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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Προοίμιο 

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (στο εξής ο «Εσωτερικός Κανονισμός») 

της Εταιρείας «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, του 

Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει, του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών 

όπως ισχύει καθώς και εν γένει με το νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 08.01.2018 

απόφαση και αναθεωρήθηκε με την από 29.05.2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός καταγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις 

κάθε θεσμοθετημένου οργάνου, που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και 

την κείμενη νομοθεσία. Για τη διαμόρφωση του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού 

λαμβάνεται υπόψη η οργανωτική δομή της Εταιρείας, όπως αυτή απεικονίζεται στο 

εκάστοτε εγκεκριμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανόγραμμα.  

 

Συγκεκριμένα, για την δομή της Εταιρείας ελήφθησαν υπόψη κυρίως:  

 

α) Η στρατηγική της Εταιρείας, ήτοι: 

- η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Εταιρείας και των θυγατρικών της (στο 

εξής ο «Όμιλος») στην αγορά του Ενδύματος, των Ακινήτων και της διαχείρισης 

των Σημάτων, 

- η διερεύνηση της περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου (κυρίως μέσω νέων 

δραστηριοτήτων και νέων γεωγραφικών περιοχών) και 

- η αξιοποίηση των δυνατοτήτων διεθνών συνεργασιών. 

 

β) Οι βασικές προοπτικές της Εταιρείας είναι η αύξηση μεγεθών μέσω της ανάπτυξης 

του δικτύου των καταστημάτων και της ενίσχυσης της παρουσίας στις διεθνείς 

αγορές μέσω εξαγωγών. 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα που παρατίθεται κατωτέρω, η Εταιρεία 

διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο (CEO). Η θυγατρική εταιρεία έχει πλήρη οικονομική και λειτουργική 

αυτοτέλεια και υπάγεται οργανωτικά στη δραστηριότητα του ενδύματος. 

 

Οι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο η παραγωγή και εμπορία 

ενδυμάτων, και σε αρχικό στάδιο η δραστηριότητα σχετικά με ακίνητα και η 

δραστηριότητα στην εκμετάλλευση των σημάτων και των προτύπων σχεδίων. 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας 

 

Στον Εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται: 

 

• η οργανωτική δομή της Εταιρείας, 

• οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

• η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις των Διευθύνσεων και Επιτροπών 

μεταξύ τους, καθώς και αυτών με τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

• οι βασικές πολιτικές της Εταιρείας, 

• οι βασικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας, 

• οι βασικές αρχές λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του Εσωτερικού Ελέγχου 

της Εταιρείας, 

• οι βασικές αρχές του κώδικα συναλλαγών επί κινητών αξιών της Εταιρείας και οι 

διαδικασίες της παρακολούθησής τους, και 

• οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών της 

Εταιρείας. 
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Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 2. Εφαρμογή Κανονισμού (Ισχύς /Τροποποίηση) 

 

2.1. Ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού 
 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύει όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 3 

του παρόντος Κανονισμού. 

 

2.2. Διαδικασία τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, θα καθίσταται 

γνωστός στους εργαζόμενους της Εταιρείας και εν γένει στα πρόσωπα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος δια της αναρτήσεως του στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας. 

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι 

υπεύθυνοι των Διευθύνσεων, μεμονωμένα ή συλλογικά, αξιολογούν περιοδικά την 

καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

Μετά από γραπτή εισήγησή του προς τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

της εν συνεχεία εισήγησης του τελευταίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογεί και 

αποφασίζει για τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό.  
 

Άρθρο 3. Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας, εφόσον δεν έχει ρητά εξαιρεθεί κάποιο από τα 

κατωτέρω πρόσωπα, εφαρμόζεται από: 

• τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους υπευθύνους των Διευθύνσεων και τους 

Προϊστάμενους των Τμημάτων (στο εξής τα «Διευθυντικά Στελέχη»), 

• τους εργαζόμενους της Εταιρείας που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

καθώς και 

• τους συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση 

παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται 

σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση συνεργασίας τους με την 

Εταιρεία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό. 

Όλοι οι ανωτέρω θα αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος ως τα «Υπόχρεα 

Πρόσωπα». 
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Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 4. Βασικές αρχές 

 

4.1.  Η Εταιρεία προκειμένου να είναι έτοιμη ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός 

διεθνοποιημένου και άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την εύρυθμη 

λειτουργία της, υιοθέτησε τις αρχές του ΣΕΒ που συνοπτικά αποτυπώνονται στα 

ακόλουθα: 

- Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας. 

- Ανάπτυξη των εργασιών με ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. 

- Ικανοποίηση των αναγκών για ορθή, έγκαιρη και επαρκή παροχή πληροφοριών 

στην επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με την 

πορεία της Εταιρείας. 

- Υποστήριξη των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της 

υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας. 

- Λήψη μέτρων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των στελεχών και 

της Διοίκησης με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 5. Διαδικασίες πρόσληψης των Διευθυντικών Στελεχών 
 

5.1. Όσον αφορά την πρόσληψη των Διευθυντικών Στελεχών και του λοιπού 

προσωπικού ενημερώνεται κατ’ αρχήν η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Στην συνέχεια 

για μεν τα Διευθυντικά στελέχη απαιτείται έγκριση από την Πρόεδρο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, για δε το λοιπό προσωπικό η έγκριση του υπεύθυνου της 

Οικονομικής και Διοικητικής Διεύθυνσης. Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων μετά τις 

ανωτέρω εγκρίσεις προβαίνει σε όλες τις λοιπές ενέργειες για την πρόσληψη. 
 

Άρθρο 6. Κανόνες μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών 

 

Ακολουθούνται οι κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονομική 

διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών, ως ο νόμος ορίζει. Οι 

συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, γίνονται με 

τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η 

συναλλαγή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως 

ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με 

οποιονδήποτε τρίτο. 
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6.1. Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

 

6.1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, 

απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της 

Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 6.1.2, καθώς και η παροχή ασφαλειών 

και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια 

παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. 

 

6.1.2. Η απαγόρευση της παραγράφου 6.1.1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα 

(συνδεδεμένα μέρη): 

(α) Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα 

που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, 

καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.  

(β) Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 

πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων 

αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.  

(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 6.3 και 6.4 και, ιδίως, τους 

γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρείας. 

 

6.1.3. Η παράγραφος 6.1.1  δεν ισχύει προκειμένου για:  

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της 

Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6.1.2. Ως τρέχουσες συναλλαγές 

νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το 

μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, 

καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 109 έως 114 του ν. 4548/2018.  

(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα 

κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους 

όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία 

των συμφερόντων της Εταιρείας. 

(δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή 

θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με 

την παράγραφο 6.1.2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ 

αυτών. 
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(ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την 

Εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας Εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται 

ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της Εταιρείας αυτής ή από την 

οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των 

μετόχων μειοψηφίας.  

(στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 

4548/2018.  

  

6.1.4. Με καταστατική πρόβλεψη είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της 

παραγράφου 6.1.1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο 

προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη 

μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και των 

μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

μετόχων μειοψηφίας.  

 

6.1.5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6.1.2  

δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον 

σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον 

τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με 

ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Επί εταιρείας με μετοχές 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η υπέρβαση του ποσοστού αυτού αποκλείει 

το χαρακτηρισμό της συναλλαγής ως τρέχουσας, κατά την έννοια της 

παραγράφου 6.1.3 περίπτωση α του παρόντος άρθρου. Για τον υπολογισμό του 

ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι 

συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο 

άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος. 

 

6.2. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο 
μέρος 

 

Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής 

ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα 

με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.  

 

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018. Σε 

περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, ή 

εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη 

παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.  
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Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος 

μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται 

για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην 

ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με 

σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. 

 

Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν 

τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός 

αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές. 

 

6.3. Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση 

συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή 

υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία 

αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.  

 

Η ως άνω ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες:  

(α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος,  

(β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής,  

(γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η 

συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα δεν αποτελούν 

συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.  

 

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται 

μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.  

 

Άρθρο 7. Έλεγχος διακίνησης πληροφοριών 

 

7.1. Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
 

Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω: 

• Αποφάσεις για ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δράσης του εκδότη ή 

Εταιρείας που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

εκδότη. 

• Αποφάσεις ή συμφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή 

επιχειρηματικών συμμαχιών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και για την  

απόκτηση αδειών ευρεσιτεχνίας και λοιπών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας   
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περιλαμβανομένων και των αναφερόμενων στον κανονισμό ΕΚ με αριθμό 6/2002 του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αποφάσεις για την υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

• Αποφάσεις ή συμφωνίες για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης. 

