
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4548/2018, το ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, το Καταστατικό της 

Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΣΧΥΣ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  

Το παρόν τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
δεσμεύει όλα τα πρόσωπα όπως ορίζονται στην παρ. 3.  

Το παρόν καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, κοινοποιείται στα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος.  

Η αναθεώρηση του πραγματοποιείται όποτε απαιτείται. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας είναι τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

4. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, 
Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της, ενεργώντας 
συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που 
αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και 
την πραγμάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των 
θεμάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα εκπροσώπησης και διαχείρισης της 
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο δικαιούται με απόφασή του να 
αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης ή διαχείρισης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εξαιρουμένων των θεμάτων για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας 
απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ως διοικητικού οργάνου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και 
να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, 
διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική με την επιμέλεια του 
συνετού επιχειρηματία. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και 
των αλλοδαπών μετόχων. 

 



 

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες  και τα καθήκοντα που του 
παρέχει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Καταστατικό της Εταιρείας και οι 
εκάστοτε εταιρικές διαδικασίες. Μέσα στο ως άνω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας. Στα καθήκοντα του 
περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και 
αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4706/2020: 

• εγκρίνει την προβλεπόμενη Πολιτική Καταλληλότητας  

• ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης 
της Εταιρείας, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον 

οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας 

στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. 

• διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους: 

 
α) στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την 

αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, 
β) στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με 

την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία, 
γ) στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,  
δ) στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση 
αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 
4548/2018, 

ε) στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 
• διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι 

διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και 

τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει 

ο ρόλος τους.  

• Διασφαλίζει ότι το αναλυτικό βιογραφικό των υποψήφιων μελών είναι 

αναρτημένο όπως προβλέπεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας 

• μεριμνά, ώστε το καταστατικό της Εταιρείας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα 
κάθε φορά μορφή του, να βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της 

Εταιρείας. 

• λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της ανεξαρτησίας 
των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• εκδίδει και εγκρίνει τον προβλεπόμενο σύμφωνα με το ν.4706/2020 Κανονισμό 
Λειτουργίας και κάθε τροποποίηση του. 

• ορίζει τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της 

• εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν.4706/2020 αναφορικά με τις 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
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Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικώς: 

• η έγκρισης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της 
Εταιρείας, ο σχεδιασμός της γενικής πρακτικής της επιχείρησης και η δημιουργία 

εταιρικής κουλτούρας. 

• Η εφαρμογή της γενικής εταιρικής πολιτικής και η επικοινωνία των 

αποφασισμένων επιχειρηματικών στόχων προς τα κατώτερα κλιμάκια. 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής 
του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως. 

• η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς 
και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και 

εκποιήσεις,  

• η επιλογή και, όποτε χρειάζεται, η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της 

Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής,  

• ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και η εναρμόνιση των αμοιβών των 
ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των 

μετόχων της,   

• η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της 

Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των 

στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και η 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων,   

• η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των κύριων μετόχων 

(συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να 

διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του Διοικητικού 

Συμβουλίου), καθώς και η κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Για 

το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία 

εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των 

εταιρικών συμφερόντων,  

• η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής 
συμμόρφωσης της Εταιρείας,  

• η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης 

εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και   

• η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της 
Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα 

συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας.  

• η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται 
στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τον εσωτερικό ελεγκτή αλλά και τη 

γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και μάλιστα, υπό το πλαίσιο του ν. 

4548/2018, θεσπίζει και φέρει προς έγκριση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την 

πολιτική αποδοχών των μελών του και του γενικού διευθυντή ή του αναπληρωτή 

του, εάν υπάρχουν. 

• έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη όπως προβλέπεται από το ν. 
4548/2018 και τη σχετική πολιτική της Εταιρείας. 



 

• ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης 

διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης). 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ 
αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση  της  
περιουσίας  αυτής  και  στην  εν  γένει  επιδίωξη  του  σκοπού  της  Εταιρείας  και  την 
εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του 
Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα σύμφωνα με το Καταστατικό, 
το Διοικητικό Συμβούλιο: 

α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη 
αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει. 

β)Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, 
Δημοτικών και λοιπών αρχών, η Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών 
προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας 
και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

γ)Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και 
προσδιορίζει κάθε δαπάνη. 

δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή 
κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε 
κρίνει ότι είναι σκόπιμο. 

ε)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

στ)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να 
παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ’ αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα 
παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται,  επάγει  και  
αντεπάγει  όρκους,  προσβάλλει  έγγραφα  ως  πλαστά,  καταργεί  δίκες,  συνάπτει 
συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της 
Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή 
ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 

ζ)Αγοράζει  και  πωλεί  για  λογαριασμό  της  Εταιρείας  πρώτες  ύλες, εμπορεύματα,  
μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. 

