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Διζαγυγή
Ο παξώλ Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρηεθε από ηελ Δηαηξία «REVOIL
Α.Δ.Δ.Π.» θαη θαηαγξάθεη ηηο πξαθηηθέο βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ
εθαξκόδεη ε εηαηξία ηόζν απηνβνύισο όζν θαη θαη’ επηηαγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
(λ. 2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 3693/2008, λ. 3884/2010, θηι.).
Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιήθζεθε ππόςε ν Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο
Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο πνπ θπθινθόξεζε ν ΔΒ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ν Κώδηθαο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2009 θαη νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ πνπ
δεκνζηεύζεθαλ ην 2004.
Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ παξόληνο Κώδηθα είλαη:
Ι. ε κειέηε θαη πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
ΙΙ. ε βειηίσζε ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ ηδησηώλ ή ζεζκηθώλ κεηόρσλ, Διιήλσλ θαη
αιινδαπώλ θαη
ΙΙΙ. ε δεκηνπξγία ελόο πξνζβάζηκνπ θαη θαηαλνεηνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πάλσ
ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν
3873/2010 απνηειεί πιένλ εηδηθό ηκήκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ..
Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζύζηεκα αξρώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλώλεηαη,
ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξία θαη απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθώλ
ζπκθεξόλησλ θαζώο θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ηα πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη κε
απηήλ, έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαη πεξηιακβάλεη γηα
παξάδεηγκα, πηζησηέο, ηξάπεδεο, δεκόζην, κεηόρνπο, δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
Δηαηξίαο, επνλνκαδόκελνπο σο «stakeholders».
Οη αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο θαη επηδηώθνπλ ηελ
δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε, ώζηε λα παξέρνληαη ηζόηηκα ζε όινπο ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα έρνπλ ελεξγό
ξόιν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο.
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ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ
Ι. Ρόλορ και απμοδιόηηηερ ηος Γ..
Σν Γ.. ζα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθό ηνπ ξόιν θαη λα δηεπζύλεη
ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο πξνο όθεινο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ κεηόρσλ,
δηαζθαιίδνληαο όηη ε Γηνίθεζε αθνινπζεί ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Θα πξέπεη αθόκα
λα δηαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ηζόηηκε κεηαρείξηζε όισλ ησλ κεηόρσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπώλ κεηόρσλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ην Γ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ
ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο εηαηξείαο, όπσο είλαη
νη πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαδόκελνη θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη
άκεζα από ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.
II. Μέγεθορ και ζύνθεζη ηος Γ..
Σν κέγεζνο θαη ε ζύλζεζε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κέγεζνο, ηε
δξαζηεξηόηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γ.. ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη από πςειό επίπεδν αθεξαηόηεηαο θαη λα δηαζέηεη πνηθηινκνξθία
γλώζεσλ, πξνζόλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνύο
ζηόρνπο.

III. Ρόλορ και απαιηούμενερ ιδιόηηηερ ηος πποέδπος ηος Γ..
Ο Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ. Θα πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζνξηζκνύ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ
Γ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεώλ ηνπ. Δπζύλε
επίζεο ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο
πιεξνθόξεζεο ησλ κειώλ ηνπ Γ, θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ
κε όινπο ηνπο κεηόρνπο, κε γλώκνλα ηε δίθαηε θαη ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ όισλ ησλ κεηόρσλ.

