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Διζαγυγή 
 
Ο παξψλ Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.Γ.) ζπληάρζεθε απφ ηελ Δηαηξεία 
«SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ» θαη απνζθνπεί 
ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξαθηηθψλ βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε 
Δηαηξεία ηφζν απηνβνχισο φζν θαη θαη’ επηηαγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (λ. 
2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 3693/2008, λ. 3884/2010, θηι.). 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιήθζεθε ππφςε o Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο 
Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο ηνπ .Δ.Β. (Μάξηηνο 2011). 
 
Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλψλεηαη, 
ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξεία, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε απηή θαη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
(“stakeholders”).  
 
Οη αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, επηδηψθνπλ δε ηε 
δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε, ψζηε λα παξέρνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο νη απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη λα πξνσζνχλ ηζφηηκα ηα ζπκθέξνληα ηνπο, κέζα 
απφ ηελ ηζνξξνπεκέλε θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ο παξψλ Κψδηθαο δηεπθνιχλεη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 
ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. 
 
Η θαηαγξαθή ηνπ παξφληνο Κψδηθα απνζθνπεί: 
i. ζηε κειέηε θαη πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα ζχγρξνλε εηαηξεία,  
ii. ζηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ηδησηηθψλ θαη ζεζκηθψλ κεηφρσλ,  
iii. ζηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ 3873/2010, ν νπνίνο 
ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ νδεγία 2006/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ.  
 
Ο παξψλ Κψδηθαο ζα απνηειέζεη ην πιαίζην αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί 
ε Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν 3873/2010 απνηειεί 
πιένλ εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ..  
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Γενικέρ απσέρ 
 
I. Ρόλορ και απμοδιόηηηερ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν 
θαη λα δηεπζχλεη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη φισλ ησλ 
κεηφρσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γηνίθεζε εθαξκφδεη ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Θα 
πξέπεη αθφκα λα δηαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ, 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο 
Δηαηξείαο, φπσο είλαη νη πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη θαη νη θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
 
ΙΙ. Μέγεθορ και ζύνθεζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Σν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, 
ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο θαη λα 
δηαζέηεη πνηθηινκνξθία γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο. 
 
III. Ρόλορ και απαιηούμενερ ιδιόηηηερ ηος Πποέδπος ηος Γιοικηηικού 
ςμβοςλίος 
Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο 
ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο 
ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Δπζχλε, επίζεο, ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε 
δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο 
κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ 
κεηφρσλ. 
 
IV. Καθήκονηα και ζςμπεπιθοπά ηυν μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ Δηαηξεία. Σα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη πξνο ην 
ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξείαο θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ κε 
δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνχ 
κε ηελ Δηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο 
ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θαηνρήο ζέζεσλ 
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζηε Γηνίθεζε αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα 
ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξψλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ηνλ 
αλαγθαίν ρξφλν θαη πξνζνρή. 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 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα 
επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη. 
 
V. Ανάδειξη ςποτήθιυν μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Η αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά 
θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 
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νκαιή δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε 
ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. 
 
VI. Λειηοςπγία ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, 
ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπ. Η πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ 
παξέρεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ 
ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
 
VII. Αξιολόγηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 
ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη εθείλε ησλ επηηξνπψλ ηνπ.  
 
VIIΙ. ύζηημα εζυηεπικού ελέγσος 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 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 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα δηαηεξεί 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 ηαθηηθά. Πξέπεη λα 
αλαζθνπεί ηαθηηθά 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, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 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. 
 
IΥ. Δπίπεδο και διάπθπυζη ηυν αμοιβών 
Σν επίπεδν θαη ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 
πξνζέιθπζε θαη ηελ παξακνλή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ 
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία, πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζε 
απηήλ κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Σν χςνο ησλ ακνηβψλ ζα 
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνζφληα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 
εηαηξεία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
νπνίν ε Δηαηξεία ακείβεη ηα ζηειέρε ηεο θαη θπξίσο εθείλα πνπ δηαζέηνπλ ηα 
θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηεο. 
 