• Αποφάσεις διάσπασης ή εξαγοράς, απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών, εξαιρουμένων 

των εταιρικών μετασχηματισμών που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες 

μετέχει η Εταιρεία ως μοναδική μέτοχος ή ως μέτοχος που κατέχει ποσοστό των 

μετοχών τους ίσο ή ανώτερο με το 67% του συνόλου τους. 

• Αποφάσεις για αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή των 

Διευθυντών, των Ελεγκτών. 

• Αποφάσεις για τη διανομή και την καταβολή μερισμάτων, για πράξεις έκδοσης νέων 

μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής όπως προβλέπεται από 

την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

• Αποφάσεις για αναδιοργάνωση λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναμένεται να 

έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα. 

• Αποφάσεις για προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών. 

• Αποφάσεις για εκούσια υποβολή αιτήσεως πτώχευσης και πληροφορίες για 

κατάθεση αιτήσεως πτώχευσης από τρίτους έκδοση δικαστικών αποφάσεων  περί 

πτώχευσης καθώς και για άλλες νομικές ή δικαστικές διαφορές, κληρονομικά 

ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση, την 

μετοχική σύνθεση και τα αποτελέσματα του εκδότη. 

 

Να ζητά πληροφόρηση για άλλες οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που 

ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία και 

τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, 

τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν γραπτώς οποιαδήποτε προσωπική και 

επιχειρηματική σχέση έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους με οποιουσδήποτε τρίτους 

συνεργάζεται η Εταιρεία (πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους κ.λπ.) και αναλαμβάνουν 

την υποχρέωση να την γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων. 
 

7.2. Υποχρέωση εχεμύθειας 
 

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων τους περιέρχονται 

εμπιστευτικές πληροφορίες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν αυτές σε αναρμόδια  

απασχολούμενα από την Εταιρεία πρόσωπα ή σε τρίτους καθώς και να λαμβάνουν 

κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, ώστε 

να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση αυτών, η διάδοση σε τρίτους και η παράνομη χρήση 

αυτών για τη διενέργεια συναλλαγών. Σχετικοί όροι συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων. 
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7.3. Απαγόρευση χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών 
 

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια, ώστε να αποφεύγεται 

η διενέργεια συναλλαγών που είναι ύποπτες για παράνομες μεθοδεύσεις, π.χ. για 

παράνομο επηρεασμό των τιμών των ομολογιών, προ συνεννόηση, χειραγώγηση τιμών 

κ.λπ. 

 

7.4. Υποχρέωση ενημέρωσης διοίκησης για συναλλαγές βάσει 
εμπιστευτικών πληροφοριών 

 

Σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις για τέτοιες συναλλαγές, τα Υπόχρεα Πρόσωπα 

οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή 

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 
 

7.5. Έλεγχος διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών 

 

7.5.1. Από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται έλεγχος της διακίνησης των 

πληροφοριών μεταξύ των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη διασφάλιση της 

τήρησης της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας και ιδίως της αποτροπής 

συναλλαγών που βασίζονται σε εσωτερική πληροφόρηση. 

7.5.2. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα να 

θέτουν υπόψη της ειδικότερα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την 

πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 
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Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 8. Πολιτικές της Εταιρείας 

 

8.1. Συμμόρφωση 

 

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ως μια από τις κύριες πολιτικές της ότι καταβάλλει, και θα 

συνεχίσει να καταβάλλει, κάθε προσπάθεια ώστε η εταιρική δραστηριότητα να 

υλοποιείται μέσω των υπαλλήλων και στελεχών της σε πλήρη αρμονία προς το Νόμο, 

τους Κανονισμούς και Αρχές λειτουργίας του Ομίλου και ότι προσβλέπει στη νόμιμη 

συμμετοχή εκάστου των υπαλλήλων και στελεχών της στην εκπλήρωση αυτής της 

βασικής απαιτήσεως. 
 

8.2. Σχέσεις με εργαζόμενους 
 

Η Εταιρεία, ως σημαντική κοινωνική μονάδα, έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων και την 

ουσιαστική πραγμάτωση του κοινωνικού της ρόλου. Η Εταιρεία αποτελεί μεν οικονομικό 

οργανισμό με βασικό στοιχείο τα κεφάλαιά του και πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, 

ταυτόχρονα όμως, μέσω του τελευταίου, επιδιώκει και τη διασφάλιση της ευημερίας των 

εργαζομένων, τους οποίους αντιμετωπίζει ως σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξής της. 

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θεωρούνται «ενταγμένοι» στην Εταιρεία, πέρα από τη 

σχέση παροχής εργασίας - αμοιβής που τους συνδέει με αυτήν, υπό την έννοια ότι η 

συνεχής βελτίωση των δυνατοτήτων τους και του αποτελέσματος της εργασίας τους 

συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο της Εταιρείας. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει ως προτεραιότητες της, την ασφάλεια και προστασία των 

συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης δεδομένου ότι, ένας από τους παράγοντες επιτυχίας είναι η απόλυτη 

αφοσίωση των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των 

εργαζομένων με εξουσιοδοτημένα μέλη της Διοίκησης είναι δυνατή, για όλα τα θέματα 

που τους απασχολούν προκειμένου να λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις και λύσεις. 

8.3. Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας 
 

Η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρείας συνάδει με τις διατάξεις του εκάστοτε 

ισχύοντος οικείου νόμου και εφαρμόζεται με την τήρηση μεταξύ άλλων και των 

ακόλουθων δεσμεύσεων: 

- Επιμέλεια και έλεγχος κατάλληλων πόρων και μέσων ασφαλούς εργασίας. 

- Ενίσχυση της κουλτούρας στα θέματα ασφάλειας και ενσωμάτωσή τους στη λήψη 

αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

- Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και παρότρυνσή τους ώστε να 

εργάζονται με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. 
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- Ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εργαζομένων ώστε να εξασφαλιστεί η 

εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και η συμμόρφωση τους στους κανόνες και στις 

οδηγίες ασφάλειας της Εταιρείας. 

- Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων σε κανονική καθώς και σε μη κανονική 

λειτουργία και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη των κινδύνων. 

- Συστηματική επιθεώρηση των εργασιών, της οργάνωσης και της τήρησης των 

διαδικασιών περί υγιεινής και ασφάλειας για να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση 

και βελτίωση τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των στόχων. 

Η Εταιρεία μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της επιμελείται της ορθής εφαρμογής της 

παρούσας πολιτικής. Η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, είναι 

υποχρεωτική τόσο για τους εργαζομένους στην Εταιρεία, όσο και για κάθε τρίτο που 

συμβάλλεται ή συνεργάζεται με την Εταιρεία. 

 

8.4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία 

στην υποχρέωση συμμόρφωσης της ίδιας με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στην 

τήρηση του τραπεζικού απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει 

εκκινήσει την διαδικασία κατάρτισης πολιτικής εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του 

υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προς διασφάλιση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται καθώς και για το σαφή καθορισμό 

των αρχών και των κανόνων που διέπουν την επεξεργασία αυτών. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο για την υιοθέτηση και έγκριση της 

Πολιτικής, την περιοδική αναθεώρησή της, καθώς και την εποπτεία εφαρμογής της με τη 

συνδρομή της Υπηρεσίας Νομικών και Ρυθμιστικών θεμάτων και των λοιπών αρμόδιων 

στελεχών της Εταιρείας.  
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Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Άρθρο 9. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες 

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

 

Άρθρο 10. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

10.1. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών 
 

10.1.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το 

οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της 

Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης 

της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού 

εταιρικού συμφέροντος. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει την ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας μέσα στα όρια του νόμου και των διατάξεων του 

καταστατικού της και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, 

τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επίτευξη του σκοπού της, πλην των 

θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και 

κάθε μέλος του Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας με την επιμέλεια του 

συνετού επιχειρηματία. 

 

Το Δ.Σ. 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. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη 

δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων 

μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 

μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, όπως είναι οι 

πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα 

από τη λειτουργία της Εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το 

εταιρικό συμφέρον. 

