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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ  
 

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίσθηκε με την από 15 Ιουλίου 2021  απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας βάσει της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, των αποφάσεων και των εγκυκλίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελούν επίσης: 

 α) η εν γένει νομοθεσία και ιδίως η νομοθεσία που διέπει τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εταιρίες, όπως αυτή ισχύει. 

 β) το καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό ισχύει. 

 γ) ο εσωτερικός κανονισμός εργασίας προσωπικού της Εταιρίας που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 561/05.07.1983 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και ο οποίος 

ισχύει παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό. 

 δ) το οργανόγραμμά της Εταιρίας, όπως αυτό ισχύει.  

 ε) οι αποφάσεις του Δ.Σ. και οι εσωτερικές εγκύκλιοι και εντολές του Διευθύνοντα Συμβούλου η του 

Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας, όπως αυτές ισχύουν. 

 στ) Το από τον Ιούνιο 2003 Εγχειρίδιο Συστήματος Διοίκησης της «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά 

Νηματουργεία» όπως αυτό ισχύει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που διέπει τη λειτουργία της 

Εταιρίας και έχει γνωστοποιηθεί στους απασχολούμενούς στην Εταιρία. 

ζ) Το εγκαταστημένο  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  και  Διαχείρισης Κινδύνων της επιχείρησης 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 1400:2015 και το Σύστημα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 

 η) κάθε παγιωμένη πρακτική στην λειτουργία της Εταιρίας, η οποία αν και δεν αποτελεί το 

περιεχόμενο απόφασης αρμοδίου οργάνου, εφαρμόζεται μακροχρόνια από το προσωπικό της με 

συνείδηση του δεσμευτικού της χαρακτήρα. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας της Εταιρίας για τη διασφάλιση:   

Της διαρκούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες 

ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της και του ελέγχου του 

τρόπου λήψης αποφάσεων των διαχειριστικών οργάνων. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής πρόσωπα  «Υπόχρεα Πρόσωπα» : 

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Γενικό Διευθυντή,  τους Διευθυντές και τα Διευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρίας. 

Στους εργαζόμενους της Εταιρίας που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.   



 

Στους συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση 

εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα 

Κανονισμό.  

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας. Οφείλουν να εκπληρώνουν με επιμέλεια τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της οργανικής 

τους θέσης (ή των όρων συνεργασίας τους με την Εταιρία, όσον αφορά στους εξωτερικούς 

συνεργάτες), όπως προσδιορίζονται στη σύμβασή τους με την Εταιρία (σύμβαση εργασίας ή 

σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών), στο Καταστατικό, στις αποφάσεις των εταιρικών 

οργάνων, καθώς και από τον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενό τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή  βάσει των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας. 

2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

H Εταιρία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική Εταιρία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της 

οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από τον σκοπό 

αυτής.  Συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5398/08.04.1974 συμβολαιογραφική πράξη του άλλοτε 

συμβολαιογράφου Νάουσας Ιωάννη Tζαμπάζη και την υπ’ αριθμ. TE 1416/25.04.1974 απόφαση 

Νομάρχη Ημαθίας που αμφότερες δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 

745/06.05.1974 (Δελτίο A.E. & EΠE) και προήλθε από τη μετατροπή εις ανώνυμη εταιρία της 

υφιστάμενης ήδη από το έτος 1964 Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης  Κλωστήρια – Βαφεία Ναούσης  Γρηγόριος Βαρβαρέσος και Σία EΠE” (ΦEK  

281/11.05.1964 δ. AE & EΠE).  H αρχική, κατά το ιδρυτικό ως άνω καταστατικό της Εταιρίας 

επωνυμία ήτο “Νηματουργεία Ναούσης Γρηγ. Βαρβαρέσος και Σία Ανώνυμος Εταιρία” και ο αρχικός 

διακριτικός τίτλος αυτής “Βαρβαρέσος A.E.”,  από δε τις  06.03.1990 και εφεξής (ΦEK 812/1990) είχε 

μετονομαστεί σε “BΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. Νηματουργεία Ναούσης” με διακριτικό τίτλο αυτής 

“BAPBAPEΣOΣ A.E.” και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία  και ο διακριτικός τίτλος της 

Εταιρίας ’VARVARESSOS S.A. NAOUSSA SPINNING MILLS’’ (επωνυμία) και ‘’VARVARESSOS 

S.A.’’ (διακριτικός τίτλος).  

Ήδη από την 20.06.2002 η επωνυμία της Εταιρίας ορίστηκε και ισχύει ως ‘’ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ’’ και ο διακριτικός τίτλος ως  ‘’ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.’’   Για τις μετά της 

αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρίας ορίζεται η ανωτέρω επωνυμία  και ο διακριτικός τίτλος της 

αντίστοιχα ως εξής: ‘’VARVARESSOS S.A. EUROPEAN SPINNING MILLS’’ (επωνυμία) και 

‘’VARVARESSOS S.A.’’ (διακριτικός τίτλος).  

Η Εταιρία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό ΓΕΜΗ20951226000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22). 

Από το 1999 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΒΑΡΝΗ). 

 



 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός της Εταιρίας είναι: 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η βιομηχανική παραγωγή και η εμπορία ειδών κλωστηρίων - 

νηματουργείων από βαμβάκι ή άλλες ίνες φυσικές κατά κύριο λόγο και εν γένει η ίδρυση και 

εκμετάλλευση νηματουργείων, για ίδιο ή λογαριασμό τρίτων προς δε και η εμπορία γενικώς 

κλωστοϋφαντουργικών ειδών. β) Η αγορά και πώληση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και 

επεξεργασία αυτών. γ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών οιουδήποτε αντικειμένου,  δ) Η  ανάληψη 

αντιπροσωπειών Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών ειδών, ε) πάσα 

συναφής προς τις  ανωτέρω εργασία, παραγωγή και εμπορία, στ) Το γενικό εμπόριο, ζ) Οι 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα, η) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ, και θ) Η 

αστική και τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.   

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση 

παρεμφερούς  ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε 

φυσικό η νομικό πρόσωπο  κατά  οιονδήποτε  τρόπο. γ)  Να  ιδρύει  υποκαταστήματα  ή πρακτορεία 

οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή και δ) να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή 

ή αλλοδαπή.  

3. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 
Η Εταιρία διατηρεί  βιομηχανικές παραγωγικές  εγκαταστάσεις (Εργοστάσια) στο Δ.Δ. Στενημάχου 

Νάουσας, 59200 Νάουσα, όπου σήμερα είναι και η έδρα της. 