IV. Καθήκονηα και ζςμπεπιθοπά ηυν μελών ηος Γ
Κάζε κέινο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Σα κέιε ηνπ
Γ ζα πξέπεη λα ελεξγνύλ κε αθεξαηόηεηα θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο θαη
λα δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ κε δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ.
Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνύ κε ηελ εηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα
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απνθεύγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηόηεηα πνπ δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί
ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο εηαηξείαο. Σα
κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξώλνπλ ζηα
θαζήθνληά ηνπο ηνλ αλαγθαίν ρξόλν θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. Θα πξέπεη επίζεο
λα πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο άιισλ επαγγεικαηηθώλ δεζκεύζεσλ (ηδηαίηεξα ζπκκεηνρέο
ζε Γ άιισλ εηαηξεηώλ) κόλν ζην βαζκό πνπ απηό απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή
απόδνζή ηνπο σο κειώλ ηνπ Γ. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηδηώθνπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, θαζώο θαη ησλ επηηξνπώλ, ζηηο νπνίεο
ηνπνζεηνύληαη.
V. Ανάδειξη ςποτήθιυν μελών ηος Γ..
Η αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα. Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηαδνρή ησλ κειώλ ηνπ, θαζώο
θαη ησλ αλώηαησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ, κε ζθνπό ηε καθξνπξόζεζκε επηηπρία ηεο
επηρείξεζεο.
VI. Λειηοςπγία ηος Γ..
Σν Γ.. πξέπεη λα ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλόηεηα, ώζηε λα εθηειεί
απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ. Η πιεξνθόξεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη από ηε
Γηνίθεζε θαη ηηο όπνηεο Δπηηξνπέο πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, ώζηε λα ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα αληεπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ από
ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ.
VII. Αξιολόγηζη ηος Γ..
Σν Γ.. πξέπεη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, θαζώο θαη εθείλε ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ.
VIII. ύζηημα Δζυηεπικού Δλέγσος
Σν Γ.. πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηνπο κεηόρνπο θαη ην θνηλό κηα ζαθή αμηνιόγεζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο εηαηξείαο, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ
αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξζόηεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ,
όπνπ απηέο επηβάιινληαη.
Σν Γ.. πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, κε
ζθνπό ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ επελδύζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξείαο, θαζώο θαη ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
θηλδύλσλ. Πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα
ηελ επαλεμεηάδεη ηαθηηθά. Πξέπεη λα αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θύξηνπο θηλδύλνπο πνπ
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αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ, όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ θηλδύλσλ. Η αλαζθόπεζε πξέπεη
λα θαιύπηεη όινπο ηνπο νπζηώδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο, θαζώο
θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Σν Γ.. κέζσ ηεο
επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη επίζεο λα αλαπηύζζεη άκεζε θαη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο
εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηαθηηθή ελεκέξσζε
από ηνπο ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.
IX. Δπίπεδο και διάπθπυζη ηυν Αμοιβών
Σν επίπεδν θαη ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζέιθπζε
θαη ηελ παξακνλή ησλ κειώλ ηνπ Γ.., ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία, πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζε απηή κε ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο
γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Σν ύςνο ησλ ακνηβώλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε
αληηζηνηρία κε ηα πξνζόληα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εηαηξεία. Σν Γ.. πξέπεη λα
έρεη ζαθή εηθόλα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ακείβεη ηα ζηειέρε ηεο θαη
θπξίσο εθείλα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.
Υ. Δπικοινυνία με ηοςρ Μεηόσοςρ
Σν Γ.. πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ύπαξμε ζπλερνύο θαη επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ
κε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο
ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή.
XI. Η Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν
Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ δηεπθνιύλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα όια
ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Γ.. πξέπεη λα δηεπθνιύλεη, εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ
ζρεηηθώλ θαηαζηαηηθώλ πξνβιέςεσλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηε ζπκκεηνρή
ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη εηδηθόηεξα ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο, ησλ
αιινδαπώλ κεηόρσλ θαη όζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν Γ.. πξέπεη
λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ νπζηαζηηθό θαη
αλνηρηό δηάινγν ηνπο κε ηελ εηαηξεία.
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ΜΔΡΟ Α – ΣΟ Γ.. ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ
Ι.

Ρόλορ και απμοδιόηηηερ ηος Γ..

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αζθεί ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ
εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ εηαηξεία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ
ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό ηεο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Η εηαηξεία, κε ηελ επηθύιαμε ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ, αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο
θαη δεζκεύεηαη κε ηελ ππνγξαθή ελόο ή δύν εμνπζηνδνηεκέλσλ κειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ππό ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη κόλν εγγξάθσο, λα αλαζέηεη ηελ
άζθεζε όισλ ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηόο από απηέο πνπ απαηηνύλ
ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζώο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή
πεξηζζόηεξα πξόζσπα, κέιε ηνπ ή όρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηελ έθηαζε
απηήο ηεο αλάζεζεο. Δλδεηθηηθά νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. δύλαηαη λα
πεξηιακβάλνπλ:
-

-

-

-

-

Σηο απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ
θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηνπο εζσηεξηθνύο ειεγθηέο θαη ηελ
γεληθόηεξε πνιηηηθή ακνηβώλ ηεο Δηαηξίαο,
ηνλ νξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο,
ηελ ζύληαμε εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη
ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο θαη ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκόδηεο επνπηηθέο αξρέο,
ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζηόρσλ
ηεο εηαηξείαο, ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ
επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ, θαζώο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο
θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο,
ηελ επηινγή θαη όπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο
εγεζίαο ηεο εηαηξείαο, όπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηαδνρήο,
ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ
ηεο εηαηξείαο, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηόηεηα, θαζώο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ,
ηελ επαγξύπλεζε, όζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνύζεηο
ζπκθεξόλησλ κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζήο ηεο,
ησλ κειώλ ηνπ Γ ή ησλ θύξησλ κεηόρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεηόρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθώλνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηε
ζύλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ), θαζώο θαη ηελ θαηάιιειε
αληηκεηώπηζε ηέηνησλ ζπγθξνύζεσλ· γηα ην ζθνπό απηό, ην Γ ζα πξέπεη λα
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-

-

II.