 

Οι ρόλοι, τόσο του Δ.Σ. όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με 

σαφήνεια τόσο στο καταστατικό της Εταιρείας όσο και στον εσωτερικό κανονισμό ή 

άλλα εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας.  
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Οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του Δ.Σ., θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων 

της Εταιρείας, 

 την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, 

καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, 

εξαγορές και εκποιήσεις, 

 την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας 

της Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής, 

 τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των 

αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της 

Εταιρείας και των μετόχων της, 

 την παρουσίαση στους μετόχους και το κοινό μιας σαφούς αξιολόγησης της 

πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των 

συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και 

πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων, 

 την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, 

των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων. Τα Μέλη του Δ.Σ. με έγγραφη 

δήλωσή τους οφείλουν να αναφέρουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μορφής σύγκρουσης ιδίων 

συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιρειών, όπως επίσης και με τα συμφέροντα που ανακύπτουν από γνωστές 

σ' αυτούς σημαντικές συναλλαγές της Εταιρείας, καθώς και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται 

εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων 

συμφερόντων. Η δημοσιοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων γίνεται μέσω της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων είτε 

μέσω της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. θα 

πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη 

διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων, 

 τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας, 

 την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης 

εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και 

 τη 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. 
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10.1.2. Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα 

και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων 

των μετόχων και το υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. Περαιτέρω, το Δ.Σ. πρέπει να 

διαθέτει ποικιλομορφία ως προς το φύλο καθώς και ποικιλομορφία δεξιοτήτων, 

απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που ανταποκρίνονται 

στους εταιρικούς στόχους, ώστε να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της, η 

παραγωγικότητά της και η καινοτομία της Εταιρείας. 

 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 έως 9 μέλη τα οποία μπορεί να 

είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε εκτελεστικά 

και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι εκτελεστικά. Μεταξύ των 

μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη. Τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα 

οποία οφείλουν κάθε φορά να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, 

αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα 

μέλη ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Εφόσον εκπρόσωποι της μειοψηφίας των 

μετόχων συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και τούτο ορίζεται ρητώς, η 

ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική. 

 

Τουλάχιστον το ένα τρίτο του Δ.Σ. πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία, και 

από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επιτρέπεται να 

κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε 

να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή μέρη. 

 

Το Δ.Σ. καθορίζει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού 

προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει: 

 να διατελούν (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή να έχουν  διατελέσει υπάλληλοι, 

ανώτατα στελέχη ή Πρόεδροι του Δ.Σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των 

προηγούμενων τριών (3) ετών, 

 να λαμβάνουν ή να έχουν έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου που 

προηγήθηκε του διορισμού τους, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την 

αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρείας, 

 να έχουν (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχαν εντός του προηγούμενου έτους 

ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως 

σημαντικοί πελάτες, προμηθευτές ή σύμβουλοι της Εταιρείας, ή ως εταίροι, 

μέτοχοι ή μέλη του Δ.Σ., ή ως ανώτατα στελέχη νομικού προσώπου, το οποίο 

έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, 
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 να έχουν διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικοί ελεγκτές της 

Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίροι ή υπάλληλοι επιχείρησης που παρέχει 

υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της, 

 να έχουν (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική 

σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή 

σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της, 

 να ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή να εκπροσωπούν σημαντικό μέτοχο της 

Εταιρείας ή θυγατρικής της, 

 να έχουν υπηρετήσει στο Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την 

ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους. 

 

10.1.3. Το Δ.Σ. για την καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων, τα οποία του έχουν 

ανατεθεί, προβαίνει με απόφασή του σε σύσταση Επιτροπών, οι οποίες θα 

απασχολούνται με επιμέρους ζητήματα που άπτονται της εταιρικής λειτουργίας, με 

σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών 

εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση 

με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς καθώς και την αποτελεσματική 

διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.  

 

Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται Επιτροπή Ελέγχου, υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

της οικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την 

παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων που αφορούν στην 

αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών καθώς και η Επιτροπή 

Αμοιβών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν είτε αποκλειστικά μέλη Δ.Σ. είτε μέλη 

του Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών εκλέγονται με απόφαση 

του Δ.Σ. Για τα θέματα της αρμοδιότητά τους, οι Επιτροπές εισηγούνται στο Δ.Σ. 

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με 

σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να 

παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. 

Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 

και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη 

διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους 

ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει επίσης να 

αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να 

λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
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Το Δ.Σ. δύναται να συστήσει και ενιαία Επιτροπή αντί δύο ξεχωριστές που να 

προΐστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και να 

προετοιμάζουν προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών 

μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών.  

 

Το Δ.Σ., με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές 

όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο, και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος. Ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει το 

πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

που λαμβάνει και εξετάζει το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία 

της ετήσιας αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που συστήνεται από τον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με ελάχιστες αποκλίσεις σε συνδυασμό με 

το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην 

Ελλάδα και ειδικότερα σύμφωνα με το ν.3016/2002 και ν.4449/2017 (Επιτροπή 

Ελέγχου), όπως ισχύουν.  

 

Το Δ.Σ. συστήνει μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής 

νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας. Η μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες και 

αναφέρεται διοικητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου 

του Δ.Σ. Το Δ.Σ. προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και της 

αποτελεσματικότητας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων 

διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., 

καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με 

εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το Δ.Σ. θα 

αναφέρει στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους 

που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και επιπλέον όσες φορές 

απαιτηθεί για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. 

10.2. Υποχρέωση πίστης – Σύγκρουση Συμφερόντων 

 

10.2.1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 

ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην 

Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:  

α)Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.  

β)Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές 
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της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση 

των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων 

κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των 

συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής 

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο 

και των ιδίων συμφερόντων. Οι Εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 

του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων είτε στην 

επόμενη ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.  

γ)Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της 

Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως 

συμβούλων.  

 

10.2.2.Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις 

της προηγούμενης παραγράφου. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται 

να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του 

ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα 

υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου 

αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης 

απόφασης.  

 

10.3. Απαγόρευση Ανταγωνισμού 

 

10.3.1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 

να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του 

καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 

υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι 

ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

 

10.3.2.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης 

παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 98 του ν. 4548/2018. 

 

 

 



22 

 

10.4 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.  

 

Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των 

επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση 

παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων 

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της 

εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει 

τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και 

εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης 

περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που 

αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Συγκεκριμένα η έκθεση διαχείρισης αναφέρει μεταξύ άλλων: 

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,  

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,  

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει,  

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και  

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:  

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την 

αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία 

εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και  

ββ) την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό 

κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.  

 

Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει, ως ειδικό τμήμα, και 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. H δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιέχει τις εξής, 

τουλάχιστον, πληροφορίες:  

 

α) παραπομπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:  

αα)  στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία,  

ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει οικειοθελώς 

αποφασίσει να εφαρμόζει,  



23 

 

γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Αν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των υποπεριπτώσεων αα ή 

ββ, η Εταιρεία επισημαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά 

έγγραφα. Αν γίνεται αναφορά στις πληροφορίες της υποπερίπτωσης γγ, η Εταιρεία 

δημοσιοποιεί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει,  

 

β) αν η Εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται 

στις υποπεριπτώσεις αα ή ββ της περίπτωσης α, παραθέτει τα μέρη του κώδικα 

εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και σχετική αιτιολόγηση των λόγων 

απόκλισης. Αν η Εταιρεία δεν εφαρμόζει καμία από τις διατάξεις εταιρικής 

διακυβέρνησης που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα ή ββ της περίπτωσης α, 

παρέχει ειδική αιτιολόγηση για τη μη εφαρμογή,  

 

γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  

 

δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά τις περιπτώσεις γ, δ, στ, η και θ της 

παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, 

εφόσον η Εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω Οδηγία,  

 

ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων και των Επιτροπών τους,  

 

στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα 

διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, 

ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, 

οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο 

εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται 

τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου μη εφαρμογής.  

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ως εξής:  

- Είτε σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018. 

- Είτε σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο 

οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.  

 

Στη χωριστή έκθεση ή στο δημοσιοποιημένο έγγραφο μπορεί να περιέχεται αναφορά 
στην έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτούμενα από την περίπτωση δ' 
πληροφοριακά στοιχεία ως άνω. 
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10.5. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι τα οριζόμενα από την Γενική Συνέλευση μέλη που 

δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την 

Εταιρεία και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους και 

πληρούν γενικώς τα κριτήρια της έλλειψης σχέσης εξάρτησης όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 4 του Ν. 3016/2002. Οι αμοιβές τους καθορίζονται από την Γ.Σ. 
 

10.6. Διαδικασία αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Επιτροπών 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του 

στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των Επιτροπών του. 

 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και να στηρίζεται σε 

συγκεκριμένη διαδικασία. Στη αυτή θα πρέπει να προΐσταται η Πρόεδρος του Δ.Σ. και τα 

αποτελέσματα της να συζητούνται από το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση. Σε συνέχεια των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης η Πρόεδρος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την 

αντιμετώπιση των τυχόν αδυναμιών που διαπιστώθηκαν.  