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
 

Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19  του 

καταστατικού της και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει αυτού και της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι εν λόγω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν είτε 

στη γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας είτε στην παροχή ειδικής εξουσιοδότησης σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα (στελέχη της Εταιρίας ή μη) για την εκπροσώπησή της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

 

 

 

 

 



5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρίας και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της. 
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Τα 
δικαιώματα των μετόχων είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.varvaressos.gr. 
(Δικαιώματα Μετόχων)  
 

 

5.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

 

 

   

5.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των 

λειτουργικών στόχων της Εταιρίας, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των 

οριζόμενων από την κείμενη νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας καθώς και την τήρηση της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

http://www.varvaressos.gr/
https://financial.varvaressos.eu/wp-content/uploads/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CC%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CC%81%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf


Τα άρθρα 18 έως 26 του καταστατικού της Εταιρίας προβλέπουν τα σχετικά με τη σύνθεση, τη θητεία 

και τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, την παραίτηση και την αναπλήρωση των μελών του, τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δ.Σ. και την τήρηση των σχετικών πρακτικών, τις αρμοδιότητες και 

εξουσίες του Δ.Σ., την εκπροσώπηση και το δικαίωμα υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της 

Εταιρίας, την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και την ευθύνη τους έναντι της Εταιρίας καθώς και τη 

διάταξη περί απαγόρευσης ανταγωνισμού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα ώστε να εκτελεί 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. 

Επιπλέον οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι : 

Επίβλεψη και παρακολούθηση των λειτουργιών της Εταιρίας, καθώς και έλεγχος επίτευξης των 

επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων. 

Διατύπωση και καθορισμός των βασικών αξιών και στόχων της Εταιρίας.  

Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετημένης στρατηγικής με τους στόχους της Εταιρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα 

στα μέλη του και στην Εταιρία, διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

και εξετάζει τυχόν φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών.  

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

Στην εξασφάλιση της άσκησης της επιχειρηματικής της δράσης σε καθημερινή βάση, μέσω ενός 

συστήματος ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων της αρμοδιότητας του 

υλοποιείται μέσω ειδικών αποφάσεων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται, σύμφωνα με το Νόμο, από εκτελεστικά και μη 

εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας, 

ενώ τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητημάτων και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρίας.   

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται  σύμφωνα  με τη Πολιτική 

Καταλληλότητας  της Εταιρίας  μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και 

ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική 

συνέλευση της Εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.  

 

5.4. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπει 

ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού 

που έχει κυρωθεί με την υπ΄αριθ. πρωτ. 561/05.07.1983 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας (Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας) καθώς και το Εγχειρίδιο Συστήματος Διοίκησης της «Βαρβαρέσος Α.Ε. 

Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» όπως αυτό ισχύει (Ιούνιος 2003). 



Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει την Εταιρία στο σύνολό της και ασκεί τις 

εξουσίες που κάθε φορά του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με την απόφασή του για την γενική 

εκπροσώπηση της Εταιρίας είτε με ειδικές αποφάσεις του.   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει εγκυκλίους και αποφάσεις οι οποίες μετά την 

κοινοποίησή τους στο προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας δεσμεύουν τους υπόχρεους μέχρι 

την ανάκλησή τους. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρίας 

καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. 

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την ομαλή λειτουργία των διαφόρων 

διευθύνσεων και τμημάτων της Εταιρίας και συντονίζει την συνεργασία μεταξύ τους.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής έχει την διοίκηση και εποπτεία του προσωπικού της 

Εταιρίας και των συνεργατών της. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρίας, 

ορίζει αμοιβές (εκτός από τις αμοιβές που ορίζει η σχετική Επιτροπή Αμοιβών)    και επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό εργασίας προσωπικού.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής δύναται να τοποθετεί ή να μεταθέτει εργαζόμενους 

στις διάφορες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εταιρίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, εφ΄ όσον όμως 

δεν μεταβάλλονται βλαπτικά οι όροι εργασίας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση των διευθυντικών 

στελεχών. Η αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών διενεργείται μία φορά κάθε έτος και συντονίζεται 

από το τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αξιολόγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού 

Διευθυντή γίνεται από το ΔΣ και ειδικά από την επιτροπή Αμοιβών Υποψηφιοτήτων και   

Καταλληλότητας.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 

προσλαμβάνει συμβούλους, είτε με πάγια αντιμισθία είτε με σύμβαση έργου, οι οποίοι παρέχουν στην 

εταιρία συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να είναι για παράδειγμα παροχή 

συμβουλών επί θεμάτων νομικών, τεχνικών, οικονομικών, φορολογικών, ανθρωπίνων πόρων, υγιεινής 

και ασφάλειας, περιβαλλοντικών κλπ.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής έχει την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να 

μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα 

πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις, εφόσον προβλέπεται σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον  Διευθύνων Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή αναπληρώνει ο 

εκάστοτε οριζόμενος αναπληρωτής του. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής σε  συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή 

Εργοστασίων και τον Οικονομικό & Διοικητικό Διευθυντή μελετούν το επενδυτικό πρόγραμμα της 

εταιρίας  και εισηγούνται  τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.  



  

5.5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η διάρθρωση της Εταιρίας  κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος κανονισμού έχει ως εξής:  

5.5.1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα στις βιομηχανικές παραγωγικές εγκαταστάσεις 

(Εργοστάσια)  της Εταιρίας.  

Στα Εργοστάσια προΐσταται ο Διευθυντής Παραγωγής & Τεχνικών Θεμάτων (Τεχνικός Διευθυντής 

Εργοστασίου) με άμεσους συνεργάτες τους Υπευθύνους: 

1) Παραγωγής, 2) Τεχνικής Διεύθυνσης και Συντήρησης, 3)Ποιοτικού Ελέγχου, 4) Μηχανογράφησης,  

5) Προμηθειών. 

Στη Διεύθυνση Παραγωγής ανήκουν τα τμήματα: α) Προγραμματισμός Παραγωγής, β) 

Προγραμματισμός Εργασίας του Προσωπικού  και γ) διαχείριση  των αποθηκών. 

Στην Τεχνική Διεύθυνση ανήκουν επίσης τα τμήματα: α) Συντήρηση Μηχανημάτων και 

Εγκαταστάσεων, β) Σχεδιασμός Προϊόντων και Επενδύσεων, γ) Διασφάλιση Ποιότητας, δ) Έλεγχος 

και Προστασία  Περιβάλλοντος και ε) Ενέργεια. 

Στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ανήκουν τα τμήματα: Δοκιμών και Ποιοτικός Έλεγχος 

Το Τμήμα Μηχανογράφησης έχει το έργο και την ευθύνη ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και 

αναβάθμισης των μηχανογραφικών, πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων της Εταιρίας 

τόσο μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων αυτής όσο και σε σχέση με τρίτους. Για την εκτέλεση του 

σχετικού έργου το Τμήμα Μηχανογράφησης δύναται να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή.  