X. Δπικοινυνία με ηοςρ μεηόσοςρ 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη 
επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο 
πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 
 
XΙ. Η Γενική ςνέλεςζη ηυν μεηόσυν 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 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 
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πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα 
δηεπθνιχλεη, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρεηηθψλ θαηαζηαηηθψλ πξνβιέςεσλ, ηε 
ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ 
κεηνςεθίαο, ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο 
πεξηνρέο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη αλνηρηφ δηάινγφ ηνπο κε ηελ Δηαηξεία. 
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Μέπορ Α – ςλλογικά όπγανα ηηρ εηαιπείαρ  
 
I. Γιοικηηικό ςμβούλιο  

 
1. κοπόρ και απμοδιόηηηερ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 

 
θνπφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο 
καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ 
εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα 
θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηεο 
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, εμσδίθσο θαη 
δηθαζηηθψο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέζα 
ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή κε 
ην θαηαζηαηηθφ ηεο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηφζν ζην 
θαηαζηαηηθφ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ή άιια 
εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο Δηαηξείαο.  
 
Δλδεηθηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ 
ηεο Δηαηξείαο, 

 ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, 
θαζψο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, 
εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο, 

 ηελ επηινγή θαη, φπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο 
εγεζίαο ηεο Δηαηξείαο, φπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο, 

 ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 
ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ 
ηεο Δηαηξείαο, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ 
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

 ηελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο 
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αθελφο ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζεο ηεο, 
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη δηαδηθαζία επνπηείαο 
ησλ ζπλαιιαγψλ κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ 
ζπκθεξφλησλ, 

 ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο 
ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο, 

 ηελ επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάζεζεο 
εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη  

 ηε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο 
Δηαηξείαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα 
ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο Δηαηξείαο. 
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Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα 
απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 3β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  Όζνλ αθνξά ζε νκνινγηαθά δάλεηα κεηαηξέςηκα ζε 
κεηνρέο (αξ. 3α  ηνπ Κ.Ν. 2190/1920), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη 
ηελ έθδνζε ηνπο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο λα αλαζέηεη ηελ 
άζθεζε φισλ ή νξηζκέλσλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ 
απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ  έθηαζε απηήο ηεο 
αλάζεζεο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζπζηήζεη επηηξνπέο πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ 
πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ. 
 
 

2. Μέγεθορ και ύνθεζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο ελλέα (9) 
πκβνχινπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε κέγηζηε ζεηεία πέληε (5) εηψλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 
επαλεθινγή ηνπο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
κειψλ ζε κία κφλν Γεληθή πλέιεπζε θαη ε δηαδνρή ησλ κειψλ Γ.. λα ζπληειείηαη 
ζηαδηαθά. 
 
Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ ππνβάιινληαη γηα εθινγή ή επαλεθινγή ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή βηνγξαθηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ ηελ άπνςε 
ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Νφκν θαη ηνλ παξφληα Κψδηθα, θαζψο 
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κεηφρνπο λα ιάβνπλ 
απφθαζε βάζεη εκπεξηζηαησκέλεο άπνςεο. 
 
Καηά ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο 
αηνκηθέο εκπεηξίεο, ε εθπαίδεπζε, νη δεμηφηεηεο θαη άιιεο ηδηφηεηεο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηδίσο λα : 
(α) δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο,  
(β) έρνπλ εκπεηξία εγεζίαο θαη δηνηθήζεσο,  
(γ) θαηέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο ή επηρεηξεκαηηθέο 
εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Δηαηξείαο, 
(δ) θαηέρνπλ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο ζθέςεσο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 
επνηθνδνκεηηθήο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζε νκαδηθφ πεξηβάιινλ, 
(ε) πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν πεξί αλεμαξηεζίαο ππνρξεψζεηο (ηα 
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε) . 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα εθιέγεη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαπιήξσζε κειψλ απηνχ ηα νπνία παξαηηήζεθαλ, 
απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 
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Δθφζνλ ε αλαπιήξσζε ειιεηπφλησλ, θαηά ηα σο άλσ, κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί 
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ησλ 
απνκελφλησλ κειψλ ηνπ, εθφζνλ απηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), λα εθιέμεη λέα κέιε 
ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ.  
 