πηνζεηήζεη δηαδηθαζία επνπηείαο ησλ ζπλαιιαγώλ κε γλώκνλα ηε δηαθάλεηα
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθώλ ζπκθεξόλησλ,
ηελ επζύλε ιήςεο ζρεηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
ηνπ
ζπζηήκαηνο
Γηνίθεζεο
ηεο
εηαηξείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάζεζεο
εμνπζηώλ θαη θαζεθόλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη ηε δηαηύπσζε, δηάδνζε θαη
εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αμηώλ θαη αξρώλ ηεο εηαηξείαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο
ηεο κε όια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο
εηαηξείαο
ηελ έθδνζε πάζεο θύζεσο νκνινγηαθώλ δαλείσλ πιελ απηώλ πνπ θαηά λόκν
ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Μέγεθορ και ζύνθεζη ηος Γ..

Η εηαηξεία δηνηθείηαη από Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ απνηειείηαη από ηξεηο (3) έσο
ελλέα (9) ζπκβνύινπο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη από ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη
απηόκαηα κέρξη ηελ πξώηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί όκσο λα πεξάζεη ηελ εμαεηία. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα επαλεθιεγνύλ θαη λα αλαθιεζνύλ.
IIΙ. ςνεδπιάζειρ Γιοικηηικού ςμβοςλίος
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ην κήλα. Δμαηξεηηθώο, επηηξέπεηαη λα ζπλεδξηάδεη εθηόο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηόπν,
είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, εθόζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη
ή αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη από ηνλ πξόεδξό ηνπ, κε πξόζθιεζε πνπ
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ
ζπλεδξίαζε. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη
ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη
κόλν εθόζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Σε ζύγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δύν (2) από ηα κέιε
ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξόεδξν απηνύ ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο
ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα
ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή εθπξόζεζκεο ζύγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε
πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζε
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πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ από ηε ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ, γλσζηνπνηώληαο ηε
ζρεηηθή πξόζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ θαηά ηα
αλσηέξσ αίηεζή ηνπο, πξέπεη κε πνηλή απαξαδέθηνπ λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα
ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γ..
ύκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από άιιν ύκβνπιν.
Κάζε ύκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κόλν ζύκβνπιν πνπ απνπζηάδεη.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ
παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη ζ' απηό ην ήκηζπ ή πιένλ ελόο ησλ
πκβνύισλ, νπδέπνηε όκσο ν αξηζκόο ησλ απηνπξνζώπσο παξόλησλ πκβνύισλ
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από ηξεηο. Πξνο εμεύξεζε ηνπ αξηζκνύ απαξηίαο
παξαιείπεηαη ηπρόλ πξνθύπηνλ θιάζκα. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ πκβνύισλ πνπ είλαη παξόληεο θαη εθείλσλ
πνπ αληηπξνζσπεύνληαη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξέπεη λα
ππνγξάθνληαη είηε από ηνλ Πξόεδξν απηνύ, είηε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ
Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ δηθαηνύηαη επίζεο
λα εθδίδεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα απηώλ.
IV. Καθήκονηα και ζςμπεπιθοπά ηυν μελών ηος Γ..
Πξώηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε
δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξόληαο αμίαο ηεο Δηαηξίαο θαη ε
πξνάζπηζε ηνπ γεληθνύ εηαηξηθνύ ζπκθέξνληνο.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξόζσπν ζην νπνίν έρνπλ
αλαηεζεί αξκνδηόηεηεο ηνπ ζύκθσλα απαγνξεύεηαη λα επηδηώθνπλ ζπκθέξνληα ίδηα
κε απηά ηεο Δηαηξίαο γηα πξνζσπηθό όθεινο.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί
αξκνδηόηεηεο ηνπ, νθείινπλ λα απνθαιύπηνπλ έγθαηξα ζηα ππόινηπα κέιε ηα ίδηα
ζπκθέξνληα ηνπο θαζώο θαη θάζε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε απηά ηεο Δηαηξίαο ή
ζπλδεδεκέλσλ κε απηή επηρεηξήζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ή από ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα
θαζήθνληα ηνπο.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο θαη θάζε πξόζσπν ζην νπνίν έρνπλ
αλαηεζεί αξκνδηόηεηεο ηνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ην απόξξεην
ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δηαηξία κέρξη
ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλώλεη δεκόζηα ηελ ζέζε ηεο
Δηαηξίαο ζε πεξηπηώζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη θήκεο, αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο ή
ππάξρεη δηαξξνή πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ
ηηκή ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο.