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης τη διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των Επιτροπών του. 

10.7. Γραμματεία Δ.Σ. 

 

Η γραμματεία του Δ.Σ. υποστηρίζει τις εργασίες και τις δραστηριότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως επίσης και όλων των Διευθύνσεων της Εταιρείας. Αναφέρεται, στην 

Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

Βασικές αρμοδιότητες της γραμματείας Δ.Σ., είναι οι εξής: 

- Πρακτική υποστήριξη στην Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., συλλογικά και 

ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Δ.Σ. σύμφωνα με τους εσωτερικούς 

κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

- Διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου. 

- Διαμόρφωση προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των Μελών του Δ.Σ., αμέσως 

μετά την έναρξη της θητείας της, και τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή της σε 

θέματα που αφορούν την Εταιρεία. 

- Διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης των συνελεύσεων των μετόχων και την 

εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το Δ.Σ., με γνώμονα τη συμμόρφωση 

του Δ.Σ. με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις. 

- Τήρηση αρχείου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών. 
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- Επιμέλεια των συσκέψεων και των συναντήσεων της Προέδρου του Δ.Σ. και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου. 

- Υποδοχή πελατών, συνεργατών, μετόχων και λοιπών τρίτων – παροχή λίστας 

οδηγιών περί της Εταιρείας / ξενάγησή τους – τήρηση Βιβλίου Επισκεπτών. 

- Διεκπεραίωση αλληλογραφίας- παραλαβή του ταχυδρομείου και διανομή του στα 

Τμήματα της Εταιρείας. 

- Διεκπεραίωση διαδικασιών πρωτοκόλλησης. 

10.8. Πρακτικά 

 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του θα πρέπει να 

καταγράφονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης θα πρέπει να μοιράζονται 

και να εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της Επιτροπής, και να 

τηρούνται από την Γραμματέα Δ.Σ..  

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης 

για τα νέα μέλη του Δ.Σ., αλλά και τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα 

υπόλοιπα μέλη. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να 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 θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα για 

τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει 

να έρχονται σε τακτική επαφή με το στελεχικό δυναμικό της Εταιρείας, μέσω τακτικών 

παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να 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 Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με έξοδα της 

Εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Για το σκοπό αυτό, τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν στον 

Πρόεδρο το διορισμό εξειδικευμένων συμβούλων.  

10.9. Επικοινωνία Μετόχων  

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου 

με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές 

συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. 

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 

των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα 
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που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων 

των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.  

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών 

προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των 

μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες 

περιοχές. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να 

διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την Εταιρεία. 

 

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία θα αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στην ελληνική, πληροφορίες σχετικά με: 

 την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, 

 τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής 

ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά 

μπορούν να ασκηθούν, 

 τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου 

και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, 

 την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν 

συνοδευτικών εγγράφων, 

 τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους 

(εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και 

 το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την 

ημερομηνία της σύγκλησης. 

 

Η Εταιρεία προβλέπεται να εφαρμόσει εν καιρώ αποτελεσματικούς και ανέξοδους 

τρόπους ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ψήφου, όπου είναι 

δυνατόν, και της ψήφου δι’ αλληλογραφίας. 

 

Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων 

και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ., η Γραμματεία Δ.Σ., ο Εσωτερικός Ελεγκτής και ο τακτικός 

ελεγκτής θα πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου 

να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που 

τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους.  
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Περαιτέρω: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας και να συζητούν μαζί τους 

ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. 

 

Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται 

στο Δ.Σ. 

 

Η Εταιρεία θα διατηρεί ενεργό και ενημερωμένο ιστότοπο, στον οποίο να δημοσιεύει 

περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του 

ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και άλλες χρήσιμες για 

τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 

 

Η Εταιρεία θα υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά με την επικοινωνία της με τους 

μετόχους η οποία περιλαμβάνει την πολιτική της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή 

ερωτήσεων από τους μετόχους προς το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 11. Επιτροπή Αμοιβών 

11.1. Γενικά  

 

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση 

και την παραμονή στην Εταιρεία, των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των 

εργαζομένων που προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την 

εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα 

προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρεία. Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει σαφή 

εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα 

που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Για το λόγο αυτό συστήνεται Επιτροπή Αμοιβών, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη- 

2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και 1 μη εκτελεστικό- και εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των αμοιβών τόσο των εκτελεστικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών, 

αλλά και του λοιπού προσωπικού. 

 

Ειδικότερα τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι: 

 Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους 

του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που 

σχετίζονται με τη διανομή μετοχών, 

 Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό 

μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην 

επιχείρηση, 
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 Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα 

χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών, 

 Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές 

μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης ή μετοχών, 

 Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων 

όρων των συμβάσεων τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των 

αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών 

ρυθμίσεων, 

 Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική 

συνδεόμενη με τις αμοιβές, 

 Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών. 

 

Η Επιτροπή συνέρχεται μία φορά το έτος ή όσες φορές απαιτηθεί και σύμφωνα με την 

ανάγκη εκτέλεσης των καθηκόντων της.  

 

Έχει καταρτισθεί Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών, στον οποίο  

εξηγούνται ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της και ο οποίος έχει δημοσιοποιηθεί στον 

ιστότοπο της Εταιρείας. 

 

Στη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα περιγράφεται το έργο της 

Επιτροπής Αμοιβών, και ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

11.2. Αμοιβές εκτελεστικών μελών  
 

Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και 

την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ονόματα των 

μελών του Δ.Σ. που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή θα πρέπει να συνοδεύονται 

από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του Δ.Σ. σχετικά με την 

ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που 

προβλέπονται στον Νόμο και τον Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 

που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπεριστατωμένης 

άποψης. Τα εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή τους από το 

Δ.Σ. μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους. 

 

Επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ. και εφεξής στη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω δεσμεύσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται στο Δ.Σ. μόλις προκύψουν. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει 

κατά το διορισμό τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να συμμετέχουν σε Διοικητικά 

Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών. 
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Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με εισήγηση του 

Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών 

μελών. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 

 τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, 

 την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς 

στόχους, 

 την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας, 

 το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς 

εταιρείες. 

 

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Δ.Σ. θα πρέπει να 

λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην 

Εταιρεία και σε ολόκληρο τον Όμιλο. 

 

11.3. Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών  

 

Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της 

Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνεδριάζουν 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου και χωρίς την παρουσία 

των εκτελεστικών με σκοπό την αξιολόγηση επίδοσης και τον καθορισμό αμοιβής των 

τελευταίων.  

 

Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του 

Δ.Σ. και καθορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο όπως ιδίως το 

αρ. 109 του ν. 4548/2018, ώστε να είναι ανάλογες με το χρόνο που αυτά διαθέτουν για 

τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται 

σύμφωνα με τον ν.3016/2002, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Δεν περιλαμβάνουν 

bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με 

την απόδοση. Το Δ.Σ. προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους τη βασική ετήσια 

αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή ή 

την προεδρία τους στις Επιτροπές του Δ.Σ. 

 

Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε ξεχωριστή κατηγορία στις Επεξηγηματικές 

Σημειώσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και εγκρίνονται από την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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Άρθρο 12. Επιτροπή ελέγχου 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μέλη. Ειδικότερα, απαρτίζεται από μη 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αναφέρεται μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό 

Συμβούλιο συντάσσοντας τακτικές ή έκτακτες αναφορές και βρίσκεται σε διαρκή 

συνεργασία με τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  

 

Διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της 
Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως 
ισχύει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της 

Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη 

διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο 

αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που προέκυψαν από τη 

διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά: 

α)Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και 

ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

δημοσιοποιείται και 

β)Τον ρόλο της Επιτροπής στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή 

καταγραφή των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή κατά τη διαδικασία 

διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο 

ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα 

του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (EE) αριθ. 

537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014. 

2. Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή παρακολουθεί τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη 

ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι 

εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και γενικότερα την αξιοπιστία 

των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της 

Επιτροπής περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με 

οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε 

σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
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ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει 

προτάσεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

3. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά 

περίπτωση, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραβιάζει την 

ανεξαρτησία της. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και 

αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, 

διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση 

κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

4. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή τους, λαμβάνοντας 

υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

5. Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς 

και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα 

της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

6. Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 

ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις 

ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

 

Σχετικά με την εποπτεία του Τακτικού Ελέγχου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Μέσω του Δ.Σ. κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, 

τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την 

έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψής του. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

στην Ελλάδα. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπροσθέτων υπηρεσιών στην Εταιρεία 

από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές και 

εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών, οι οποίες εγκρίνονται πρωτίστως από την Επιτροπή. 

 Ενημερώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του ετήσιου προγράμματος 

υποχρεωτικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του. Ακολούθως, προβαίνει σε 

αξιολόγηση του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου και βεβαιώνεται ότι θα 

καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους 

τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. 
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 Πραγματοποιεί συναντήσεις με τον ορκωτό ελεγκτή κατά το στάδιο 

προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το 

στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου. 

 Έχει έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει 

της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του 

τελευταίου προς την Επιτροπή Ελέγχου. 

 Εξετάζει το προτεινόμενο αντικείμενο και τη μέθοδο ελέγχου με σκοπό να 

επιβεβαιώσει ότι δεν τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στο έργο των 

εξωτερικών ελεγκτών. 

 Συνεδριάζει κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές με σκοπό την ενημέρωσή της για σημαντικά θέματα που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Η εν λόγω συνεδρίαση 

πραγματοποιείται πριν από την τελική έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικών και Εξωτερικών 

ελεγκτών της Εταιρείας για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. 

 Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια 

ή έμειναν ανεπίλυτες. 

 Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες 

της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Σχετικά με την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Εξασφαλίζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 Παρακολουθεί το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και επιθεωρεί την 

ορθή λειτουργία της, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό 

ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί και την 

εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτής.  

 Προσδιορίζει και εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας στο ∆.Σ. το 

διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

εξετάζοντας τα προσόντα του προσωπικού με σκοπό να επιβεβαιώσει την 

ικανοποιητική στελέχωσή του. 

 Αποφασίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. την αμοιβή των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά 

το πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν. 

 Εξετάζει τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι δεν τίθενται περιορισμοί στην εκτέλεση 

του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Εξετάζει το ετήσιο πλάνο ελέγχων και λαμβάνει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου. 
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 Συνεδριάζει με την παρουσία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, όπου ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου, για τα σημαντικότερα ευρήματα και αδυναμίες που 

εντοπίζονται, καθώς επίσης και για τον μελλοντικό προγραμματισμό των 

εργασιών της. 

 Επιβεβαιώνει ότι τα σημαντικά προβλήματα και οι αδυναμίες που έχουν 

εντοπιστεί από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι σχετικές 

εισηγήσεις, έχουν κοινοποιηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση. 

Επιπρόσθετα, εξετάζει αν η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

 

Επιπλέον αρμοδιότητες: 

 Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με 

συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ∆.Σ. σχετικές αναφορές. 

 Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκεινών, σύμφωνα με 

τις οποίες το προσωπικό της Εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει 

τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για αλλά ζητήματα που άπτονται της 

λειτουργίας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη 

διαδικασιών για την αποτελεσματική́ και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων 

ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.                                 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, και επιπλέον όσες 

άλλες απαιτηθεί ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον δύο 

φορές το χρόνο θα πρέπει να συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την 

παρουσία των μελών της Διοίκησης. 

 

Τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται γραπτώς 

στον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

 

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιγράφεται το έργο της 

Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και ο αριθμός των 

συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής 

παρέχει και μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση, θα πρέπει να εξηγείται στους 

μετόχους στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η 

αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή.  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, 

εφόσον αποφασισθεί ότι θα της διατεθούν επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. 
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12.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι επιφορτισμένη με τη 

συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας, τον έλεγχο για την τήρηση της 

εταιρικής νομιμότητας, τη διαπίστωση και αναφορά συγκρούσεων συμφερόντων και έχει 

την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την Επιτροπή 

Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής 

λειτουργίας της. 

 

Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από εργαζόμενους πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφέρεται σε αυτό και είναι 

πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από 

την Επιτροπή Ελέγχου. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 

οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός 

δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. 

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της 

Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν 

πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το 

έργο τους. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα 

για τη διευκόλυνση της άσκησης κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. Η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες, οι οποίες  

παρουσιάζονται εκτενέστερα στον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου που 

είναι δημοσιευμένος στον ιστότοπο της Εταιρείας: 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει 

νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων 

εταιρειών και της χρηματιστηριακής. 

 Αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας με τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 Ελέγχει τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με 

αυτήν Εταιρείες, καθώς και τις σχέσεις της Εταιρείας με τις Εταιρείες στο 

κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 

10%. 

 Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία 

και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων 

που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο. 

 Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη 

της Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της 

Εταιρείας. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο 

την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από 

αυτούς έλεγχο και παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές 

Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο 

παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 

Η οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιγράφεται στον Κανονισμό και 

που περιλαμβάνει το ρόλο, την αποστολή της και την μεθοδολογία ελέγχου (αξιολόγηση 

κινδύνων και κατάρτιση πλάνου ελέγχου, επιλογή δείγματος, τεκμηρίωση ελεγκτικής 

εργασίας, επεξεργασία και κοινοποίηση αποτελεσμάτων κλπ.). Ο Εσωτερικός 

Κανονισμός της Υπηρεσίας ενσωματώνει τις εμπειρίες που προκύπτουν από την 

εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών. Το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 
 

Άρθρο 13. Διευθύνων Σύμβουλος - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

13.1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, 

είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής 

καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, 

διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των 

διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, 

προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία που ασκεί κατά την κρίση 

του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων να αποφασίζει και να 

εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των 

υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (α) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του 

Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (β) των Ειδικών 

Θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του καταστατικού και 

στο άρθρο 10.1.1 του παρόντος Κανονισμού. 

13.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Δ.Σ. και καθορίζει τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει 

τις εργασίες του. Εκτός αυτού είναι επιφορτισμένος, και με το συντονισμό και την 
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αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματική 

συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στις εργασίες του. Στα πλαίσια 

αυτά δύναται να συγκαλεί για συνεδρίαση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών 

μελών κάθε τρίμηνο προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εργασίες της 

Εταιρείας και τα τρέχοντα ζητήματα. Ευθύνη επίσης του Προέδρου αποτελεί η 

διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ., καθώς 

και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα 

τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων. 
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Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 14. Εταιρικό Κέντρο 

 

Η οργάνωση της Εταιρείας διαχωρίζεται σε Διευθύνσεις, οι οποίες είναι επιφορτισμένες 

με διακριτές αρμοδιότητες και συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων. Ο αριθμός, το 

αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται ή τροποποιούνται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση, με 

αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους 

και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού ως εκάστοτε ισχύει, αφορούν στην οργάνωση 

της Εταιρείας, ορίζουν και περιγράφουν τις βασικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 

Υπόχρεων Προσώπων που υπάγονται σε κάθε Διεύθυνση αντιστοίχως του ισχύοντος 

Οργανογράμματος.  
 

14.1. Δομή Εταιρικού Κέντρου 

 

 
 

Το Εταιρικό Κέντρο της Εταιρείας έχει οργανωθεί και απαρτίζεται από τις ακόλουθες 

Γενικές Διευθύνσεις- Διευθύνσεις- Υπηρεσίες: 

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 

- Διεύθυνση Πωλήσεων, 

- Διεύθυνση Παραγωγής, 

- Διεύθυνση Δημιουργικού και Προστασίας Σχεδίων, 

- Διεύθυνση Marketing, 

-   Υπηρεσία Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων. 

14.2. Αρμοδιότητες Διευθύνσεων του Εταιρικού Κέντρου 
 

14.2.1. Στις ευθύνες κάθε μίας από τις παραπάνω Διευθύνσεις οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν υπάγονται οργανικά ή λειτουργικά η μία στην 

άλλη, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 

- Εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας, με σκοπό την εκπλήρωση των 

ετήσιων στόχων. 
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- Σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή της δομής και των διαδικασιών της, έτσι 

ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι με τρόπο αποτελεσματικό, 

αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους. 

- Εξασφάλιση της στελέχωσης της Διεύθυνσης με τον απαιτούμενο αριθμό 

προσωπικού, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες προκειμένου να 

εκπληρώσει τα καθήκοντά του, με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και 

υπευθυνότητα. 

- Εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού όλων των σχετικών 

δραστηριοτήτων της εκάστοτε Διεύθυνσης. 

- Διατήρηση κλίματος συνεργασίας εντός της εκάστοτε Διεύθυνσης, καθώς και 

με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Εταιρείας. 

- Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία των τμημάτων τους και της 

Εταιρείας γενικότερα, συμμετοχή στην εύρεση προμηθευτών και 

επιβεβαίωση της ορθής και έγκαιρης παραλαβής αυτών. 

- Αναγνώριση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και έγκαιρη ενημέρωση 

των υπευθύνων της Διοίκησης της Εταιρείας. 

- Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση, μέσω 

σύνταξης τακτικών εκθέσεων αναφοράς. 