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο 
ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ 
λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ 
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ 
γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ 
ηξηψλ (3). 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Η 
ηδηφηεηα ησλ κειψλ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. ηα εθηειεζηηθά κέιε πεξηιακβάλεηαη ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο θαη ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε ηεο Δηαηξείαο. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ 
κειψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξν 3 ηνπ Ν. 
3016/2002), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
αλεμάξηεηα κέιε, ηα νπνία νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λφκνπ 
πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο 
κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
ην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο, ηφζν ησλ ππνςεθίσλ φζν θαη ησλ ελ 
ελεξγεία κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα ζεσξεί φηη ζρέζε εμάξηεζεο 
ππάξρεη, φηαλ ην κέινο:  
 

 δηαηειεί (θαηά ηνλ Νφκν 3016/2002) ή έρεη δηαηειέζεη ππάιιεινο, αλψηαην 
ζηέιερνο ή Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο 
ηεο εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ (3) εηψλ,  

 ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη απφ ηελ Δηαηξεία, εληφο ηνπ 12κήλνπ πνπ πξνεγήζεθε 
ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, νπνηαδήπνηε άιιε απνδεκίσζε εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηνπ 
σο κέινπο, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 
Δηαηξείαο,  

 έρεη (θαηά ηνλ Νφκν 3016/2002) ή είρε εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 
νπζηψδε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, ηδηαίηεξα 
σο ζεκαληηθφο πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή ζχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, ή σο 
εηαίξνο, κέηνρνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή σο αλψηαην 
ζηέιερνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε κε ηελ 
Δηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, 

 έρεη δηαηειέζεη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο 
εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο ή εηαίξνο ή ππάιιεινο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη 
ππεξεζίεο ηαθηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο, 

 έρεη (θαηά ηνλ Νφκν 3016/2002) ζπγγέλεηα δεχηεξνπ βαζκνχ ή ζπδπγηθή 
ζρέζε κε κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλψηαην 
ζηέιερνο, ζχκβνπιν ή ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο, 
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 ειέγρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, πάλσ απφ 10% 
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο ή εθπξνζσπεί ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο 
Δηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο. 
 

 
3. ςγκπόηηζη και λειηοςπγία ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ 
έσο δχν Αληηπξνέδξνπο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη έλαλ ή δχν Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη 
έλαλ ή δχν Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο απφ ηα κέιε ηνπ θαη κφλν, θαζνξίδνληαο 
ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. 
  
Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ ν Αληηπξφεδξνο ή αλ έρνπλ νξηζζεί δχν Αληηπξφεδξνη, απηφο πνπ 
νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη 
αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ θαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη 
ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
 
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ έδξα ηεο 
Δηαηξείαο ή νπνπδήπνηε αιινχ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη 
Θεζζαινλίθεο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν είηε 
ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
 
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο απηνχ, ν 
νπνίνο δχλαηαη λα νξίδεη πξφζσπν πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα Γξακκαηέα Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  
 
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη. 
 
Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί 
γηα ην ζθνπφ απηφ. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ εθδίδνληαη επίζεκα απφ ηα πξφζσπα απηά. 
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο, 
αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο, 
ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε Δηαηξεία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 
έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε 
κέζσ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηνπο 
ζπκβνχινπο κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
 
 

4.Καθήκονηα & ζςμπεπιθοπά ηος Πποέδπος και ηυν λοιπών μελών ηος 
Γιοικηηικού ςμβοςλίος. 

 
Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
θαζνξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο 
ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Δπζχλε, επίζεο, ηνπ Πξνέδξνπ απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο 
έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 
θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε 
δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ.  
 
Ο Πξφεδξνο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κε 
εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη 
επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ. 
 
Οη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ην 
απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ Δηαηξεία, κέρξη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πηνζεηεί, σο κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο 
Δηαηξείαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ 
θαη ζηελ Δηαηξεία, αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. 
 
Άιιεο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά 
ηδξχκαηα) πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.. Αιιαγέο 
ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην Γ.. κφιηο 
πξνθχςνπλ. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. πξέπεη θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο λα 
δηαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ επαξθή ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
 
Σα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά 
ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επνπηεχνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνβιεπφκελεο επηηξνπέο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο νξζήο εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
 

Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, μερσξηζηά ή απφ θνηλνχ, 
αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ Γ.. πξνο ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν. 
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5. Αξιολόγηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
 
Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) ρξφληα θαη λα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία. ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λα ζπδεηνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, ελψ ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν Πξφεδξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηψλ. 

 
II. Άλλα Γιασειπιζηικά και Δποπηικά Όπγανα 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ 
αξκφδησλ γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ ή κε άιιεο 
αξκνδηφηεηεο, φπσο ζα θξίλεη απαξαίηεην, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 
Δηαηξείαο. Οη ιεπηνκεξείο φξνη εληνιήο, ε ζχλζεζε, ε ζεηεία, ε πξνεδξία θαη ε 
ζπρλφηεηα αλαθνξψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηέηνησλ επηηξνπψλ νξίδνληαη 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη επηηξνπέο έρνπλ ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα θαη ζα 
ππνβάιινπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα εμέηαζε θαη δξάζε. 
Καη’ εμαίξεζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε απηέο εθηειεζηηθέο ή / 
θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν θαη 
ην Καηαζηαηηθφ.  
 