9

Ο Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ.. Έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Γ..,
αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ. Δπζύλε επίζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθόξεζεο ησλ
κειώλ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε όινπο ηνπο
κεηόρνπο, κε γλώκνλα ηε δίθαηε θαη ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξόλησλ όισλ
ησλ κεηόρσλ.
Απμοδιόηηηερ εκηελεζηικών μελών
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπκκεηέρνπλ σο εθηειεζηηθά κέιε πξόζσπα πνπ
αζρνινύληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ νη εηδηθόηεξεο
αξκνδηόηεηεο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ.
Απμοδιόηηηερ μη εκηελεζηικών μελών
Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη επνπηεύνπλ ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Δίλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή όισλ ησλ
εηαηξηθώλ δεηεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ηπρόλ ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο θαη είλαη
ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξνάζπηζε ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Σα κε εθηειεζηηθά κέιε δηαηεξνύλ αλεμαξηεζία ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ
εμεηάδνπλ, κε ζηόρν ηελ παξνρή νπζηαζηηθνύ έξγνπ θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
θαη δηαρεηξηζηώλ.
Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο
ηόζν ηε ιεηηνπξγία θαη ηα αληηθείκελα ηεο εηαηξείαο όζν θαη ηελ επξύηεξε αγνξά ηνπ
θιάδνπ θαη γηα ην ιόγν απηό ηνπο παξέρεηαη θάζε δηεπθόιπλζε. Γεληθόηεξα, θάζε κε
εθηειεζηηθό κέινο θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή επηκόξθσζε ηνπ, ώζηε λα ζπλεηζθέξεη
νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο.
Ο αξηζκόο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ είλαη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Μεηαμύ ηνπο ππάξρνπλ δύν (2)
αλεμάξηεηα κέιε ηα νπνία πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ ηίζεληαη από
ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. ύκθσλα κε απηήλ, αλαθνξηθά κε ηα κε εθηειεζηηθά κέιε
ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:
-

-

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξέπεη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηό
κεγαιύηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα κελ
έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξόζσπα,
όπσο θαζνξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή από θνηλνύ, μερσξηζηέο εθζέζεηο από απηέο ηνπ
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-

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε εθόζνλ θξίλνπλ όηη απηό
είλαη αλαγθαίν.
Οη ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη είλαη αλάινγεο κε ηνλ ρξόλν πνπ δηαζέηνπλ γηα
ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.

V. Αξιολόγηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος
Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Δπηηξνπώλ ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν θαη λα
ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη
ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηεο θάζε Δπηηξνπήο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λα
ζπδεηνύληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ελώ ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ν
Πξόεδξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαπηζησκέλσλ
αδπλακηώλ.
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ΜΔΡΟ Β – ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
Ι. Γενικά
ύκθσλα κε ηελ νξηζκό πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή “COSO”, γηα
ηνλ “Καλόλα – Πιαίζην” πνπ αθνξά ην «ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ» (COSO
Integrated Internal Controls Framework), ν «αληηθεηκεληθόο ζηόρνο» (objective) ελόο
«ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ» είλαη λα δηαζθαιίζεη ηα αθόινπζα:
Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη
Efficiency of Operations)

Απνδνηηθόηεηα

Αμηνπηζηία Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Reporting)

Λεηηνπξγηώλ

Πιεξνθόξεζεο

(Effectiveness

(Reliability

of

&

Financial

πκκόξθσζε κε Ννκνζεζία & Καλνληζκνύο (Compliance with applicable Laws
& Regulations)
Η επίηεπμε ηνπ «αληηθεηκεληθνύ ζηόρνπ» ηνπ «ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ»
επηηπγράλεηαη, κε ηελ πηνζέηεζε / εθαξκνγή πέληε (5) αιιειέλδεησλ «πζηαηηθώλ
ηνηρείσλ» (Components).
Σα «πζηαηηθά ηνηρεία» ελόο απνηειεζκαηηθνύ «πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ»
(COSO) είλαη:

Πεξηβάιινλ Διέγρνπ (Control Environment)
Δθηίκεζε Κηλδύλσλ (Risk Assessment)
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο (Control Activities)
Πιεξνθόξεζε & Δπηθνηλσλία (Information & Communication)
Δπνπηεία / Παξαθνινύζεζε (Monitoring)