Το Τμήμα Προμηθειών προμηθεύεται τις βοηθητικές ύλες που απαιτούνται για την βιομηχανική 

παραγωγή των προϊόντων καθώς και για την αγορά των παγίων και αναλωσίμων  υλικών και 

πραγμάτων, των μηχανημάτων σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή, 

υπηρεσιών και των λοιπών προμηθειών της Εταιρίας. Το Τμήμα Προμηθειών  λειτουργεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρίας ώστε να εξασφαλίζονται κάθε φορά οι πλέον συμφέροντες 

όροι από πλευράς τιμών, ποιότητας, χρόνου παράδοσης, τεχνολογίας και ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες και έχει τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη θέση του αυτή και από τις αποφάσεις του Δ.Σ.  

Ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου είναι  αρμόδιος για την αξιολόγηση των  στελεχών που 

απαρτίζουν τη Διεύθυνση του. Η αξιολόγηση των στελεχών διενεργείται μία φορά κάθε έτος και 

συντονίζεται από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αξιολόγηση του Τεχνικού Διευθυντή 

Εργοστασίου γίνεται από το Διευθύνοντα Συμβούλου ή το Γενικό Διευθυντή  και  από την επιτροπή  

Αμοιβών Υποψηφιοτήτων και Καταλληλότητας.  

 

 



Ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και 

Ασφάλειας στα εργοστάσια και για τη στενή συνεργασία του με τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό 

Εργασίας και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται οι 

προβλεπόμενες από το Νόμο κατάλληλες συνθήκες παραμονής και εργασίας στο εργοστάσιο.   

Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου δύναται να υπογράφει 

συμβάσεις πρόσληψης και να απολύει το προσωπικό του εργοστασίου σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Διοικητικού.  

Ο Τεχνικός Διευθυντής του Εργοστασίου δύναται να τοποθετεί και να μεταθέτει εργαζόμενους στα 

διάφορα τμήματα του εργοστασίου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της παραγωγής. Προγραμματίζει  

τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της διεύθυνσης του. 

Ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου είναι  αρμόδιος για το σχεδιασμό του  επενδυτικού 

προγράμματος της εταιρίας.     

Ο Τεχνικός Διευθυντής του Εργοστασίου σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό 

Διευθυντή και το Διοικητικό Διευθυντή προσλαμβάνουν τον Ιατρό Εργασίας και ορίζουν τον Τεχνικό 

Ασφαλείας ή πιστοποιημένη εταιρία που παρέχει τις κατά Νόμο υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας για 

την κάλυψη των εργαζομένων. 

 

5.5.2. ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MARKETING 

α) Το Τμήμα Πωλήσεων ασχολείται με την προώθηση των πωλήσεων της Εταιρίας στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό και με την εξεύρεση νέων πελατών. 

Παρακολουθεί τις εν γένει συνθήκες των αγορών, την πορεία και την εμπορική πολιτική του 

ανταγωνισμού, έχει την εποπτεία των εμπορικών αντιπροσώπων της Εταιρίας και έρχεται σε επαφή 

με τους πελάτες.  

β) Στο Τμήμα Πωλήσεων προΐσταται ο Προϊστάμενος Πωλήσεων, ενώ είναι δυνατόν να ορίζονται 

υπεύθυνοι Διευθυνταί πωλήσεων είτε κατά γεωγραφική περιοχή (εσωτερικής αγοράς, εξαγωγών, 

Ευρώπης κλπ.) είτε κατά κατηγορία πελατών. 

γ) Ο Προϊστάμενος Πωλήσεων έχει βασικό καθήκον να εποπτεύει τη λειτουργία των αγορών στις 

οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία και να μεριμνά ώστε η Εταιρία να προωθεί τον ελεύθερο και υγιή 

ανταγωνισμό και να μην ενεργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ήθελε εκληφθεί ως αντίθετος με την σχετικά 

ισχύουσα νομοθεσία. 

δ) Ο Προϊστάμενος Πωλήσεων σε συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή, τον 

Τεχνικό Διευθυντή  των Εργοστασίων  και τον Διοικητικό  Διευθυντή διαμορφώνουν τη στρατηγική της 

Εταιρίας στους τομείς της επικοινωνίας και του marketing. Έργο τους είναι η επεξεργασία και ο 

σχεδιασμός προγράμματος επικοινωνίας με βάση το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας, την 

διαχείριση των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, την 

προώθηση της εταιρικής εικόνας και την εν γένει επικοινωνιακή προβολή της Εταιρίας.  

 



Επίσης ο Προϊστάμενος Πωλήσεων, είναι αρμόδιος για την έρευνα, ανάλυση και τον σχεδιασμό της 

εμπορικής στρατηγικής της Εταιρίας, την υποστήριξη των δικτύων πώλησης, καθώς και τη διαχείριση 

μάρκετινγκ προγραμμάτων και  εκστρατειών.  

ε) Ο Προϊστάμενος Πωλήσεων είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση των στελεχών που απαρτίζουν τη 

Διεύθυνση του. Η αξιολόγηση των στελεχών διενεργείται μία φορά κάθε έτος και συντονίζεται από το  

τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Προγραμματίζει  τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της 

διεύθυνσης του. Η αξιολόγηση του Προϊσταμένου Πωλήσεων γίνεται από το Διευθύνοντα Συμβούλου 

ή το Γενικό Διευθυντή  και  από την επιτροπή  Αμοιβών Υποψηφιοτήτων και Καταλληλότητας 

 

5.5.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Στο Οικονομικό & Διοικητικό Τμήμα έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την οικονομική κάλυψη της 

Εταιρίας και την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας για την απρόσκοπτη άσκηση της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

Επιμελείται των οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και της είσπραξης των 

απαιτήσεών της, σε συνεργασία και με άλλα τμήματα εφόσον απαιτείται. 

Στο Οικονομικό & Διοικητικό Τμήμα προΐσταται ο Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής. Στο Τμήμα 

αυτό υπάγεται το Λογιστήριο της Εταιρίας, το τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης & Ελέγχου (Controlling & 

Reporting), το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, το Τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας, το Τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών 

Ανακοινώσεων των οποίων προΐστανται οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων τμημάτων.  

Ο Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση των στελεχών που 

απαρτίζουν τη Διεύθυνση του. Η αξιολόγηση των στελεχών διενεργείται μία φορά κάθε έτος και 

συντονίζεται από το  τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Προγραμματίζει  τις ανάγκες εκπαίδευσης του 

προσωπικού της διεύθυνσης του. Η αξιολόγηση του Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή  γίνεται 

από το Διευθύνοντα Συμβούλου ή το Γενικό Διευθυντή  και  από την επιτροπή  Αμοιβών 

Υποψηφιοτήτων και Καταλληλότητας. 

 

5.5.4. ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Το Τμήμα Αγορών είναι υπεύθυνο για την αγορά των πρώτων υλών. Στο Τμήμα Αγορών  προΐσταται ο 

Προϊστάμενος Αγορών. Για τον προγραμματισμό των αγορών συνεργάζεται με το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή. Το τμήμα Αγορών λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες 

της Εταιρίας ώστε να εξασφαλίζονται κάθε φορά οι πλέον συμφέροντες όροι από πλευράς τιμών, 

ποιότητας, χρόνου παράδοσης, τεχνολογίας και ασφάλειας. 