1. Δπιηποπή Δλέγσος 
 
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα 
αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Όια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην δε 
αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη 
απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Η Δπηηξνπή 
Διέγρνπ πξνεδξεχεηαη απφ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 
 
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη, ελδεηθηηθά, ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο, 

 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, 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ 
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

 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 άιισλ ππεξεζηψλ 
απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 
Η πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ 
λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, γίλεηαη κεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Διέγρνπ. 
 

Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη λα επηδψζεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Μέπορ Β – Δζυηεπικόρ Έλεγσορ & Γιασείπιζη Κινδύνυν  
 
Η Δηαηξεία πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε 
ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, 
θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. 
 
Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, 
θαζεθφλησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηε Γηνίθεζε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο 
θαη απνζθνπεί: 

 ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηθξνχξεζεο 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ απφ κε νξζή ρξήζε ή απφ απψιεηα θαη ηεο 
πξφιεςεο θαη ηεο απνθάιπςεο πηζαλήο απάηεο, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Δηαηξείαο θαη 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπζηήλεη Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Παξάιιεια, αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
 
Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηειερψλεηαη απφ ηνλ ή ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 
πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ινηπέο 
επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο θαη επνπηεχεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ηελ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη πξφζβαζε ζε 
νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, αξρεία, 
πξνζσπηθφ θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 
 
Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα βνεζά ηελ 
Δηαηξεία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο 
επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζά ηα 
ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γη’ απηφ 
παξέρεη αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, πξνηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
ειεγρζείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
δηαρείξηζε ησλ ελερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 
θαη δηνίθεζεο. Αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε 
επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ 
αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Η αλαζθφπεζε θαιχπηεη φινπο ηνπο 
νπζηψδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 
ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  
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Σν θχξην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε 
εμέηαζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (“system of internal 
controls”) γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή 
δηαζθάιηζε φηη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ηεο Δηαηξείαο ζα εθπιεξσζνχλ 
απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξέρεη ζηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ 
Διέγρνπ ηα απαξαίηεηα κέζα, πφξνπο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
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Μέπορ Γ – Πολιηική Αμοιβών 
 
 I. Γενικά  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο 
ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη 
ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Οη ακνηβή ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επίηεπμε απηψλ κε ηειηθφ 
ζηφρν ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο ζηελ Δηαηξεία.  
 
Η ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αληαλαθιά ην 
ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 
 
Οη ακνηβέο ηφζν ησλ εθηειεζηηθψλ φζν θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 
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Μέπορ Γ - σέζειρ με Μεηόσοςρ – Δπενδςηέρ  
 
I. Δπικοινυνία με ηοςρ μεηόσοςρ  

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη 
επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο 
πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκνη γηα ζπλαληήζεηο κε κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη 
λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ο Πξφεδξνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην 
Γ.. 
 
Η Δηαηξεία πξέπεη λα δηαηεξεί ελεξγφ ηζηφηνπν, ζην νπνίν δεκνζηεχεη πεξηγξαθή ηεο 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ηεο δηάξζξσζεο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 
θαζεζηψηνο, θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 
επελδπηέο. 
 

 
II. Γενική ςνέλεςζη ηυν μεηόσυν 

 
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη 
δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο 
ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πάληνηε κέζα ζην πξψην 
εμάκελν απφ ηελ ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα 
ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη 
ζθφπηκν. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 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, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
ε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3884/2010, ε Δηαηξεία πξέπεη λα αλαξηά 
ζηνλ ηζηφηνπφ 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, 
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 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ 
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,  

 ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη  

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο.  

 
ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ή φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί 
πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ 
κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 
 
Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ηεξνχληαη 
πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Σα αληίγξαθα 
θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
 
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε απφθαζε 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο εληφο 
δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο 
κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Η 
άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 
δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Κάζε κέηνρνο ζπκκεηέρεη 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ. 
 
Σνπιάρηζηνλ ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη ν εζσηεξηθφο 
ειεγθηήο ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ 
λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηά ηνπο, πνπ 
ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλήζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη.  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ 
ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο. 
 

  