ΙΙ. Δπιηποπή Δλέγσος
ι. Μέλη Δπιηποπήρ Δλέγσος
1. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξίδεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο
Δηαηξίαο. Σα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ δελ δύλαηαη λα είλαη
ιηγόηεξα από ηξία (3).
2. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δηνξίδνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Μεηόρσλ απνηεινύκελν από ηξία (3) κε-εθηειεζηηθά κέιε, όπνπ ην έλα ηνπιάρηζηνλ
(1) εμ απηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην κε-εθηειεζηηθό κέινο.
3. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλα ζε
νηθνλνκηθά ζέκαηα. ε πεξίπησζε θαη απηό δελ είλαη δπλαηό ηόηε, ηνπιάρηζηνλ έλα
(1) κέινο απηήο ζα πξέπεη λα έρεη γλώζεηο επί νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ.
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4. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε εθόζνλ ζπκθσλνύλ
όια ηα κέιε ηεο.
5. Απαξηία ζρεκαηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή δύν (2) κειώλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
κε πιεηνςεθηθή ςήθν. ε πεξίπησζε θαη ππάξρεη αδπλακία ιήςεο απόθαζεο γηα
νπνηαδήπνηε ζέκα ηόηε, ν Πξόεδξνο απνθαζίδεη δηα ηεο ςήθνπ ηνπ.
6. Γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ζα πξέπεη
λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ, κεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, γηα ηνλ ππνςήθην: (α) ηελ εκπεηξία
θαη ηηο γλώζεηο επί νηθνλνκηθώλ θαη ινγηζηηθώλ ζεκάησλ, (β) ηελ θαηαλόεζε ησλ
ιεηηνπξγηώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ησλ «ζπζηεκάησλ-κεραληζκώλ ειέγρνπ»
(system of internal controls) θαζώο θαη δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε θαη, (γ) ινηπέο δηθαηνδνζίεο – επζύλεο πνπ
αλαιακβάλνληαη θαηά ηνλ δηνξηζκό.
7. Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξόλν, ώζηε
λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Σνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν ζα
πξέπεη λα ζπλαληά ηνλ ηαθηηθό ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ
κειώλ ηεο Γηνίθεζεο.
ιι. Απμοδιόηηηερ - Καθήκονηα
1. Η ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε επνπηεία - έιεγρνο. Η Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξίαο θέξεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε, παξνπζίαζε θαη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ
εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο.
2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαησηέξσ θαζεθόλησλ, αλαγλσξίδεηαη όηη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ δελ επηηεινύλ ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηώλ ή / θαη ησλ ινγηζηώλ.
Με βάζεη ην αλσηέξσ, δελ εκπίπηεη ζηελ επζύλε απηώλ ε εθηέιεζε ιεπηνκεξώλ
εξγαζηώλ ινγηζηηθήο επηζθόπεζεο – ππνζηήξημεο ή / θαη κέξνπο απηώλ ή / θαη άιισλ
παξεκθεξώλ εξγαζηώλ.
3. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο εθάζηνηε
λόκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ αξρώλ, ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ, ηηο πνιηηηθέο, θαζώο θαη ηελ ύπαξμε ησλ
θαηάιιεισλ εζσηεξηθώλ «ζπζηεκάησλ – κεραληζκώλ ειέγρνπ», ηα νπνία παξέρνπλ
ηελ δηαζθάιηζε εθείλε γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη ε αθξηβνδίθαηε θαη νξζή απεηθόληζε
ησλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ.
4. Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
θαη ππάγεηαη ζε απηήλ.
5. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ είλαη ην όξγαλν γηα ηνλ δηνξηζκό θαη ηελ παύζε
ησλ εμσηεξηθώλ νξθσηώλ ειεγθηώλ. Ωζηόζν, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα παξέρεη ζπζηάζεηο – ζπκβνπιέο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Μεηόρσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκό, ηελ δηαηήξεζε ή ηελ παύζε απηώλ.
6. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαζνξίδνληαη θαη είλαη νη αθόινπζεο:
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(1) παξαθνινπζεί ηηο ζεκαληηθέο ζεκεηώζεηο θαη αλαιύζεηο επί ησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ επηζθόπεζε ηνπο, θαζώο θαη
ηηο θξίζεηο πνπ νη Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ εθθξάζεη από ηελ εξγαζία ηνπο θαη
πεξηέρνληαη ζε απηέο,
(2) επηζθνπεί ηα «ζπζηήκαηα – κεραληζκνύο ειέγρνπ» (internal financial
control systems) πνπ αθνξνύλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαζώο θαη ηα
αληίζηνηρα ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ θηλδύλσλ (risk management
systems) - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη
ησλ αληίζηνηρσλ ηεο αζθάιεηάο ηνπ,
(3) εγθξίλεη, παξαθνινπζεί θαη επηζθνπεί ηελ εμέιημε ηνπ «Δηήζηνπ Πιάλνπ
Έξγσλ Διέγρνπ» (Audit Plan),
(4) επηζθνπεί ηνλ «Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο» θαη ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη εγθξίλεη ηηο αλαζεσξήζεηο απηνύ,
(5) επηβιέπεη ηελ ζπκκόξθσζε επί ηνπ «Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο» ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη επνπηεύεη ηελ ηήξεζε ηνπ Κώδηθα
Γενληνινγίαο (Code of Ethics) όισλ ησλ εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ,
(6) δηαζθαιίδεη γηα ηελ ύπαξμε ζε θάζε ρξήζε ηεο έγθξηζεο επί ησλ εηήζησλ
Πξνγξακκάησλ Έξγσλ Διέγρνπ πνπ ππνβάιιεη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ,
(7) πξνηείλεη ηηο ακνηβέο θαη ηηο όπνηεο παξνρέο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ απηήο,
(8) δηελεξγεί ηελ εηήζηα ή / θαη εμακεληαία αμηνιόγεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη επηζθνπεί ηηο αληίζηνηρεο ππνβαιιόκελεο
πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό απηήο,
(9) παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλεμαξηεζίαο θαη