Άρθρο 15. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

15.1. Αρμοδιότητες  
 

Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει όσον αφορά τις Οικονομικές Υπηρεσίες το 

σχεδιασμό, καθοδήγηση, συντονισμό και επίβλεψη όλων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου, περιλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και 

εκθέσεων καθώς επίσης του προϋπολογισμού και των σχεδίων-πλάνων ανάπτυξης και 

επενδύσεων, την ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων, τον 

προϋπολογισμό και έλεγχο δαπανών, καθώς και τον συντονισμό όλων των 

φορολογικών θεμάτων των εταιρειών του Ομίλου. 

 

Όσον αφορά τις Διοικητικές υπηρεσίες περιλαμβάνει την καθοδήγηση, τον συντονισμό 

και την διεύθυνση της στρατηγικής ευθύνης, την διασφάλιση της σωστής οργάνωσης 

των Εταιρειών του Ομίλου, τον συντονισμό και την επίβλεψη της στρατηγικής του 

Ομίλου και τέλος την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Εταιρικού Κέντρου. 

 

Στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση υπάγεται η Διεύθυνση Λογιστηρίου, το Τμήμα 

Οικονομικού Σχεδιασμού, το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, το Τμήμα Πληροφορικής, το 

Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου, το Τμήμα Προμηθειών και το Τμήμα Εισαγωγών/ 

Εξαγωγών. 
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15.1.1. Διεύθυνση Λογιστηρίου 
 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης είναι : 

 Η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η επίβλεψη της προετοιμασίας και της 

έκδοσης όλων των οικονομικών εκθέσεων της Εταιρείας και των εταιρειών του 

Ομίλου. 

 Η διασφάλιση των οικονομικών κανόνων και αρχών που ισχύουν από την 

Εμπορική Φορολογική και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία. 

 Η σύνταξη και η παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.  

 Η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η επίβλεψη της λειτουργίας του λογιστηρίου.  

15.1.2. Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος είναι : 

 Η εξασφάλιση της ορθής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και η 

παρακολούθηση αυτών. 

 Οι ενέργειες για την επάρκεια της ρευστότητας ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη 

επιχειρηματικού σχεδιασμού και των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. 

 Η καθοδήγηση και η σύνταξη της έκδοσης του μηνιαίου reporting και των 

κυλιόμενων προβλέψεων καθώς και κάθε είδος οικονομικών αναλύσεων. 

15.1.3. Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την μελέτη και παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 Τον έλεγχο και τις διαδικασίες πρόσληψης, απόλυσης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

 Την τήρηση και παρακολούθηση των νομίμως τηρούμενων από την Εταιρεία 

προσωπικών αρχείων των εργαζομένων καθώς και τα σχετικά με την 

υπηρεσιακή και εργασιακή τους κατάσταση στοιχεία. 

15.1.4. Τμήμα Πληροφορικής 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την συντήρηση των κεντρικών υπολογιστών. 

 Την συντήρηση των αντιγράφων ασφαλείας. 

 Την υποστήριξη καταστημάτων (hardware & software). 

 Την υποστήριξη των υπολογιστών χρηστών κεντρικού. 

 Την υποστήριξη του διακομιστή αλληλογραφίας. 
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15.1.5. Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής για νέους και υφιστάμενους πελάτες και 

την παρακολούθηση της αποπληρωμής των απαιτήσεων τους.  

15.1.6. Τμήμα Προμηθειών 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την τήρηση των διαδικασιών που ακολουθεί η Εταιρεία για τις προμήθειες.  

 Την δημιουργία αξιόπιστου δικτύου προμηθευτών με βάση τις απαιτήσεις 

ποιότητας, κόστους, χρόνου και τόπου παράδοσης με σκοπό την παραγωγή 

προϊόντων στην επιθυμητή ποιότητα και ποσότητα στον κατάλληλο χρόνο με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος. 

 Την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας και των μεταφορικών. 

 Την παρακολούθηση εξέλιξης της υλοποίησης των προσφορών από τους 

προμηθευτές. 

 Τον έλεγχο των παραστατικών με βάση τις σχετικές συμβάσεις προμηθειών. 

 Την παρακολούθηση των συμβάσεων προμηθειών σε συνεργασία με τις 

υπόλοιπες διευθύνσεις και σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική προμηθειών. 

15.1.7. Τμήμα Εισαγωγών/ Εξαγωγών 
 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την επικοινωνία με τους προμηθευτές για την συμφωνία και την διαχείριση 

φορτώσεων όλων των εμπορευμάτων εσωτερικού – εξωτερικού. 

 Την διερεύνηση και διεξαγωγή συμφωνίας με τις μεταφορικές εταιρείες για την 

φόρτωση των προϊόντων. 

 Τον εκτελωνισμό όλων των δειγμάτων και των εμπορευμάτων της εταιρείας από 

χώρες εκτός ΕΕ. 

 Την πληρωμή των προμηθευτών εξωτερικού. 

Άρθρο 16. Διεύθυνση Πωλήσεων 

16.1. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πωλήσεων 
 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης είναι: 

 Η ομαλή και έγκαιρη προώθηση των προϊόντων και η επέκταση των πωλήσεων 

της Εταιρείας σε νέες αγορές. 

 Ο συντονισμός και η εποπτεία των διαδικασιών διαμόρφωσης του 

προϋπολογισμού. 

 Η διενέργεια εισηγήσεων επί της γενικότερης εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας. 

 Η τήρηση των διαδικασιών πωλήσεων που ακολουθεί η Εταιρεία. 
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Στην ανωτέρω Διεύθυνση ανήκουν τα ακόλουθα τμήματα: 

16.1.1. Τμήμα πωλήσεων εσωτερικού  

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την διαχείριση της υφιστάμενης βάσης πελατών, την προσέλκυση νέων 

πελατών, τον δειγματισμό των πελατών, τις παραγγελίες τους καθώς και την 

καθημερινή υποστήριξή τους. 

 Την διαδικασία παραγγελίας μικτών πελατών: οι παραγγελίες αγορών 

πραγματοποιούνται βάσει προβλέψεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 

κατάρτιση του budget πωλήσεων για τις πωλήσεις που πρέπει να επιτευχθούν 

προς αυτούς από τα είδη της κολεξιόν που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι 

παραγγελίες πωλήσεων από τους ίδιους τους πελάτες κατά τους δειγματισμούς. 

 Την τοποθέτηση και διαχείριση των προϊόντων/ εμπορευμάτων (ποια και πόσα 

προϊόντα χρειάζονται και σε ποιον πελάτη θα πρέπει να πάνε) με βάσει τις 

ανάγκες που τους έχουν δημιουργηθεί.  

 Την παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, των reports από όλες τις κατηγορίες 

πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του e-shop) προκειμένου να γνωρίζουν 

τη δυναμική των ειδών. 

16.1.2. Τμήμα πωλήσεων εξωτερικού 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την επίβλεψη των εμπορικών δραστηριοτήτων 

σε κάθε αγορά/χώρα αρμοδιότητας. 

 Τη διαμόρφωση των όρων συνεργασίας, την τελική λίστα των προϊόντων που θα 

προταθεί και την παρακολούθηση των παραγγελιών χονδρικής.  

 Την συγκέντρωση όλων των παραγγελιών που αφορούν σε καταστήματα & 

wholesale accounts χωρών αρμοδιότητας, την καταχώρησή τους στο σύστημα 

και την επιβεβαίωση των τελικών παραγγελιών.  

 Την πραγματοποίηση του προγραμματισμού εξαγωγών σε εβδομαδιαία βάση και 

την ενημέρωση των χωρών αρμοδιότητας για τις αποστολές προϊόντων και 

διαφόρων υλικών.  
 

16.1.3.   Τμήμα πωλήσεων e-shop 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων και πωλήσεων των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων.  

 Τον υπολογισμό και την ανάλυση αναγκών σε τεμαχιακά αποθέματα ανά 

ηλεκτρονικό κατάστημα, σεζόν και δειγματισμό.  

 Την παρακολούθηση των πωλήσεων, του αποθέματος και των KPI’s των 

eShops. 
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 Την διαχείριση και τον συντονισμό των διαφημιστικών ενεργειών, της εικόνας 

(brand image) των μαρκών, του Ομιλικού Προφίλ και του πλάνου ενεργειών σε 

όλα τα ηλεκτρονικά μέσα.  

 Τον συντονισμό και τον προγραμματισμό όλων των φωτογραφήσεων των 

εμπορευμάτων.  

 Την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών για Ελλάδα και εξωτερικό.  

 Την διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών. 

 Την διαχείριση των επιστροφών ηλεκτρονικών παραγγελιών για Ελλάδα και 

εξωτερικό. 

 Την εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων και την περαιτέρω 

τεχνική ανάπτυξη και βελτιστοποίησή τους. 

