεξεί ελεξγή ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία λα δεκνζηεχεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν γλσζηνπνηήζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ξπζκηδνκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

ΙΙ. Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζπγθαιείηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά 

ηελ εηαηξεία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ 

απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. ηελ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη 

κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 34§2 ηνπ λ. 2190/1920, ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη αξκφδηα λα 

απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο: 

α) Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε 

ηεο εηαηξείαο, 

β) Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, 

γ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, 

δ) Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, 

ε) Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζη) Δθινγή ειεγθηψλ θαη νξηζκφο ηεο ακνηβήο ησλ, 

δ) Γηνξηζκφο Δθθαζαξηζηψλ, 
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ε) Γηάζεζε Καζαξψλ Κεξδψλ, 

ζ) Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ  Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια 

ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγν κε ην 

αληηπξνζσπεπφκελν απφ ηε κεηνρή πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2190/1020 γηα ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3884/2010, ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαξηά 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 

 ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ 

ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, 

 ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ,  

 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, θαη 

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ν 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γ.. πξέπεη λα 
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παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί 

εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ νθείιεη λα παξίζηαηαη θαη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Δηαηξείαο. Γελ απαηηείηαη φκσο ε παξνπζία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληνχ θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γ.. αλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

εηαηξία ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο βεβαηψζεηο ή 

ειεθηξνληθέο πηζηνπνηήζεηο γηα ζπκκεηνρή (άξζξν 28α §4 ΚΝ 2190/1920) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν ηνπ 2% ησλ κεηφρσλ. 

 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη απηφλ πνπ ζα εθηειεί ρξέε 

πξνζσξηλνχ γξακκαηέα. 

Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή 

πλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

Πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Mεηφρσλ πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ 

ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη 

θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ 

νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη 

αληηπξφζσπν εθφζνλ ην επηζπκεί. Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 