αληηθεηκεληθόηεηαο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
εθάζηνηε απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο
θαλόλεο γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ εηαηξίεο, θαζώο θαη ηα
ηζρύνληα επαγγεικαηηθά πξόηππα ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ,
(10) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ ησλ αηνκηθώλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
(11) επηζθνπεί ηηο εμακεληαίεο θαη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, θαζώο ηηο
αλά ηξίκελν θαηαξηηδόκελεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο,
(12) επηζθνπεί ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηνπο
Μεηόρνπο, ηελ Έθζεζε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ θαη ηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή
Έθζεζε,
(13) επηζθνπεί ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
αδπλακίεο ηνπ «ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ» θαη ησλ δηαδηθαζηώλ γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε θαη ηε ζύληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ,
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(14) ζπδεηά κε ηελ Γηνίθεζε, ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο θαη ηελ κε ηελ
Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, νπνηνδήπνηε ζεκαληηθό ζέκα πξνθύπηεη από
ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο,
(15) πηνζεηεί δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ιήςε, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε
παξαπόλσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ινγηζηηθήο, «ζπζηεκάησλ ειέγρνπ» επί
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, ζεκάησλ απάηεο ή / θαη θαηαρξήζεσλ, ηα νπνία
πξνέξρνληαη από ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ ηήξεζε
εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο ηνπο, θαζώο επίζεο θαη επηζθνπεί ηελ
επίιπζε ησλ αλσηέξσ,
(16) ελεκεξώλεηαη γηα θάζε αλαθνξά ή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα ζπκκόξθσζεο
ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, κε ηελ Γηνίθεζε,
(17) πξνάγεη θαη επνπηεύεη ηελ δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κεηαμύ ηεο Γηνίθεζεο θαη
ησλ ινηπώλ ζηειερώλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
ΙΙΙ. Δζυηεπικόρ Έλεγσορ
Ο αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο
ηεο Δηαηξίαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ,
ν Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ππνβάιιεη πξνο ηελ Γηνίθεζε Δθζέζεηο (αλαθνξέο), κε
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε, ηελ αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ησλ
δηαπηζηνύκελσλ δπζιεηηνπξγηώλ, αδπλακηώλ, ιαζώλ θαη παξαιείςεσλ, ζεκάησλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, κε απνδνηηθόηεηαο θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
ζπζηεκάησλ όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ειέγρνληαη.
Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ έρεη ζπζηαζεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ..
–ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία - ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηό κέζσ ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη
ηελ αμηνιόγεζή ηνπ.
Σα βαζηθά θαζήθνληα, νη αξκνδηόηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ν
ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθό Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε
από ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο.
Κάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ππνβάιιεη ζηελ
Δπηηξνπή Διέγρνπ ην Πξόγξακκα Έξγσλ Διέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νπνία ην
εγθξίλεη, ελεκεξώλνληαο αθνινύζσο ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο.
Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ελεκεξώλεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ην έξγν ηεο
κέζσ αληίζηνηρσλ ηαθηηθώλ αλαθνξώλ πνπ θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.. ζε
ηξηκεληαία βάζε, ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
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ΙV. Οπγανυηική Γομή – Δξοςζιοδοηήζειρ
Η Δηαηξία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηαθώλ κνλάδσλ
αθνινπζώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν Οξγαλόγξακκα κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθήο ε
δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζώο θαη έλαλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ζηνλ νπνίν λα
αλαθέξνληαη νη ξόινη θαη ηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηάο ηνπο.
Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο ζα πξέπεη λα εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο θαη
εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηα όξγαλα δηνίθεζεο αλάινγα κε ην επίπεδν δηνηθεηηθήο
ηεξαξρίαο πνπ θαηέρνπλ, κε θαηακεξηζκό επζπλώλ θαη επαξθή έιεγρν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
ππνζηεξίδνληαο γεληθόηεξα ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδύλσλ.
Οη εθρσξεκέλεο αξκνδηόηεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηα όξγαλα δηνίθεζεο ζα
πξέπεη λα απνηεινύλ αληηθείκελν επηζθόπεζεο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ από ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν, αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε κε
θαλνληζκνύο θαη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξίαο.
V. Δηαιπικέρ Πολιηικέρ και Γιαδικαζίερ
Η Δηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηύμεη ηε ζέζπηζε αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ θαη