 

 

 

 



5.5.5. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων υπάγεται στο Οικονομικό & Διοικητικό 

Τμήμα (ανωτέρω υπό 5.4.3). Ο εκάστοτε Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής προΐσταται στο Τμήμα 

το οποίο στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. Οι 

ιδιότητες του Προϊσταμένου και του Υπευθύνου του Τμήματος μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο 

πρόσωπο 

Το Τμήμα λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:  

1. Το Τμήμα έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων καθώς και της 

εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό 

της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Τμήμα οφείλει να μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση 

των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα: 

α) Διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και 

μετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά 

περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων).  

β) Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις 

τους.  

γ) Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών.  Επίσης το Τμήμα οφείλει να 

μεριμνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας να διανέμεται στους 

παριστάμενους μετόχους η ετήσια οικονομική έκθεση. 

2. Το Τμήμα έχει επίσης την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα το Τμήμα:  

α) έχει την ευθύνη της δημοσιοποίησης χωρίς υπαίτια βραδύτητα των προνομιακών πληροφοριών 

που αφορούν άμεσα την Εταιρία και την ευθύνη να τις εμφανίζει στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο 

για τουλάχιστον έξι (6) μήνες. 

β) έχει την ευθύνη κατάρτισης και ενημέρωσης σε περίπτωση μεταβολής, καταλόγου των προσώπων 

που απασχολεί η Εταιρία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε 

προνομιακές πληροφορίες.  

γ) έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

συναλλαγών που διενεργούνται από «υπόχρεα πρόσωπα» (ήτοι τα πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, ο 

Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου και ο Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής και οι έχοντες στενό 

δεσμό με αυτά τα πρόσωπα) και αφορούν μετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα ή άλλα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές. 

δ) έχει την ευθύνη κατάρτισης και ενημέρωσης σε περίπτωση μεταβολής, καταλόγου των ως άνω 

«υπόχρεων προσώπων» τον οποίο και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

  



3. Το Τμήμα έχει επίσης την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση 

δημοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά 

την τιμή της μετοχής της Εταιρίας. Το Τμήμα έχει την ευθύνη: (α) εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι 

βάσιμες ή αληθείς να προβεί σε άμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών διευκρινίζοντας 

ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι 

σχετικές πληροφορίες ή (β) εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, να 

προβεί σε άμεση διάψευση ή στην επισήμανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών, αντιστοίχως. 

Η σχετική ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και να μην περιέχει στοιχεία 

που επιδέχονται διττής ή ασαφούς ερμηνείας και καταχωρείται: (α) στο διαδικτυακό τόπο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και (β) στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και (γ) στην 

ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία στο διαδίκτυο.   

4. Επίσης το Τμήμα έχει την ευθύνη επικοινωνίας της Εταιρίας με τις αρμόδιες Αρχές 

συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. αμελλητί της 

ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη επικοινωνίας της Εταιρίας με τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι προσλήψεις  γίνονται βάσει των αναγκών της εταιρίας κατόπιν εισήγησης των Διευθυντών της. Ο 

Διευθυντής Διοικητικού καταρτίζει το πρόγραμμα προσλήψεων και υποβάλλει μαζί με εκτίμηση 

κόστους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο  Γενικό Διευθυντή για έγκριση. 

Μετά την έγκριση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την τελική έγκριση από το ΔΣ της εταιρείας ο 

Διευθυντής Διοικητικού είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία προσλήψεων του προσωπικού της εταιρείας.  Δύναται η ανεύρεση Στελεχών να ανατεθεί 

και σε εξωτερικούς συμβούλους. 

Μετά την πρόσληψη ο Διευθυντής Διοικητικού φροντίζει για την εκπαίδευση ενημέρωση του 

προσληφθέντα σε θέματα που αφορούν τις βασικές πολιτικές αρχές και διαδικασίες της εταιρείας. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτό οι διαδικασίες όπως είναι καταγεγραμμένες στα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας ISO 14001/2015 και 9001/2015. 

7. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
 

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και κάθε άλλου εργαζομένου στην 

Εταιρία ή υπόχρεου προσώπου επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα και την 

πίστη του στην Εταιρία. Σύγκρουση συμφερόντων εμφανίζεται επίσης όταν ένα από τα ανωτέρω 

πρόσωπα έχει οικονομικό ενδιαφέρον σε ανταγωνιστική επιχείρηση, πελάτη, προμηθευτή ή εμπορικό 



συνεργάτη της Εταιρίας και τα καθήκοντά του μέσα στην Εταιρία του επιτρέπουν να ασκεί επιρροή 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρίας παρέχει επαρκείς οδηγίες 

προς όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία οφείλουν να ενημερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή τους ή τον  προϊστάμενό τους κατά 

περίπτωση σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την κρίση και τις ενέργειές τους. Απαγορεύεται 

ρητά η αντιγραφή αρχείων, στοιχείων  εκθέσεων μελετών κλπ  από κάθε  αρχείο η ηλεκτρονικό αρχείο 

της εταιρίας για προσωπική η επαγγελματική χρήση.      

 

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 

1. Εσωτερική πληροφορία είναι η πληροφορία που δεν είναι δημόσια διαθέσιμη και θα μπορούσε να 

επηρεάσει την τιμή της μετοχής της Εταιρίας ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται 

ιδίως για πληροφορίες που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό, την πορεία και τις προβλέψεις 

πωλήσεων και κερδών, το σχεδιαζόμενο ποσό για μερίσματα, την ανάληψη σημαντικών οικονομικών 

και νομικών υποχρεώσεων, εκκρεμείς ή σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταφορές 

κεφαλαίων, καθώς και αλλαγές των ανωτάτων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας.   

Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για αγορά ή πώληση των μετοχών της Εταιρίας ως εισηγμένης 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επισύρει ποινές οι οποίες επιβάλλονται τόσο στην Εταιρία όσο και στα 

ενεχόμενα φυσικά πρόσωπα. Οι προβλεπόμενες ποινές περιλαμβάνουν τη διαγραφή της Εταιρίας 

από το Χρηματιστήριο,  υψηλά χρηματικά πρόστιμα και φυλάκιση.  

Οποιοσδήποτε έχει εσωτερική πληροφόρηση για την Εταιρία ή τυχόν εμπορικούς της συνεργάτες 

οφείλει να απέχει από οιεσδήποτε συναλλαγές με τις μετοχές της. Η Εταιρία εφαρμόζει τις διαδικασίες 

της που αναφέρονται στην εσωτερική πληροφόρηση και καθορίζουν τους κατόχους εσωτερικής 

πληροφόρησης είτε μόνιμους είτε περιστασιακούς. Μόνον τα εντεταλμένα πρόσωπα μπορούν να 

δημοσιοποιούν τέτοιου είδους πληροφορίες εκτός της Εταιρίας.   

2. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι εσωτερική πληροφόρηση κατά την έννοια της 

προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους οποιαδήποτε 

εμπιστευτική πληροφορία, να μην μοιράζονται εντός της Εταιρίας πληροφορίες με πρόσωπα τα οποία 

δεν απαιτείται να τις γνωρίζουν και να λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή κάθε διαρροής.  

 

 

 



9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
 

9.1. Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.  

Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα και οι 

πληροφορίες αυτές ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό 

τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

που εισάγει το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών: 

(α) κάθε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, που έχει μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο, δηλαδή κάθε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου της Εταιρείας, ή ανώτερο στέλεχος, το οποίο χωρίς να είναι μέλος των οργάνων που 

αναφέρονται στο στοιχείο (i), έχει αφενός τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που 

συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, και αφετέρου την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές 

αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρησιακές προοπτικές της Εταιρείας, 

και σε κάθε περίπτωση, ο γενικός διευθυντής, ο υπεύθυνος ελέγχου, οι επικεφαλής των Τμημάτων 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, ο διευθυντής οικονομικών 

υπηρεσιών, ο προϊστάμενος λογιστηρίου, οι ορκωτοί ελεγκτές, ο τυχόν νομικός σύμβουλος που 

συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής και ο προϊστάμενος νομικών υπηρεσιών, καθώς 

και 

(β) κάθε πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο της περιπτώσεως (α) δηλαδή, ο ή η σύζυγος 

του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, τα εξαρτώμενα τέκνα του προσώπου που ασκεί 

διευθυντικά καθήκοντα, οι λοιποί συγγενείς του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, οι 

οποίοι ήδη συγκατοικούν μαζί με το πρόσωπο αυτό για ένα τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία της 

σχετικής συναλλαγής, κάθε νομικό πρόσωπο, εμπίστευμα (trust) ή προσωπική Εταιρεία, τα 

διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση (α) της 

παρούσας παραγράφου ή στις υποπεριπτώσεις (i), (ii) και (iii) της παρούσας περιπτώσεως (β), ή το 

οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος του 

προσώπου αυτού, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα 

οικονομικά συμφέροντα του προσώπου αυτού, γνωστοποιεί στην Εταιρεία, εγγράφως, και στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://mnrs.hcmc.gr όλες τις συναλλαγές του 

σχετικά με μετοχές της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ή με 

παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτές, το αργότερο εντός τριών 

εργασίμων ημερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών. 

Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για κάθε συναλλαγή μετά τη 

συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) εντός (1) ημερολογιακού 

έτους. Το όριο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) υπολογίζεται με την προσθήκη, χωρίς συμψηφισμό 

όλων των ποσών.  

 

 



Η γνωστοποίηση των συναλλαγών περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:  

• το όνομα του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση  
• την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με εκδότη)  
• το όνομα του σχετικού εκδότη  
• περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου  
• τη φύση των συναλλαγών  
• την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών και  
• την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. 
 

Τα υπόχρεα πρόσωπα υπογράφουν δήλωση αναγνώρισης της υποχρέωσης γνωστοποίησης των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται από αυτούς και από τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς 

δεσμούς (όπως αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο). Οι υπογεγραμμένες δηλώσεις τηρούνται 

από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, η οποία μεριμνά και για την υπογραφή των δηλώσεων 

και από τυχόν νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα ή αποκτούν πρόσβαση σε 

προνομιακές πληροφορίες της Εταιρείας.  

Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 

Μετόχων άμεσα και το αργότερο μέχρι τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται μέσω ανάρτησης των στοιχείων της συναλλαγής στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές. 

Κλειστή περίοδος συναλλαγών  

Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παρ.11 του Κανονισμού 596/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ένα 

πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε ένα εκδότη δεν πραγματοποιεί συναλλαγές για 

λογαριασμού του ιδίου ή για λογαριασμού τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις 

μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους του εκδότη ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που 

συνδέονται με αυτά, κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών πριν από 

την ανακοίνωση μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή μιας ετήσιας έκθεσης την οποία ο εκδότης 

υποχρεούται να δημοσιοποιήσει». 

 Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων αποστέλλει ενημέρωση προς όλα τα πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα για την έναρξη της κλειστής περιόδου, κατά την οποία δε μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συναλλαγές. Με τη λήξη της κλειστής περιόδου η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 

Μετόχων ενημερώνει εκ νέου τους υπόχρεους για την άρση της απαγόρευσης πραγματοποίησης 

συναλλαγών.  

Η Εταιρεία υποβάλει κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αυτήν κατάλογο 

προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού με 

αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του 

εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 2016/347 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016. 

 



9.2. Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα 

ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής 

της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή 

κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει την 

Εταιρεία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της 

απόκτησης ή διάθεσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται τα δικαιώματα 

ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και 

όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα 

σχετικά όρια.  

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται:  

 ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και 

 ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.  

Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των 

δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται 

από την Εταιρεία.  

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που 

επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 

3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή εταιρικών γεγονότων της παραγράφου 3. Νέες μεταβολές 

του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 

δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης. 

Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η Εταιρεία υποχρεούται να 

δημοσιοποιήσει το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου της στο 

τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση αυτού 

του συνολικού αριθμού..  

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του 

Ν.3556/2007, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις παραπάνω 

διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, στην Εταιρεία 

και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Η Εταιρεία, μέσω Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, λαμβάνει 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 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 λόγων ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών 

διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής.  

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται εγγράφως το συντομότερο δυνατόν 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:  

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

 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, ήτη 

 ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του 

Ν.3556/2007. 

 

9.3. Προνομιακές Πληροφορίες και έλεγχος διακίνησης πληροφοριών 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων καταρτίζει έναν κατάλογο όλων των 

προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία 

δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των 

οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, όπως ενδεικτικά σύμβουλοι, λογιστές ή 

οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (κατάλογοι προσώπων που κατέχουν 

προνομιακές πληροφορίες). Υποχρεούται δε να επικαιροποιεί άμεσα τον κατάλογο και να τον παρέχει 

στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος.  

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε πρόσωπο που 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία αναγνωρίζει 

εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σε σχέση με κινητές αξίες της 

Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (κατά την έννοια του αρ. 99 κ.ν.4548/2018) και έχει 

γνώση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής 

πληροφορίας, και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.  

Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία 

- την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο 

 - την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε 

προνομιακή πληροφορία και  

- την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή 

πληροφορία.  

Υποχρέωση επικαιροποίησης του καταλόγου υφίσταται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

- όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά στην αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα 

πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία  



- όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και 

το οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο προσώπων που έχουν 

πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και  

- όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία. 