 Την επίβλεψη, τον συντονισμό και την εκπαίδευση των αντίστοιχων ομάδων του 

εξωτερικού. 

Άρθρο 17. Διεύθυνση Παραγωγής 

 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης είναι: 

 Η κατάλληλη οργάνωση και αξιοποίηση των πόρων της Εταιρείας με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του κόστους και την εφαρμογή όλων των προϋποθέσεων που 

εξασφαλίζουν την ομαλή ροή της παραγωγής. 

 Η υλοποίηση των προτάσεων της Διεύθυνσης Δημιουργικού και Προστασίας 

Σχεδίων. 

 Η ευθύνη επιλογής, ανάπτυξης και διαμόρφωσης πρότυπων μεθόδων 

παραγωγής. 

 Η ευθύνη της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες της παραγωγής τηρώντας 

τις διαδικασίες προμηθειών που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

 

Στην ανωτέρω Διεύθυνση ανήκουν τα ακόλουθα Τμήματα: 
 

17.1.1.Τμήμα Αποθήκης- Συσκευασίας 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την σωστή λειτουργία των αποθηκών. 

 Την παραλαβή και παράδοση των αποθεμάτων προς τα καταστήματα. 

 Την προστασία των αποθεμάτων. 

 Την ελαχιστοποίηση του κόστους αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων. 

 Την κατάρτιση του budget εξόδων (αποθήκης και συσκευασίας). 

 Την σωστή συσκευασία και αποστολή των εμπορευμάτων προς τα καταστήματα 

(Ελλάδα – εξωτερικό). 

 Την επικοινωνία με τις μεταφορικές και τον έλεγχο τήρησης των συμφωνιών. 

 Την επικοινωνία με τις πωλήσεις για τη διαχείριση των παραγγελιών. 

 Την απογραφή των εμπορευμάτων. 
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 Την παροχή εξοπλισμού για κάθε νέο κατάστημα, το ντεκόρ βιτρινών και την 

αποστολή προσπέκτους. 

 Την αποστολή  δειγματολογίων και το στήσιμο των περίπτερων στις εκθέσεις. 

 Την διακίνηση των ρούχων μεταξύ των καταστημάτων. 

 Τον έλεγχο των επιστροφών προς την Εταιρεία και την αποστολή προς την 

εξωτερική αποθήκη των εμπορευμάτων στο τέλος κάθε σεζόν. 

17.1.2. Τμήμα Παραγωγής 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την κατάρτιση του budget εξόδων, παραγωγής, α’ και β’ υλών. 

 Την πραγματοποίηση των παραγγελιών (προπαραγγελίες, προβλέψεις, βασικές 

παραγγελίες, επαναληπτικές), το κοστολόγιο και την παραγωγή του προϊόντος. 

17.1.3.Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Τον φυσικό έλεγχο των εισερχόμενων εμπορευμάτων (αγορών + παραγωγών) σε 

σχέση με τα αντίστοιχα δελτία πατρόν – διαστασολόγια του σχεδιαστηρίου. 

 Τον έλεγχο της ποιότητας υφάσματος, ραφής και υλικών των εμπορευμάτων. 

 Τον έλεγχο σήμανσης των εμπορευμάτων (σύνθεση, barcode, τιμή). 
 

Άρθρο 18. Διεύθυνση Δημιουργικού και Προστασίας Σχεδίων 

18.1. Αρμοδιότητες  

 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης αφορά: 

 Την παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τρεχουσών τάσεων της αγοράς. 

 Την σχεδίαση - Design και την κατασκευή patron των συλλογών.  

 Την ευθύνη δημιουργίας νέων προτύπων επιλεγμένων σχεδίων και την λήψη 

κάθε αναγκαίας ενέργειας για την προστασία αυτών καθώς και την κατοχύρωσή 

τους ως κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα με βάσει τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΚ) με αριθμό 6/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 

βάσει την λοιπή κείμενη νομοθεσία με την συνδρομή της υπηρεσίας νομικών και 

ρυθμιστικών θεμάτων με την έγκριση της Διοίκησης. Στις διατάξεις των άρθρων 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 19, 89, 90 και 96 του Κανονισμού (ΕΚ) με τον αριθμό 

6/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για 

τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. 

 Τον προϋπολογισμό τους κόστους κάθε προτεινόμενης συλλογής. 
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Στην ανωτέρω Διεύθυνση ανήκουν τα ακόλουθα Τμήματα: 

18.1.1. Τμήμα Σχεδιασμού 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την επιλογή των κατάλληλων υφασμάτων από τους προμηθευτές βάσει 

σχεδίων.  

 Τον σχεδιασμό της συλλογής.  

 Την επιλογής β’ υλών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των 

συλλογών. 

18.1.2. Τμήμα Πατρόν και Ανάπτυξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Το κύριο έργο του Τμήματος αφορά: 

 Την δημιουργία φασεολογίου και τεχνικών προδιαγραφών. 

 Την δημιουργία πατρόν των συλλογών. 
 

Άρθρο 19. Διεύθυνση Marketing 
 

Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Marketing πραγματοποιούνται για την δημιουργία 

ζήτησης στην αγορά για τα προϊόντα της Εταιρείας και την αποτελεσματική ικανοποίηση 

των αναγκών των καταναλωτών. 

 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης περιλαμβάνει: 

 Τον σχεδιασμό της στρατηγικής Marketing που θα ακολουθήσει η Εταιρεία. 

 Την επιλογή και τον συντονισμό των μέσων επικοινωνίας για την υλοποίηση του 

πλάνου Marketing, με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων. 

 Τον συντονισμό και την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών που αφορά 

προϊόντα της Εταιρείας και την δημιουργία του κατάλληλου προωθητικού υλικού. 

Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί τις δαπάνες που προκύπτουν από τις 

προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη. 

 Την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προωθητικών ενεργειών ως 

προς το περιεχόμενο και το κόστος. 

 Την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς με σκοπό να προσδιορίσει τον τρόπο 

προσέγγισης των καταναλωτών, τις ανάγκες της αγοράς, την καταγραφή του 

βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα καθώς και τον 

ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσει από άλλες επιχειρήσεις. 

 Την παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων έτσι ώστε να αναπροσαρμόσει 

την στρατηγική όταν οι πωλήσεις ενός ή περισσοτέρων προϊόντων 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
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Όσον αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

 Την κατάρτιση και παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής 

καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του σχεδίου με σκοπό την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 Την προβολή των προϊόντων της Εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκής 

εικόνας στους καταναλωτές.  

 Την εκπροσώπηση της Εταιρείας με σκοπό να προωθήσει την αξιοπιστία και την 

εικόνα της στο ευρύ κοινό.  

 Την διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων για την προβολή της Εταιρείας 

(συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.), καθώς και την επιμέλεια 

διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη Δελτίων Τύπου και τις επαφές με τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης.  

 

Επιπλέον αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν: 
 

 Την γραφιστική υλοποίηση των digital ενεργειών. 

 Την σχεδίαση του επικοινωνιακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) όπως 

κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, εξώφυλλα, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, 

κατάλογοι, newsletter, προωθητικό υλικό, καμπάνιες social media. 

Άρθρο 20. Υπηρεσία Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων 

 

Το κύριο έργο της Υπηρεσίας Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων είναι: 

 Η διασφάλιση της προσήκουσας και εύρυθμης λειτουργίας της με καθοδήγηση, 

έλεγχο και συντονισμό των στελεχών της και  με άμεσο στόχο τη βέλτιστη 

συμβολή στο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. 

 Η παροχή νομικής συνδρομής στην Εταιρεία για την αντιμετώπιση όλων των 

ανατιθέμενων σε αυτήν θεμάτων της αρμοδιότητάς της. 

 Η ευθύνη της έγκαιρης και συνεχούς παρακολούθησης της νομιμοποίησης της 

Εταιρείας  και η συμβολή της  στην σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

 Ο χειρισμός είτε με στελέχη της είτε και με συνεργασία ειδικώς επιλεγόμενων 

εξωτερικών συνεργατών των πάσης φύσεως νομικών υποθέσεων της Εταιρείας 

περιλαμβανομένων και των διεξαγωγών των πάσης φύσεως δικών.  

 Η ευθύνη της για ενημέρωση και παρακολούθηση των νομοθετικών και 

νομολογικών εξελίξεων επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την 

δραστηριότητα της Εταιρείας, τις συναλλακτικές της σχέσεις και τις υποχρεώσεις 

της έναντι των Αρχών, των μετόχων και των τρίτων συναλλασσόμενων με αυτήν 

καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας για τα ζητήματα 

αυτά. 

