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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
«SPACE HELLAS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
 
Ο παρών κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  Το κείμενο είναι κωδικοποιημένο και τροποποιείται κάθε φορά που αποφασίσει αυτό το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων της εταιρείας ο 
κανονισμός εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει νομοθετικές διατάξεις και διατάξεις του καταστατικού 
της εταιρείας που υπερισχύουν έναντι αυτού. 
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
στα πλαίσια της λειτουργίας με πρακτικές διαφάνειας στη διοίκηση και τη χρηματιστηριακή ενημέρωση, με 
σεβασμό στην ίση μεταχείριση των μετόχων και την προστασία του εταιρικού συμφέροντος. 
Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κώδικας αναρτάται στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα της εταιρείας σε μορφή μη επεξεργάσιμη. 
Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης ισχύει από την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της 
εταιρείας. 

Κεφάλαιο Α΄ 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Υποχρεώσεις, Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου – Τρόπος Λειτουργίας: 
 
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η διαρκής 
επιδίωξη της διαφύλαξης και επέκτασης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η 
προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική 
και χαράσσει την πολιτική ανάπτυξης αυτής, διαφυλάσσει την περιουσία της εταιρείας, ασκεί τον έλεγχο σε 
όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και εποπτεύει τα στελέχη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη 
της, τους εσωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της. 
 
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας, και την 
υφιστάμενη νομοθεσία.  Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τον ν. 4548/2018 μετά την εκλογή 
του από τη γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για την εκλογή του Προέδρου, 
των Αντιπροέδρων και του Διευθύνοντος Συμβούλου.  Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται και η εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα. 
 
Για τον καλύτερο συντονισμό της διεύθυνσης των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
να ορίζει επιτροπή στην οποία μετέχουν διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το 
Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 
έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη 
συνεδρίαση παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί  να διεξαχθεί  με τηλεδιά σκεψη ως προς ορισμένα ή και  ως προς όλα 
τα μέλη.  Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει  τ ις  αναγκαίες πληροφορίες και  τεχνικές οδηγίες γ ια τη συμμετοχή τους στη 
συνεδρίαση.  
 
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς 
τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν  το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με 
ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα  που θα απασχολήσουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό 
Συμβούλιο  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) 
ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση ή με 
τηλεομοιοτύπημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  Η πρόσκληση πρέπει να μνημονεύει με σαφήνεια τα 
θέματα ημερησίας διατάξεως, ειδάλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται και κανένα δεν αντιλέγει σε αυτά. 
 
Κάθε Σύμβουλος, που δεν είναι παρών στη Συνεδρίαση, μπορεί έγκυρα να αντιπροσωπεύεται μόνο από 
άλλο Σύμβουλο που διορίζεται από τον απόντα Σύμβουλο με έγγραφη επιστολή, τέλεξ ή τηλεομοιοτύπημα 
που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν από τους 
άλλους Συμβούλους που απουσιάζουν. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 
παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.  Προκύπτον κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη. 
 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα γραμματέα τελεί κατά περίπτωση ένα μέλος του 
ή ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί.  Ο γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζοντας να καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών 
που διατυπώνονται. 
 
Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.  Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και 
όταν αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, ή στις οποίες η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα, για την έγκριση των 
οποίων ο ν. 4548/2018 προβλέπει τη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2)  
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.   
 
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.  Αντίγραφα των 
πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (σε 
περίπτωση που αυτός δεν έχει τη θέση του Προέδρου) ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  Η κατάρτιση και 
υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους 
ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 
94  ν. 4548/2018).     
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 
εξαετή θητεία, που παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να 
συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Για την εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία στη διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων των υποψηφίων, το επίπεδο επαγγελματικής τους κατάρτισης, η προϋπηρεσία και 
προηγούμενη εμπειρία ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις, η γνώση των κανόνων και συνθηκών της αγοράς. 
 
Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη 
μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν 
πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 
είναι λιγότερα των τριών (3). 
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To Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και 
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται 
στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν 
έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. 
 
Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η συνεχής επί ένα (1) έτος απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη 
αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο 
και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία είναι εννεαμελές και αποτελείται από πέντε  (5) 
εκτελεστικά, τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος. 
 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2).  Μεταξύ των 
μη εκτελεστικών μελών πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη. 
 
Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με 
το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικώς τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4706/2020 
ασκώντας καθήκοντα διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.  
 