Η Εταιρεία διατηρεί τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία για περίοδο 

τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή του.  

Γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν προνομιακές πληροφορίες σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 596/2014 θεωρούνται ενδεικτικά οι πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, δεν 

έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή 

περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να 

επιδράσουν σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των 

συνδεόμενων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Η παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας των προσώπων που έχουν πρόσβαση 

σε προνομιακές πληροφορίες πραγματοποιείται από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και στην περίπτωση εντοπισμού συναλλαγής, η οποία εμπίπτει στους κανόνες 

γνωστοποίησης, προβαίνει σε ενημέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου. 

10.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 

Κάθε συνδεδεμένη εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη 

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

«Συνδεδεμένα μέρη», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθ. 99 του Ν. 4548/2018), είναι τα 

πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρία αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτή, σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο 27. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη, τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειας αυτών καθώς και τρίτες 

εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν τα ανωτέρω μέρη με σημαντικό ποσοστό (>20%) και τα οποία, μέσω 

της φύσης των συναλλαγών τους, ασκούν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις και τις στρατηγικές ή 

οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στο πλαίσιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να 

γνωστοποιεί κυρίως μέσω περιοδικών οικονομικών καταστάσεων τις συναλλαγές μεταξύ των 

συνδεδεμένων μερών. 

Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών απαγορεύονται σύμφωνα 

με το άρθρο 99 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για τις πράξεις και τις 

συμβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. 

Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος εφαρμόζεται το 

άρθρο 100 του ν. 4548/2018 και τηρούνται οι προβλέψεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του ίδιου 

νόμου. 



11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 

α) Η Εταιρία οφείλει να εκλέγει κατά τα νόμιμα Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη που 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  κατά 

την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και του Ν 4706/2020. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος μη εκτελεστικός.  Τουλάχιστον ένα 

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

- ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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, 

- παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή 

προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

- παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης 

της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και, κατά περίπτωση, του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρησή της Εταιρίας, 

χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, 

- παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 

πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής,  

- επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των 

ελεγκτικών εταιρειών ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην 

ελεγχόμενη οντότητα.  

- είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 

εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες  προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Η πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 

γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.   

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα 

που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει 

ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των 

διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  



Οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες δεν μεταβάλλουν ούτε μειώνουν τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες 

των μελών των οργάνων διοίκησης,  

β) Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρίας. Προς τούτο 

η Εταιρία ορίζει και διατηρεί κατά τα νόμιμα Εσωτερικό Ελεγκτή. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή 

μονάδα της Εταιρίας, εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και εκπαιδεύεται μέσω συνεχούς 

επαγγελματικής επιμόρφωσης  σύμφωνα με τις ανάγκες των συστημάτων ελέγχου . 

 
 

11.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Ο κανονισμός  λειτουργίας της Επιτροπής ελέγχου καταρτίσθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 

του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει  και έχει ως εξής:  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει) 
 

1. Εισαγωγή  

Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή»), είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές 

προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και αποσκοπεί στην υποστήριξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του 

τακτικού ελέγχου.   

2. Σύνθεση και θητεία  

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 

και αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται μόνο από τρίτους, μη μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο  44 του Ν. 4449/2017 της παρ. 1 αγ), όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με ετήσια θητεία και τα μέλη αυτής θα είναι 

συνολικά τρία (3) και ανεξάρτητα μέλη από την Εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 

1 και 2 του Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και πληρούν τις διατάξεις 

του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020. 

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  σε :  

- επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  είτε 

- ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τρίτους, 

 



Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 

Εταιρία ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην 

ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν 

στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή 

από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής 

ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρία. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και 

είναι ανεξάρτητος από την εταιρία. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια. 

 

3. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι στη λήξη κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου ή έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της 

Επιτροπής. Δικαίωμα για σύγκληση της Επιτροπής παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο του 

Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και τα τρία (3) 

μέλη της. Μπορεί να λάβει αποφάσεις και εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των 

μελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η 

Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της  οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρίας 

ή μέλος της Διοίκησης που θεωρεί ότι μπορεί να συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της. 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η 

συμμετοχή μέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με χρήση των μέσων αυτών θεωρείται έγκυρη. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου  καταχωρίζονται σε πρακτικά με την επιμέλεια του 

Προέδρου της και υπογράφονται από τα μέλη της. 

 

4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες : 

Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης : 

 παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, πριν υποβληθούν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο προς έγκριση, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα της 
πληροφόρησης που περιέχουν  και εκφράζει τις απόψεις της και παρακολουθεί τη διαδικασία 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση 
της ακεραιότητάς της. 



 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

 παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της 
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης 
οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής. 

 Ενημερώνεται επί του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του εσωτερικού ελέγχου και προβαίνει σε 
αξιολόγησή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και 
χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της εταιρίας και αξιολογεί τις 
μεθόδους που χρησιμοποιεί τη Εταιρία για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση των κινδύνων και 
την αντιμετώπισή τους. 

 

Όσον αφορά τον Υποχρεωτικό Έλεγχο : 

 παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. 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 

β. τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών 

που προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη 

της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποίο ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής υποβάλει σε 

αυτήν και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού ΕΕ αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 

 Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 
εταιριών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην 
ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 537/2014 
 

 Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών και 
προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρίες που θα διοριστούν σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ.  8 του 
άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 537/2014. 
 

5. Αναθεώρηση Κανονισμού 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια του Κανονισμού και εγκρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 



11.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια: 

 I. Εισαγωγή 

 II. Σκοπός του Κανονισμού  

II. Οργάνωση και Στελέχωση του Εσωτερικού Ελέγχου  

IV. Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου  

V. Αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου 

VI. Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου  

VII. Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 I. Εισαγωγή  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (στο εξής Εσωτερικός  Έλεγχος) αποτελεί μία ανεξάρτητη οργανωτική 

μονάδα εντός της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ  (στο εξής η Εταιρεία) με σκοπό την παρακολούθηση και 

βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλείδες 

ασφαλείας) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου 

και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και 

συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος υιοθετεί τον παρακάτω ορισμό που προέρχεται από το Διεθνές Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors) και είναι παγκοσμίως αποδεκτός: «Ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό 

να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση 

στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης».  

II. Σκοπός του Κανονισμού  

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (στο εξής ο Κανονισμός) λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις σχέσεις του Εσωτερικού  Ελεγκτή  με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό 
Διευθυντή, Διοίκηση, εξωτερικούς ελεγκτές). Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 
και 16 του ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που οικειοθελώς έχει 
υιοθετήσει η Εταιρεία                                                               
(https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-
+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81
%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81
%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737


c8dda84baa64?t=1624350074737) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 
Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Εσωτερικού  
Ελεγκτή ως προς το ανωτέρω πλαίσιο. 