 Η σύνταξη, επισκόπηση και ο έλεγχος όλων των διεπομένων από το ελληνικό 

δίκαιο συμβάσεων των οποίων επίκειται η σύναψη με συμβαλλόμενη, 

αντισυμβαλλόμενη ή εκ τρίτου συμβαλλόμενη την Εταιρεία. 
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 Η παροχή νομικής συνδρομής και ελέγχου μέσω εξωτερικών αρμοδίων νομικών 

συμβάσεων που διέπονται υπό αλλοδαπά δίκαια και στις οποίες η Εταιρεία 

πρόκειται να συμβληθεί ως συμβαλλόμενη ή αντισυμβαλλόμενη. 

 Η σύνταξη επιστολών ή εξωδίκων επί νομικών θεμάτων που αφορούν την 

προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας ή την διεκδίκηση απαιτήσεών της 

κατά τρίτων καθώς και η σύνταξη απαντητικών εξωδίκων επί εξωδίκων 

στρεφομένων κατά της Εταιρείας. 

 Η πρόσφορη και έγκαιρη συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες και τους 

δικηγόρους κάθε  συμβαλλόμενου ή αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία σε κάθε 

είδους συμβάσεις ή νομικά θέματα που αφορούν  την επιχειρηματική δράση και 

γενικότερα τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

 Η ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων με σκοπό την προφύλαξη των 

συμφερόντων της Εταιρείας κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή και κατάργηση 

συμβατικών σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους με απώτερο στόχο την σαφήνεια 

των συμβατικών προβλέψεων, την ομαλή εξέλιξη των συμβάσεων, την 

διαμόρφωση θετικού κλίματος για τον όμιλο και την εν τέλει ευόδωση των 

σκοπών της Εταιρείας. 

 Η διερεύνηση, ανάπτυξη και διατήρηση δικτύου εξωτερικών εξειδικευμένων επί 

ειδικών θεμάτων νομικών και μη συνεργατών η συμβολή στην επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων για τον όμιλο και τους στρατηγικούς του στόχους θα κρίνεται 

αναγκαία. 

 Η διασφάλιση της προστασίας των εμπορικών σημάτων του Ομίλου, ημεδαπών 

και κοινοτικών, καθώς και η νομική διερεύνηση μεθόδων περαιτέρω αξιοποίησής 

τους μέσω συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης των ή άλλων επιλεκτέων 

μεθόδων. 
 

Άρθρο 21. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης 
Ομολόγων 

 

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

 Να δημοσιοποιεί χωρίς βραδύτητα τις προνομιακές και ρυθμιζόμενες πληροφορίες 

που αφορούν άμεσα τον εκδότη, να ενημερώνεται καθημερινά η εταιρική 

ιστοσελίδα στο διαδικτυακό χώρο και να εμφανίζεται σε αυτή, για τουλάχιστον έξι 

μήνες, κάθε προνομιακή πληροφορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις 

υποχρεώσεις των εκδοτών για την δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών. 

 Να προβαίνει στην άμεση γνωστοποίηση στο επενδυτικό κοινό των προνομιακών 

πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία σχετικά με την παρακολούθηση των 

συναλλαγών των Ομολόγων της Εταιρείας καθώς και των προσώπων που 

απασχολεί η Εταιρεία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως, και τα οποία έχουν 

πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. 
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Άρθρο 22. Τομείς Δραστηριότητας 

22.1. Δομή - Διαχωρισμός κατά Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την Οργανωτική Δομή του Ομίλου, οι Τομείς Δραστηριότητας διαχωρίζονται με 

κύριο κριτήριο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
 

22.2. Αρμοδιότητες - Ευθύνες Διευθυντών των Τομέων Δραστηριότητας 

 

Εκτός της κύριας δραστηριότητας που είναι η παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων στους 

στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας είναι και η δραστηριοποίησή της: 

α) στην αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας της ή με αντίστροφη χρηματοδοτική 

μίσθωση που έχει στην κατοχή της τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν 

ιδιαίτερο κλάδο.  

β) στην εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και των προτύπων σχεδίων. 

Στις παραπάνω Δραστηριότητες έχουν οριστεί υπεύθυνοι οι βασικές αρμοδιότητες των 

οποίων έχουν ως εξής: 

 Ανάπτυξη της στρατηγικής και των στρατηγικών στόχων για τον Τομέα 

Δραστηριότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα και τη στρατηγική του 

Ομίλου. 

 Καθοδήγηση της διοικητικής ομάδας του Τομέα Δραστηριότητας για την επίτευξη 

των προαναφερθέντων στόχων. 

 Κατάρτιση των απαραίτητων οδηγιών και υποστήριξη των μελών της διοικητικής 

ομάδας του Τομέα Δραστηριότητας στις καθημερινές διαδικασίες. Αντιμετώπιση 

των δυσχερειών, όταν και όπου απαιτείται. 

 Εξασφάλιση ότι το τρέχον επιχειρησιακό πλάνο δράσης υλοποιείται επιτυχώς 

και, επίσης, εξέταση και προσδιορισμός των ευκαιριών επιχειρησιακής 

ανάπτυξης. 

 Εξασφάλιση ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού επιτυγχάνονται. 
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ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 23. Γνωστοποίηση συναλλαγών 

 

23.1. Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο 
 

23.1.1. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ιδίως άρθρο 19), οι 

γνωστοποιήσεις συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα σε εκδότες υποβάλλονται απευθείας από τα υπόχρεα πρόσωπα 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

Ειδικότερα, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότες, 

καθώς και στα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, υποχρεούνται 

να γνωστοποιούν απευθείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ταυτόχρονα 

παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Εταιρεία σύμφωνα με το 

άρθρο 22.3 του παρόντος, τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για ίδιο 

λογαριασμό σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Τα 

πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα έχουν την υποχρέωση να 

ενημερώσουν εγγράφως τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς, 

σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και να διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω 

γνωστοποίησης, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Εταιρεία. 

 

Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για 

κάθε συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€5.000) εντός ημερολογιακού έτους. Το όριο των €5.000 

υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, 

όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της υπ’ 

αριθμόν 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως 

εκάστοτε ισχύει, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία τις συναλλαγές που 

διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές που εκδίδονται 

από την Εταιρεία ή παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 

συνδεδεμένα με αυτές. 

 

Η Εταιρεία μέσω της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης 

Ομολόγων, λαμβάνει περαιτέρω τις ενημερώσεις και δημοσιοποιεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 

σε σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου των, 

κατά τον ως άνω νόμο, υπόχρεων προσώπων. Ειδικότερα, η Εταιρεία 

δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση της παραγράφου 
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1 του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, την 

οποία λαμβάνει από τα υπόχρεα πρόσωπα, άμεσα με την παραλαβή της εν 

λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών 

διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής. Η 

ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται εγγράφως και, σε κάθε περίπτωση, 

το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία 

κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 

του Ν. 3556/2007:  

(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης 

δικαιωμάτων ψήφου, ή  

(β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί 

την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή 

διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή  

(γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 9 του Ν. 3556/2007. 

23.1.2. Την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω, όπως και της ενημέρωσης των αρμοδίων, 

έχει η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων. 

 

23.2. Ενημέρωση υπόχρεων προσώπων 

 

23.2.1. Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων είναι 

αρμόδια για τη σύμφωνη με τον νόμο ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων, 

ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω 

υποχρεώσεων. 

23.2.2. Δεδομένης  δε της υφιστάμενης σύνδεσης της Εταιρείας με άλλες συνδεδεμένες 

με αυτήν,  η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων 

οφείλει, επίσης, να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα στελέχη και τους 

μετόχους της εκάστης συνδεδεμένης Εταιρείας και να τηρεί σχετικό αρχείο 

ενημέρωσης. 

 

23.3. Συναλλαγές υπόχρεων προσώπων 

 

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία, εγγράφως, όλες τις 

συναλλαγές τους σχετικά με κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, υποβάλλοντας στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και 

Εξυπηρέτησης Ομολόγων γνωστοποίηση των σχετικών συναλλαγών, εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από την κατάρτισή τους. Η ενημέρωση Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και εν γένει όλων των εποπτικών αρχών της Ελληνικής Χρηματαγοράς 

γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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23.4. Έλεγχος συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 
 

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων, αρμόδια για την 

τήρηση του μητρώου ομολόγων της Εταιρείας και για την εξυπηρέτηση των 

ομολογιούχων σε ζητήματα τα οποία αφορούν ενδεικτικά στη διανομή και πληρωμή 

τόκων ή λοιπών προσόδων, διανομή, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους κλπ., τον κατάλογο των 

υπόχρεων προσώπων, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο απολογιστικός έλεγχος των 

συναλλαγών των προσώπων αυτών. 
 

 

 

 

 