δηαδηθαζηώλ νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα
ιεηηνπξγίαο ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηόζν ην ζύζηεκα
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ έρεη πηνζεηήζεη όζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
θηλδύλσλ.
Οη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα απνηεινύλ αληηθείκελν
αμηνιόγεζεο από ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε
απηέο, ε επάξθεηα ηνπο, εμππεξεηώληαο ηελ ιεηηνπξγηθή δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο εηαηξίαο πνπ εθάζηνηε ηζρύνπλ θαη επηηπγράλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηώλ.
Οη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αλαζθνπνύληαη ώζηε λα είλαη
ζύγρξνλεο κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηελ πξόζβαζε ζην πξνζσπηθό
ηεο Δηαηξίαο λα πιεξνθνξείηαη απηέο θαζνδεγώληαο ηε δηνηθεηηθή νκάδα ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο κε απνδνηηθό ηξόπν.
Η Δηαηξία ζα πξέπεη λα πξναζπίδεη κέζσ ησλ αλαπηπγκέλσλ πνιηηηθώλ θαη
δηαδηθαζηώλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, δηαζθαιίδνληαο ζηελ δηαρείξηζε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη απάηεο θηλδύλσλ, κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
VI. Πληποθοπιακό ύζηημα & Δπικοινυνία
Η Δηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηύμεη ην αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ην
νπνίν λα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε.
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Η πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη ζα πξέπεη λα είλαη αμηόπηζηε, πιήξεο θαη ζε ζπλερή
βάζε ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε θαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη
νη θξίζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο.
Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία εθείλα κε ηα νπνία
δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθώλ
κεγεζώλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνϋπνινγηζκέλα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα
αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ πνπ δηαπηζηώλνληαη από ηε
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο.
Η πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη κε ηελ πηνζέηεζε
θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα ερεκύζεηαο θαη παξάηππνπ ρεηξηζκνύ,
δηαζθαιίδνληαο ηεο αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθαιή δηαρείξηζή ηεο.
VII. Γιασείπιζη Κινδύνυν
Η Δηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηύμεη ηε ζέζπηζε αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ θαη
δηαδηθαζηώλ νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο θαη δηαθπιάζζνληαο ζπλνιηθά ην
ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε.
Οη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα πξναζπίδνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ ηε Γηνίθεζε
ζε ελέξγεηεο πνπ λα απνζθνπνύλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο πνπ άπηνληαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηόηεηαο,
αμηνπηζηίαο θαη νξζόηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηεο πιεξνθνξηώλ.
Οη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ζηελ αζθαιή πξνζηαζία, ηε
δηαθύιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο από ην νπνίν αληινύληαη
νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ηνλ νξζό ρεηξηζκό, ηε ζπκθσλία ησλ
νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ινγηζηηθώλ
θαηαζηάζεσλ εθάζηεο πεξηόδνπ.
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ΜΔΡΟ Γ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ι. Γενικά
1. Η δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ησλ ακνηβώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από
αληηθεηκεληθόηεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκό θαη λα είλαη απαιιαγκέλε από
ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ.
2. Κξηηήξην γηα ηελ παξνρή ακνηβώλ ζε κέιε Γ.., δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ινηπό
πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία καθξνπξόζεζκεο εηαηξηθήο
αμίαο, ε πξνώζεζε ηεο αμηνθξαηίαο θαζώο θαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ
βξαρππξόζεζκε θαη ηελ καθξνπξόζεζκε απόδνζε ηνπο. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν ε
εηαηξεία επηηπγράλεη λα πξνζειθύεη θαη λα δηαηεξεί ζηειέρε κε θαηάιιεια πξνζόληα
θαη δεμηόηεηεο.
3. Η βαζηθή επζύλε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ακνηβώλ ζηα κέιε ηνπ
ζπλίζηαηαη ζην θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ ησλ εθηειεζηηθώλ θαη κε εθηειεζηηθώλ
κειώλ. Αλαιπηηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ε ακνηβή ηνπο
πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ
επίηεπμε απηώλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ δεκηνπξγία καθξνπξόζεζκεο αμίαο ζηελ
εηαηξεία. Ωο πξνο ηα κε εθηειεζηηθά κέιε πξνηείλεηαη ε ακνηβή ηνπο λα αληαλαθιά
ην ρξόλν απαζρόιεζήο ηνπο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο. Δλώ ζπληζηάηαη ε ακνηβή
ηνπο λα κελ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ απόδνζε ηεο εηαηξείαο νύησο ώζηε λα κελ
απνζαξξύλεηαη ε ηπρόλ δηάζεζε ελαληίσζεο ζηελ δηνίθεζε αλαθνξηθά κε ζέκαηα
αλάιεςεο απμεκέλσλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ.
4.Οη ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.. πξν-εγθξίλνληαη από ην Γ.. ελώ ε
νξηζηηθή έγθξηζε ηόζν γηα ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθώλ όζν θαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ
κε εθηειεζηηθώλ κειώλ παξέρεηαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ.