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής  και όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπή Ελέγχου, Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής, Διοίκηση,  η 

Οικονομική Διεύθυνση, εξωτερικός ελεγκτής,  οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού στο μέτρο 

που τους αφορούν και στο βαθμό που εμπλέκονται στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εσωτερικού  Ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από 

πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του.  

Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται εκτάκτως όποτε 

απαιτείται. 

 

III. Οργάνωση και στελέχωση του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έπειτα από πρόταση της 

Επιτροπής Ελέγχου,  μπορεί να είναι  πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εργαζόμενος, 

προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 

διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία ή να  είναι εξωτερικός σύμβουλος ή 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου. 

Υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  η Γενικό Διευθυντή της εταιρείας  και λειτουργικά στην 

Επιτροπή Ελέγχου. Ο   Εσωτερικός Ελεγκτής δε μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς 

με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία. 

Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του Εσωτερικού  

Ελεγκτή, υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.  

 

IV. Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας και 

εφαρμόζει τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου (International Professional Practices Framework) και τηρεί τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IIA Standards) καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας 

(IIA Code of Ethics), την κείμενη νομοθεσία καθώς και την πολιτική και τις διαδικασίες της Εταιρείας. 

Ο  Εσωτερικός Ελεγκτής  αποτελεί διακριτά την 3η γραμμή άμυνας της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος  

από τις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας (IIA – The Three Lines Model). 

 

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737


Ο Εσωτερικός Ελεγκτής προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του δε δέχεται 

οποιαδήποτε παρέμβαση από την Εταιρεία, σε θέματα όπως το αντικείμενο και το πεδίο εσωτερικών 

ελέγχων, τις διαδικασίες, τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα διενέργειας ελέγχων ή το περιεχόμενο των 

εκθέσεων ελέγχου.  

Ο Εσωτερικός  Ελεγκτής δεν έχει οποιαδήποτε άμεση ευθύνη ή αρμοδιότητα στις περιοχές που υπόκεινται 

σε έλεγχο. Ως εκ τούτου, στις περιοχές που υπόκεινται σε έλεγχο, ο Εσωτερικός Ελεγκτής δε μπορεί να 

εφαρμόζει ασφαλιστικές δικλείδες, να συντάξει ή να αναθεωρήσει διαδικασίες, να εγκαταστήσει 

συστήματα, να προετοιμάζει αρχεία ή να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει 

την κρίση, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και 

λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του, προκειμένου  

να επιτελεί το έργο του. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρουσιάζει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας στη 

συλλογή, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ή τη δραστηριότητα που 

ελέγχεται.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διενεργεί μία αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των περιστάσεων και δεν 

επηρεάζεται κατά τη διαμόρφωση κρίσεων και αποφάσεων.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά 

σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας, εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και 

εκπαιδεύεται μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης  σύμφωνα με τις ανάγκες των συστημάτων 

ελέγχου. 

V. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση: 

  της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας ιδίως ως προς την επάρκεια και την 

ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της 

κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.  

 των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας,  

 των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης,  

 την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της 

Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

 Επίσης, στην ευθύνη του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:  

 η παροχή διασφάλισης ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζονται 

από τη Διοίκηση είναι επαρκείς, 

  η παροχή διασφάλισης ως προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

  η παροχή διασφάλισης ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφόρησης από 

τη Διοίκηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  



VI. Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο  Εσωτερικός Ελεγκτής  υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις 

απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού 

έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εν γένει.  

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας αφού 

προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου.  

Ο  Εσωτερικός Ελεγκτής  παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 

Για τις περιοχές αρμοδιότητάς του συντάσσει εκθέσεις προς τα  ελεγχόμενα Τμήματα η  Διευθύνσεις   με 

τυχόν ευρήματα, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης εάν υπάρχουν. Οι 

εκθέσεις αυτές μετά την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τους ελεγχόμενους, τις συμφωνημένες  

δράσεις εάν υπάρχουν ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, τους 

περιορισμούς στο εύρος του ελέγχου της εάν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και τα 

αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων τμημάτων της Εταιρείας στις προτάσεις της, 

υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου.  

Επίσης, ο  Εσωτερικός Ελεγκτής εφαρμόζει περιοδική επιβεβαίωση (follow-up) του βαθμού υλοποίησης 

των συμφωνημένων ενεργειών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου. Επιπλέον υποβάλει κάθε 

τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της σχετικά με τα παραπάνω καθήκοντά της, τις οποίες η 

Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ο  Εσωτερικός Ελεγκτής  έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της 

εν γένει εχεμύθειας,  συνεργάζεται και συντονίζει τις εργασίες της με άλλες οργανωτικές μονάδες της 

Εταιρείας που αποτελούν την πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας και έχουν παρόμοιους σκοπούς 

διασφάλισης (π.χ.  Οικονομική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχου) με σκοπό την αποτελεσματική 

και αποδοτική κάλυψη όλων των περιοχών ελεγκτικού ενδιαφέροντος (λειτουργικών, χρηματοοικονομικών, 

συμμόρφωσης), χωρίς αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ τους.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης, είναι δυνατόν να παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε θέματα όπως: αξιολόγηση διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων ώστε αυτά να είναι 

σύμφωνα με τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανάληψη συμβουλευτικών έργων εγκρίνεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου και το είδος και οι διάρκειά τους δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την 

αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελεγκτή.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της 

παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν. 

VII. Αξιολόγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου  

Ετησίως, υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ελέγχου από τον   Εσωτερικό Ελεγκτή  ο ετήσιος απολογισμός 

του έργου του, βάσει του προγράμματος διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας (“Quality Αssurance and 

Improvement Programme”) που έχει υιοθετηθεί.  

Εσωτερικός Έλεγχος  θα αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης αξιολόγησης κάθε 5 έτη, βάσει των όσων 

προβλέπονται στα Διεθνή Πρότυπα. 



 

11.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ από αντικειμενικό, 

ανεξάρτητο, αποδεδειγμένα πιστοποιημένο και επαρκώς έμπειρο αξιολογητή όπως ορίζεται στο άρθρο 9 

και στο άρθρο 14 του Ν.4706/2020 και εξειδικεύεται από την απόφαση 1/891/30.9.2020 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία 

πρότασης, επιλογής και έγκρισης του αξιολογητή του ΣΕΕ. Η διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ 

καθορίζει τα αντικείμενα αξιολόγησης, τη μορφή και τους αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης, την 

περιοδικότητα, τη διαδικασία ανάθεσης στον ανεξάρτητο αξιολογητή. 