Οι αρμοδιότητες εκχωρούνται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση αυτού. 
 
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το πρακτικό εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τα 
εκτελεστικά μέλη έχουν αρμοδιότητες διοίκησης της εταιρείας, εκπροσώπησης της εταιρείας, μεταξύ άλλων, 
έναντι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τραπεζών, εκπροσωπούν 
την εταιρεία έναντι των δικαστηρίων και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και έχουν δικαίωμα 
υπογραφής μέχρι του χρηματικού ορίου που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του.  Πέραν 
του ορίου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση σε ειδική συνεδρίασή του για τη δέσμευση 
της εταιρείας. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκτελεστικά μέλη του δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τρίτα – μη 
μέλη – πρόσωπα να διενεργήσουν συγκεκριμένες - μεμονωμένες πράξεις. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του δύναται να αναθέσει και σε τρίτα – μη μέλη - 
πρόσωπα την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
κυρίως σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, όπως στον Γενικό Διευθυντή, τον Γενικό Εμπορικό Διευθυντή 
ή τον Οικονομικό Διευθυντή.  
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  είναι εκτελεστικό μέλος του, και προς συμμόρφωση 
με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει διορίσει Aντιπρόεδρο εκ 
των μη εκτελεστικών μελών του.   
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της εταιρείας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: 

1. Συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.  
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2. Προεδρεύει στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διασφάλιση της υλοποίησης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον απαιτείται. 
5. Ορίζει προέδρους των επιτροπών, όταν απαιτείται σύσταση επιτροπής, και σε συνεργασία με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο προτείνει τα μέλη των επιτροπών. 
6. Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε θέματα προετοιμασίας  της ημερήσιας διάταξης των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
7. Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων των νέων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
8. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής σύμφωνα με το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 

της εταιρείας περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
 
Διευθύνων Σύμβουλος: 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και  συνεργάζεται με τον 
Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.   
 
Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος: 

1. Συμμετέχει στον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρίας, μαζί με τον Πρόεδρο και τα λοιπά 
εκτελεστικά μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων και του τρόπου υλοποίησης αυτών. 
3. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό της 

μισθολογικής πολιτικής της επιχείρησης. 
4. Προωθεί την εικόνα και το όραμα της επιχείρησης. 
5. Συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης παραγωγικών επενδύσεων. 
6. Προωθεί και διαμορφώνει συμφωνίες συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού (αντιπροσώπευση, 

εμπορία, διάθεση προϊόντων, κ.λπ.). 
7. Συνεργάζεται με τράπεζες και αποφασίζει επί θεμάτων χρηματοδότησης και δανεισμού της 

εταιρίας. 
8. Συναποφασίζει για προσλήψεις προσωπικού. 
9. Συναποφασίζει και εγκρίνει τα γενικά έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης. 
10. Συναποφασίζει για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και της πολιτικής εκπτώσεων της 

εταιρίας. 
11. Λαμβάνει αποφάσεις και θέτει προτεραιότητες κυρίως σε θέματα επενδύσεων, χρηματοδότησης, 

τιμολογιακής πολιτικής και προϊόντων. 
12. Κατευθύνει τις δραστηριότητες του προσωπικού, κυρίως των εμπορικών τμημάτων  της 

επιχείρησης. 
13. Συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με τους: Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο, Τράπεζες, θυγατρικές 

εταιρείες. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
 
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκλέγει έναν ή περισσότερους 
Αντιπροέδρους.  
 
Η εταιρεία διαθέτει έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος συμμετέχει σε 
όλες τις συνεδριάσεις του και είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των 4548/2018,  3016/2002 και 4706/2020 καθώς και του καταστατικού της εταιρείας. 
 
Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα 
με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικώς τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4706/2020 και 
δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της εταιρείας πέραν των γενικών καθηκόντων λόγω 
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της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών,  είναι κυρίως επιφορτισμένα με τη συστηματική επίβλεψη και παρακολούθηση της 
λήψης των αποφάσεων της διοίκησης και ειδικότερα παρακολουθούν και εξετάζουν την στρατηγική της 
εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των επιδόσεών τους και εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που 
υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 
 
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζονται τα μη εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 7 του ν. 4706/2020. Τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιου και δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα 
από δύο (2).  
 
Ειδικότερα, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον 
ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 
μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, 
επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως η σχέση εξάρτησης προσδιορίζεται 
στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020. 
 
Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου: 
 
α) Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή 
εταιρεία ή συμμετέχει σε  σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη παγίων παροχών στο πλαίσιο 
συνταξιοδοτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες 
υπηρεσίες προς την Εταιρεία.  
 
β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε 
επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: 
 
βα) την Εταιρεία ή 
 
ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή 
 
βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό 
του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει 
στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής 
ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας. 
 
γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: 
 
γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για 
περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, 
 
γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης 
εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 
τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, 
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γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που 
εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή 
μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, 
 
γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 79 του ν. 4548/2018, 
 
γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό 
(5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, 
 
γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω 
επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος 
αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, 
 
γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό 
μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. 
 
Η πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως 
ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά 
οικονομικό έτος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην 
οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις 
έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. 
 
Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, ο καθένας ή από 
κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου, προς την τακτική ή 
έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 
 
Η εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα υποβάλλει 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου 3016/2002.  Ομοίως 
υποβάλλεται και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, όπου καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και προσωρινού ανεξάρτητου μέλους σε 
αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε ή εξέλιπε και για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο. 
 
Πολιτική αμοιβών: 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει, σύμφωνα με το ν. 3016/2010, για τα θέματα που 
αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, στους 
εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της εταιρείας. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται 
αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων. 
 
Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και 
επαγγελματισμό και είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.   
 
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προάσπιση του εταιρικού 
συμφέροντος: 
 
Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα 
οποία και κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.  Για το σκοπό αυτό 
υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότητας μεταξύ κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της 
εταιρείας. 
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Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό 
αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της 
εταιρείας. 
 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του 
οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά 
τους, που ενδέχεται να ανακύψουν στις συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του ν. 4548/2018, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, 
καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει 
η εταιρεία και να μετέχουν σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως 
ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν 
ότι: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και 
β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται 
χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) και του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του Ν. 4403/2016 και, κατά 
περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1606/2002. 

Κεφάλαιο Β΄ 
Γενική Συνέλευση 

 
Τρόπος Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας 
σύμφωνα με το καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους και αυτούς που είναι απόντες 
και αυτούς που διαφωνούν.  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν’ αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 117 ν. 4548/2018, περιλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού 
της εταιρείας. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε 
εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της 
εταιρικής χρήσης. 
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, 
τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους 
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι 
μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. 
 
Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση: 
α) Περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με 
αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την 
καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,  
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα 
οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται 
στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία 
ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και  
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,  
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β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του 
ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,  
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων 
αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και  
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.  
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 122 
του ν. 4548/2018 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με 
τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση 
του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των 
πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική 
και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη 
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους 
παραπάνω τρόπους.  
 
Εάν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία 
επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα 
αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. 
 
Για την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των μετόχων, η πρόκληση της γενικής συνέλευσης 
δημοσιοποιείται και στο Σύστημα Επικοινωνίας «ΕΡΜΗΣ» γιατί είναι ευλόγως αξιόπιστο και έχει 
πανευρωπαϊκή εμβέλεια. 
 
Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 
συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 
 
Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση: 
 
Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των ελεγκτών. 
 
Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα 
της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των 
δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας 
και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και 
για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.  
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση:  
 
Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα 
αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν 
στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 
υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
 
Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα. 
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Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις 
λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, 
εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από 
την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε 
δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  Η μη συμμόρφωση του 
αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής 
συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. 
 
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους 
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των 
συμφερόντων του μετόχου.   
 
Κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος: 
α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της εταιρείας, 
γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, 
δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις α΄ έως γ΄. 
 
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την 
ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης  
 
Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 
αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη 
γενική συνέλευση.  
 
Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που 
έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής 
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει 
και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή 
η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης 
δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει 
στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν 
από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής 
ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία 
από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και 
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  
Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις ανωτέρω ρυθμίσεις ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο 
μετά από άδειά της. 
 
Απαρτία: 
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, 
όταν παρίστανται σ’ αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον 
πλήρων ημερών.  
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Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν 
τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση 
είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι 
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.  
 
Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη 
μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την 
τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 
του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης 
των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου.  
 
Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η 
γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, βρίσκεται 
δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται 
ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, 
όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική 
συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν 
απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής 
συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα 
συνεδρίαση και την επαναληπτική.  
 
Διαδικασία συνεδρίασης γενικής συνέλευσης: 
 
Η Γενική Συνέλευση προσωρινά διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε 
περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωτή του ή από ένα πρόσωπο που διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά ως Γραμματέα έναν από 
τους παρόντες μετόχους. 
 
Μέχρι την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προχωρά 
στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας.  Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ο Γραμματέας 
εκλέγονται με μυστική ψήφο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά.  
 
Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται εκτός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, ο Οικονομικός Διευθυντής, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Διευθυντικά Στελέχη ή οι Νομικοί Σύμβουλοι κατά περίπτωση, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Πρόεδρος ή/και τα 
μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο τακτικός ή ο αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής των καταστάσεων της 
εταιρείας και, εφόσον απαιτείται, παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς 
τους που τίθενται προς συζήτηση και απαντούν σε ερωτήσεις των μετόχων επί των θεμάτων αυτών. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει τον απαιτούμενο κατά τις περιστάσεις χρόνο στους μετόχους 
για να υποβάλλουν ερωτήσεις, εφόσον το επιθυμούν. 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν μέτοχοι 
που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί άλλων θεμάτων. 
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Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη 
Γενική Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των λογιστών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης: 
 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε 
ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή 
αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός 
ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. 
 
Αρχή της ισότητας: 
 
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.  Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά 
ανάλογα με το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. 
 
Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.  Κατά τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ακούγονται όλοι οι μέτοχοι που θα ζητήσουν το λόγο, καταγράφονται 
οι απόψεις που τυχόν διατυπώσουν οι μέτοχοι ή οι ερωτήσεις που τυχόν υποβάλλουν και οι απαντήσεις 
που δίδονται.   
 
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης: 
 
Η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες 
ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό 
εγκύρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά της κάθε απόφασης και τον αριθμό των 
αποχών. 

Κεφάλαιο Γ΄ 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας αναφέρονται στον ν. 4548/2018. 
 

Κεφάλαιο Δ΄ 
Σύστημα Εσωτερικού – Εξωτερικού Ελέγχου και Διαχείριση Κινδύνων 

 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: 
 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας οργανωτικά διαρθρώνεται στη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, με διακριτές αρμοδιότητες. 
 
Τα εποπτικά όργανα της εταιρείας έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν 
ότι: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και 
β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται 
χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) και του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του Ν. 4403/2016 και, κατά 
περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1606/2002. 
 
Υπό το πρίσμα της διαχείρισης του κινδύνου, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, έχει ως κύρια 
χαρακτηριστικά, για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: α) την 
αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων συναφών με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, β) 
το διοικητικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, γ) την πρόληψη και 
αποκάλυψη της απάτης, δ) τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών, ε) τις διαδικασίες κλεισίματος 
χρήσης, περιλαμβανομένης της ενοποίησης και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων από τα 
πληροφορικά συστήματα. 
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Στην εταιρεία υπάρχει θεσπισμένη διαδικασία για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων ως προς 
την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία εφαρμόζεται.  Η πληρότητα κι η επάρκειά 
της αξιολογούνται συνεχώς.  
 
Επίσης, υπάρχουν θεσπισμένες και εφαρμοζόμενες διαδικασίες που εκτελούνται από το Λογιστήριο και την 
Οικονομική Διεύθυνση, οι οποίες αφορούν στη συλλογή, τη συμφωνία και την παρακολούθηση των 
χρηματοοικονομικών μεγεθών για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  Το λογιστικό σύστημα της 
εταιρείας εξασφαλίζει την έγκαιρη και με ακρίβεια καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η επεξεργασία και η 
τήρηση των λογιστικών στοιχείων γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την παραγωγή και δημοσίευση 
αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.   
 
Επίσης, εξασφαλίζεται η ασφαλής τήρηση των αρχείων που επιτρέπει την πραγματοποίηση 
αποτελεσματικών ελέγχων σε μεταγενέστερο χρόνο.  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση, τα 
αρμόδια όργανα και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας έχουν έγκαιρα όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. 
 