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Μέπορ Γ – ΥΔΔΙ ΜΔ ΜΔΣΟΥΟΤ - ΔΠΔΝΓΤΣΔ
Ι. Δπικοινυνία με ηοςρ Mεηόσοςρ
Σν Γ.. πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ύπαξμε ζπλερνύο θαη επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ
κε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο
ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Οθείιεη λα εμαζθαιίζεη ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηόρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεηόρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπώλ κεηόρσλ.
Δθηόο από ζπλαληήζεηο κε ηνπο επελδπηέο θαη ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο παξνπζηάζεηο
(«road shows») από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, ηνλ Οηθνλνκηθό Γηεπζπληή, ηνλ
Τπεύζπλν επελδπηηθώλ ζρέζεσλ θαη άιια ζηειέρε, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ θαη ν
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζε ζπλαληήζεηο κε θύξηνπο
κεηόρνπο γηα ζέκαηα επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ
ζπλέρεηα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ην Γ.. γηα ηηο ζέζεηο ησλ κεηόρσλ απηώλ.
Ο Πξόεδξνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη απόςεηο ησλ κεηόρσλ γλσζηνπνηνύληαη ζην
Γ..
Η εηαηξεία πξέπεη λα δηαηεξεί ελεξγή ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία λα δεκνζηεύεη
πεξηγξαθή ηεο εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ηεο δηάξζξσζεο, ηνπ
ηδηνθηεζηαθνύ ηεο θαζεζηώηνο, θαζώο θαη άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη ηνπο
επελδπηέο πιεξνθνξίεο.
ΙI. Γενική ςνέλεςζη ηυν Mεηόσυν
Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζπγθαιείηαη
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη δηθαηνύηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε πνπ
αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη λόκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεύνπλ θαη ηνπο κεηόρνπο πνπ
απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνύλ. ηελ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη
κέηνρνη, είηε απηνπξνζώπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ,
ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπόκελε λόκηκε δηαδηθαζία. Η Γεληθή πλέιεπζε
είλαη αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα όπσο:
α)Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρώλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε
ηεο εηαηξείαο,
β)Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ,
γ)Αύμεζε ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ,
δ)Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο,
ε)Δθινγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ζη)Δθινγή ειεγθηώλ θαη νξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ,
δ)Γηνξηζκόο Δθθαζαξηζηώλ,
ε)Γηάζεζε Kαζαξώλ Kεξδώλ,
ζ)Έγθξηζε ησλ Eηήζησλ Oηθνλνκηθώλ Kαηαζηάζεσλ.
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Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ δηεπθνιύλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα
όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε.
ε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3884/2010, ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαξηά
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε,
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηόρσλ,
ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ δηθαηώκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο
εξσηήζεσλ, θαζώο θαη ησλ πξνζεζκηώλ εληόο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηώκαηα
απηά κπνξνύλ λα αζθεζνύλ,
ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο όξνπο αληηπξνζώπεπζεο κέζσ
πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ
πιεξεμνπζίνπ, ηελ πξνηεηλόκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε,
αιιά θαη ηπρόλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ, θαη
ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ζύγθιεζεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο,
ν Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο θαη νη Πξόεδξνη ησλ Eπηηξνπώλ ηνπ Γ.. πξέπεη λα
παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Mεηόρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί
εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνύλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ νθείιεη λα παξίζηαηαη θαη ν Τπεύζπλνο Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη απηόλ πνπ ζα εθηειεί ρξέε
πξνζσξηλνύ γξακκαηέα.
Μεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή
πλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθό πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηνλ
Πξόεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε.
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Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο
Δηαηξείαο.
Πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Mεηόρσλ πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ην αξγόηεξν ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο
ηεο, κεηαθξαζκέλε ζηελ αγγιηθή, εθόζνλ ην ηειεπηαίν επηβάιιεηαη από ηελ
λνκνζεζία ή/θαη ηελ κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο εηαηξείαο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρξόλν γηα ηελ
ππνβνιή εξσηήζεσλ από ηνπο κεηόρνπο.
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη
θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηόηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ
νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη
αληηπξόζσπν εθόζνλ ην επηζπκεί. Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
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