η)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή 
εκμισθώνει αυτά. 

θ)Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας 
(υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). 

ι)Εκχωρεί  και  ενεχυριάζει  με  οποιουσδήποτε  όρους  εγκρίνει,  φορτωτικές,  
εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, 
απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. 

ια)Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών 
επιστολών ή πιστώσεων  δι’  ανοικτού  λογαριασμού,  με  όποιους  όρους  ήθελε  εγκρίνει,  
με  την  προϋπόθεση  ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. 

ιδ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. 

ιε)Λαμβάνει  δάνεια  για  λογαριασμό  της  Εταιρείας,  παρέχει  εντολές  πληρωμής  και  
αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 



 

ιστ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά 
τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. 

ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, 
ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα 
για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. 

ιη)Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις 
και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας. 

ιθ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και 
ορίζει τις αποδοχές αυτού. 

κ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας 
ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια 
οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική 
περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω 
πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και 

κα)Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  αυτής  και  προτείνει  τα  διανεμητέα  μερίσματα  στους  
μετόχους  και  τα  ποσά  που  θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών 
κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι απλώς ενδεικτική. 

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε 
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη 
μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας 
ή τις τροποποιήσεις του. 

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  δεν  αντιτάσσονται  στους  καλόπιστους  τρίτους,  
ακόμη  και  αν  έχουν  υποβληθεί  στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

6. ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με εξαετή θητεία που 
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 
αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 
να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα, σύμφωνα με το νόμο.  

Το αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή 
εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλου, του οποίου η 
θέση κενώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση 
εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένη θητεία. 

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό ή από 
τη Γενική Συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο Καταστατικό. Σε κάθε 
περίπτωση, ο αριθμός των μελών δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) μέλη ή 
να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 
σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή 



 

αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες 
Συμβούλους και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων 
μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Το αξίωμα του  
Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να 
συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έως και δύο 
διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την 
αρμοδιότητά τους. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 
Αντιπρόεδρος. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην 
περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για 
την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον  ορισμό φυσικού 
προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως 
παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. 

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, ο αριθμός των 
οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει 
και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για  την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
7 του Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, 
απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. 
Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία, απαιτείται 
το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη 
(συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) σε σχέση με τα 
εκτελεστικά. 

Τα εκτελεστικά μέλη έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της 
Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Τα μη εκτελεστικά δεν 
έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους 
επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν 
επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης 
αποφάσεων από τη Διοίκηση. 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι 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 που προβλέπονται στο άρθρο 9 του 
ν.4706/2020. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Ο αριθμός των 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του 
συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για 
την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό 
Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο 
(2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό 
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λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την 
διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ανεξάρτητα εφόσον 
κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, 
επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.  

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την 
Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα 
δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε 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 πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού 
συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για 
προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων 
ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην 
πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. 

 
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, 

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 
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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. 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εφαρμόζουν τις πολιτικές αποφυγής 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

Η Εταιρεία υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη 
θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας 
αυτής. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας 
της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των 
ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου 
απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση 
που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό 
μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 
ανεξαρτησίας. Όπου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας προβλέπεται 
αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπομένου από το 
νόμο και, μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του προβλεπομένου ως άνω αριθμού, 
αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία και διατηρείται 
αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. 

 

7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά επιφορτίζονται με 
τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, συμβάλλουν στην 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια των λαμβανομένων αποφάσεων και στην προαγωγή 
όλων των εταιρικών ζητημάτων. Διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις σχετικά με τη 
στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοσή της, το ενεργητικό της, την ανάδειξη υποψηφίων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις αναπτύσσουν στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μεταξύ άλλων 

(α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, 
καθώς και την επίτευξη των στόχων της 

(β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους 

(γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 
εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 
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Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, 
αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, 
ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας 
εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι ανάλογες με 
τον χρόνο που διαθέτουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. 

 

8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της 
στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. 

Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις 
συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά 
την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες 
αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα 
εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από 
κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις 
τους. 

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με την 
Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης. 