Η Εταιρεία κατά τη θέσπιση των όλων διαδικασιών της λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πιθανότητα υπάρξεως 
πράξεων απάτης και για αυτό το λόγο οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν σε όλο το εύρος των 
διαδικασιών.  
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, λειτουργικές, μηχανογραφημένες και μη αλλά και εσωτερικού 
ελέγχου οι οποίες αφορούν στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίες και ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις). Επίσης, στις αυτές διαδικασίες ορίζονται κι οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες 
έχουν διαμορφωθεί με βασικό κριτήριο την εκτίμηση του κινδύνου (risk- assessment).  
 
Οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των στελεχών είναι σαφώς οροθετημένοι εκ της διοικήσεως. Εικόνα τους 
δίδεται στο οργανόγραμμα της εταιρείας, από το οποίο και προκύπτουν οι σαφείς αρμοδιότητες, τα 
δικαιώματα και οι ευθύνες. 
 
Οι διαδικασίες κλεισίματος χρήσης εταιρείας και ενοποιήσεως είναι καταγεγραμμένες και βρίσκονται σε 
πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στο εργασιακό περιβάλλον 
της, ανανεώνονται ανάλογα με την πληροφόρηση και τις νομοθετικές τροποποιήσεις και εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια της πληροφορίας από εξωτερικές προσβάσεις. Υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφορικής, 
η Διεύθυνση Πληροφορικής, λειτουργικά και διοικητικά ανεξάρτητη από τους τελικούς χρήστες, εντός της 
οποίας υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων. Η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των υπηρεσιών 
πληροφορικής εξασφαλίζεται με συγκεκριμένες διαδικασίες και με την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων μόνο 
ατόμων. Εξασφαλίζεται ακόμα η φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων πληροφορικής μέσω αντίστοιχων 
διαδικασιών. 
 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:  
 
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται από τον εσωτερικό ελεγκτή - επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου, πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που είναι ανεξάρτητο, δεν 
υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και συνεργάζεται με το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας υποβοηθώντας το στην άσκηση των καθηκόντων του με σκοπό τη διασφάλιση των 
συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων.  
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, έπειτα 
από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, 
προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα 
σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν 
μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς 
χαρακτήρα της εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω 
ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου. 
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Ειδικότερα, ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου  της εταιρίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Υποβολή στην επιτροπή ελέγχου ετήσιου προγράμματος ελέγχων και τις απαιτήσεις των 
απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου 
της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των 
κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
του καταστατικού και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της 
χρηματιστηριακής και περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας. 

• Αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με 
τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

• Υποβολή κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην αναφορές Επιτροπή Ελέγχου, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, σχετικά με τα καθήκοντα των 
ανωτέρω περ. α) και β), τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις 
παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Παρουσία στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 

• Παροχή, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οποιασδήποτε πληροφορίας 
ζητηθεί εγγράφως από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με 
κάθε δυνατό τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 
Αντικείμενο της  Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου: 
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου  αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου της εταιρείας και την 
ενημερώνει εγγράφως τακτικά και όχι λιγότερο από μια φορά ανά τρίμηνο για τα αποτελέσματα των 
εργασιών του. 
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου  είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του προγράμματος 
εργασιών και δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του και υποστηρίζει την υλοποίησή τους. 
 
Φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διατηρείται 
το απαραίτητο επίπεδο γνώσης και κατάρτισης και τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
περιέρχονται στην αντίληψή του. 
 
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και 
συστημάτων αναφορικά με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της εταιρείας. 
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου  ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και 
εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, εργάζεται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας. 
 
Βασικός στόχος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς 
την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας και την εξασφάλιση έναντι των κινδύνων που 
απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. 
 
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου έχει πρόσβαση, σε όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και 
δραστηριότητες της εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.  
 
Επίσης, έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει 
εχεμύθειας. 
 
Στη διάθεση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τίθενται αμέσως κάθε στοιχείο ή έγγραφο που θα 
ζητείται από αυτήν. 
 
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν πραγματοποιεί εργασίες ρουτίνας για λογαριασμό άλλων διευθύνσεων, 
καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αντικειμενικότητά της, ούτε έχει καμία απευθείας αρμοδιότητα ή 
εξουσιοδότηση πάνω στις διαδικασίες που ελέγχει. 
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Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

• Επισκόπηση και έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

• Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί με στόχο 
την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας. 

• Διενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών. 

• Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρείας. 

• Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, διενέργεια 
επιβεβαίωσης της φυσικής τους ύπαρξης και συμφωνία με τα βιβλία. 

• Πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρείας. 

• Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων. 

• Εισήγηση διαμόρφωσης και ανάπτυξης νέων διαδικασιών καθώς και βελτίωσης των υφιστάμενων. 

• Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, 
καθώς και των σχέσεων της εταιρείας με τις εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων 
συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον  δέκα τοις εκατό (10%) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%). 

• Έλεγχος της τήρησης καθώς και ανανέωση των κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας, όπως αυτοί 
έχουν καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό τη θωράκισή της έναντι των 
κινδύνων. 

• Ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράνομη 
συμπεριφορά ή ύποπτη συναλλαγή οποιουδήποτε υπόχρεου προσώπου. 

• Παρακολούθηση,  έλεγχος, αξιολόγηση: 

• i) της εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς 
την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της 
διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, 

• ii) του μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας, 

• iii) του μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης  

• iv) της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά 
σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη 
αγορά. 

• Σύνταξη εκθέσεων προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά με τις ανωτέρω 
περιπτώσεις και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν 
υπάρχουν.  

• Υποβολή ανά τρίμηνο των ανωτέρω εκθέσεων στην Επιτροπή Ελέγχου, μετά από την 
ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, 
αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, τους 
περιορισμούς στο εύρος ελέγχου της, αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και 
τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας στις προτάσεις της.  

•  
Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

1. Κατάρτιση πλάνου ελέγχου. 
2. Σχεδιασμός και προετοιμασία ελέγχου. 
3. Διεξαγωγή του ελέγχου. 
4. Επεξεργασία και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 
5. Αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων. 
6. Τήρηση αρχείου ελέγχων. 
7. Παρακολούθηση υλοποίησης των συστάσεων. 

 
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν απαλλάσσεται των ευθυνών της σε δραστηριότητες της εταιρείας που 
είναι υποκείμενες ελέγχου από τρίτους, αλλά πρέπει να σταθμίζει το κατά πόσο θα μπορεί να βασισθεί 
στην εργασία τρίτων και να προσαρμόσει τον προγραμματισμό του ελέγχου με την εργασία τους.  
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης από όργανα της εταιρείας ή από τρίτους (φορολογικούς ελεγκτές, ορκωτούς 
ελεγκτές κλπ.) οποιαδήποτε διαχειριστικής ή λειτουργικής ανωμαλίας πρέπει οι αρμόδιοι κατά περίπτωση 
υπάλληλοι της εταιρείας (από προϊστάμενο τμήματος ή υπηρεσίας και άνω) να ενημερώσουν αμέσως την 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 
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Όλοι οι διευθυντές των διευθύνσεων της εταιρείας, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μέσω της υπηρεσίας 
εσωτερικού ελέγχου, τη διεξαγωγή οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου.  
 
Επιτροπή Ελέγχου: 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή, 
δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, είτε επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η 
Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που 
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.  Επομένως, ως μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δύνανται να είναι τα ανεξάρτητα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι 
στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία 
και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή 
πρότυπα) προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέσει να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.  Η αξιολόγηση των 
υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ένα εκ των μελών της ως Πρόεδρο, ενώ καθήκοντα Γραμματέως ασκεί η/ο 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα.  Η/Ο Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής φροντίζοντας να καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών της που 
διατυπώνονται. 
 
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας και της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εξωτερικού 
ελέγχου, της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών που διορίζονται για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας (τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές ν. 4548/2018), η επισκόπηση και 
παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών της 
Εταιρείας. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017. 
 
Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που 
έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η Επιτροπή ελέγχου έχει μεταξύ άλλων 
τις εξής αρμοδιότητες, όπως αναλύονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της: α) εξωτερικού ελέγχου, β) επί 
της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, γ) εσωτερικού ελέγχου, δ) επί του ελέγχου των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και ε) σχετιζόμενες με τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές της 
εταιρείας. 
 
Ειδικά σε σχέση με την αρμοδιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρείας, και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου αυτής, όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία αυτού.  Στο πλαίσιο 
αυτό παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των 
πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του 
εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, σε σχέση με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.   
 
Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την 
ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το 
ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, 
χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.   
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Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό 
έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση.   
 
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και 
υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής 
στρατηγικής.  Η εξέταση αυτή καλύπτει τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των 
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