 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και 
την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται του Διοικητικού 
Συμβουλίου, έχει την αρμοδιότητα της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
συνεδρίαση, του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής 
οργάνωσης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και της αποτελεσματικής 
διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη, επίσης, του Προέδρου αποτελεί η 
διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής των μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του, η διασφάλιση εποικοδομητικών 
σχέσεων μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, καθώς και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας του Προέδρου με όλους τους Μετόχους, με γνώμονα τη 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των Μετόχων, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής του για διασφάλιση κοινοποίησης των απόψεων 
των Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, για  τις ως άνω, μη 
εκτελεστικές  του αρμοδιότητες, μη  εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. 

 



 

10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένος, 
πέρα από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες και με το συντονισμό και την αποτελεσματική 
επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να συγκαλεί ειδική συνεδρίαση των εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών μελών κάθε τρίμηνο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εργασίες 
της Εταιρείας και τα τρέχοντα ζητήματα. Επιπρόσθετα, ο μη εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος 
προΐσταται στην αξιολόγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις 
συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών αυτού. Τέλος, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να ενημερώνει και συζητά περί των θεμάτων 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.  

 

 

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ν.4548/2018περί ανωνύμων εταιρειών θέτει γενικούς κανόνες σχετικά με την 
οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε 
να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από 
τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να 
αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές 
του. 

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υιοθετεί 
ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα 12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να 
αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη 
σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την επαρκή 
εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και 
έμπειρο  εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής 
ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ, αλλά και τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για 
τα υπόλοιπα μέλη.   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνούν και τα ίδια για την τακτική ενημέρωσή 
τους, αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους, 
στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία. Επίσης ενημερώνονται έγκαιρα για τις 
αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έρχονται σε τακτική επαφή με το 
στελεχικό δυναμικό της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής 
τομέων και υπηρεσιών ενώ έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του 
Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε οποιονδήποτε 
άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου διατηρεί υποκαταστήματα, 



 

εγκαταστάσεις ή εν γένει χώρους η Εταιρεία ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, 
κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εγκύρως  συνεδριάζει  εκτός  της  έδρας  
του  σε οποιονδήποτε  άλλο  τόπο,  είτε  στην  ημεδαπή  είτε  στην  αλλοδαπή  εφόσον  
στη  συνεδρίαση  αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα 
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Παρέχεται  η  δυνατότητα  διεξαγωγής  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  πρόσκληση  προς  τα  μέλη  του  διοικητικού  
συμβουλίου  θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη 
συνεδρίαση. 

Παρέχεται  η  δυνατότητα  διεξαγωγής  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  πρόσκληση  προς  τα  μέλη  του  διοικητικού  
συμβουλίου  θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη 
συνεδρίαση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με 
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση 
πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Απόντος ή κωλυομένου του 
Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
διαφορετικά η λήψη  αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει 
στη λήψη αποφάσεων. 

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο  (2) από τα μέλη του 
με  αίτησή τους  προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται 
να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει  μέσα σε 
προθεσμία επτά (7) ημερών  από την υποβολή της αίτησης. Εάν 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 μέσα σε  προθεσμία  πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά  τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή 
απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα  με τα οποία θα ασχοληθεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 
σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται  σ’  αυτό  το  ήμισυ  πλέον  ενός  των  συμβούλων,  
ουδέποτε  όμως  ο  αριθμός  των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών  

Εφόσον  δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Οι  συζητήσεις  και  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  καταχωρούνται  
περιληπτικά  σε  ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από 
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει 



 

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται  να  αρνηθεί  την  
καταχώριση  γνώμης,  η  οποία  αναφέρεται  σε  ζητήματα  προφανώς  εκτός ημερήσιας 
διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο 
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων 
κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε. ΜΗ. , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) 
ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντίγραφα  και  αποσπάσματα  των  πρακτικών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  
επικυρούνται  από  τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η  κατάρτιση  και  υπογραφή  πρακτικού  από  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  
ή  τους αντιπροσώπους  τους  ισοδυναμεί  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  
ακόμη  και  αν  δεν  έχει προηγηθεί  συνεδρίαση.  Η  ρύθμιση  αυτή  ισχύει  και  αν  όλοι  οι  
σύμβουλοι  ή  οι  αντιπρόσωποί  τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή 
τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους 
συμβούλους. 

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται 
με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, 
σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 
του Ν. 4548/2018. 

 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηστή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας από 
κατάλληλα πρόσωπα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ως προς τη 
δυνατότητα να ανταπεξέρχονται με επάρκεια και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται (α) σε συλλογική βάση, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τη συνολική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) σε ατομική 
βάση που αφορά στην εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε μέλους στην επιτυχή λειτουργία 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
επιτροπών του ακολουθεί τη σχετική διαδικασία που έχει συντάξει η Εταιρεία. 