Τα αντικείμενα αξιολόγησης του όπως καθορίζονται στη διαδικασία αξιολόγησης του ΣΕΕ της Εταιρείας 

είναι τα ακόλουθα: 

Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment) 

Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 

Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities) 

Σύστημα Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Information & Communication) 

Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring) 

 

Η περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) διενεργείται ιδίως ως προς την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση των κινδύνων και ως προς την 

κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου. Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται από ανεξάρτητο 

πρόσωπο που διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές (ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων 

για τον Εσωτερικό Έλεγχο και του Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του 

Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στα 

άρθρα 1 έως 24 του Ν.4706/2020. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την 

περιοδική αξιολόγηση του ΣΕΕ κάθε τρία (3) χρόνια με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2022 και περίοδο 

αναφοράς από την έναρξη του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του ΣΕΕ αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης του Συστήματος 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4706/2020. 

 

Ο αξιολογητής του ΣΕΕ υποβάλλει μία συνοπτική αλλά και μία αναλυτική έκθεση που καλύπτει το σύνολο 

των ευρημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων σχετικά με τα αντικείμενα της αξιολόγησης. Η συνοπτική 

περιλαμβάνει το συμπέρασμα του αξιολογητή, αναφορικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα 

του ΣΕΕ καθώς και τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που 

απορρέουν από αυτά και την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και 



των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Η αναλυτική  έκθεση 

περιλαμβάνει το σύνολο των ευρημάτων της αξιολόγησης με τις σχετικές αναλύσεις. Οι αποδέκτες της 

συνοπτικής και αναλυτικής έκθεσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός τριών (3) μηνών από 

την ημερομηνία αναφοράς της Έκθεσης αξιολόγησης, τη σύνοψη της Έκθεσης και, εφόσον απαιτηθεί, το 

σύνολο αυτής. 

Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της 

Έκθεσης Αξιολόγησης. 

 

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Πολιτική 

Καταλληλότητας» καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 

Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής η «Εταιρεία») εγκρίθηκε με την από 23.03.2021 απόφασή του και εν 

συνεχεία με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 

και ορίζει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, 

αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας. 

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπεί στη διασφάλιση 

της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού 

Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις 

της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. 

Η Πολιτική Καταλληλόλητας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 

4706/2020 και της υπ΄ αριθμ. 60/18/09/2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα 

«Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020». Η Πολιτική 

Καταλληλόλητας είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε 

ισχύει,  με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και διαμορφώνεται 

λαμβάνοντας υπόψη το  μέγεθος, το χώρο  εγκατάστασης αυτής,  τη φύση και  την κλίμακα  των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλόλητας εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις 

νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της 

Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.  

Η ισχύουσα, κάθε φορά, Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της 

Εταιρείας (www.varvaressos.gr). 

 

 

http://www.varvaressos.gr/


2. Βασικά Κριτήρια Καταλληλότητας 

Τα βασικά κριτήρια της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι : 

α) Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, 

την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, 

σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική της Εταιρείας. 

β) Τα  κριτήρια πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης ανά φύλο, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

3. Σκοπός 

Βασικοί στόχοι της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας είναι : 

 Ο καθορισμός γενικών αρχών και κατευθύνσεων προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων για την 
επιλογή, αξιολόγηση και πρόταση υποψηφίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Ο καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή και την αξιολόγηση της Καταλληλότητας υποψηφίων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Ο καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής Καταλληλότητας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
4. Κριτήρια αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαμορφώνει και διαχειρίζεται τη διαδικασία 

επιλογής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα 

προταθούν στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. 

4.1 Ατομική Καταλληλότητα 

4.1.1  Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προ απαιτούμενων από την Εταιρεία 

ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο 

και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.  

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται μέσω βιογραφικών σημειωμάτων με 

πληροφορίες που θέτει  η εταιρία,  για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία και  τίτλων 

σπουδών καθώς και άλλες πληροφορίες όπως συστατικές επιστολές, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, 

συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών και γενικά εμπειρία διοίκησης νομικών προσώπων. 

 

 



Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς 

κινδύνους της Εταιρείας. Θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές  προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρική 

Διακυβέρνησης, το ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον και ως 

μέλη επιτροπών αυτού. 

4.1.2  Εχέγγυα Ήθους και Φήμη 

Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής 

σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία προσδιορίζονται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα που 

επιδεικνύουν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα υποψήφια μέλη. 

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και 

ακεραιότητα εάν κατά τη διενέργεια της έρευνας που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία για να διαπιστώσει 

την Καταλληλότητα του, δεν προκύψουν στοιχεία τα οποία αμφισβητούν με τρόπο αντικειμενικό το ήθος 

και τη φήμη του. Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψηφίου ή 

υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της 

νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά 

για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και 

αδικήματα που συνδέονται με : 

- την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
- μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή  
- εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για την αξιολόγηση 

μπορεί να λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η 

σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών 

παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο 

έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να 

εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το 

αδίκημα. 

Τα ως άνω μπορούν να διαπιστώνονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει: 

- Υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων 
- Αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, κατά το μέτρο που είναι επιτρεπτό να ζητηθούν βάσει 

σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
- Έρευνας κατά το μέτρο που συνάδει με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων 
- Λήψη άλλων στοιχείων και σχετικών δικαιολογητικών για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και 

δικαστικές αποφάσεις. 
 

4.1.3  Σύγκρουση συμφερόντων 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι πάντα πλήρως ενημερωμένα για την πολιτική 

σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της. 



 
4.1.4  Ανεξαρτησία κρίσης 

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει 

τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Η ανεξάρτητη κρίση επιτυγχάνεται, όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

επιδεικνύουν «ανεξαρτησία του νου». Η «ανεξαρτησία του νου» ή «ανεξαρτησία κρίσης» είναι πρότυπο 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου 

υπό την έννοια ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις 

συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία 

επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη 

δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που 

εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο. 

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων : 

- θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση 
των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

- την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα 
στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και  

- την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink). 
 
 

4.1.5  Διάθεση επαρκούς χρόνου 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το 

χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους που τους 

ανατίθενται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον προσδιορισμό της 

επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια και οι 

απορρέουσας ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή 

προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες. 

Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες 

που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν 

κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις 

λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να 

επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

 

 

 



4.2 Συλλογική Καταλληλότητα 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες 

αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και 

τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και   να προβαίνουν σε ουσιαστική 

παρακολούθηση και κριτική αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. 

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας θα πρέπει 

να καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με ειδικές και γενικές  γνώσεις, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πρέπει συλλογικά να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις 

απόψεις του και να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την 

εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η 

απαίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα 

μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική 

διαχείριση και επίβλεψη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά : 

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή 
- τον στρατηγικό σχεδιασμό 
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές, 
- την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης 
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων 
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της 
- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο 

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική Καταλληλότητα. 

Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ετησίως. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίζει την αξιολόγησή του από τρίτους συμβούλους. 

Βασικό κριτήριο αποτελεί να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η επαρκής εκπροσώπηση των δύο φύλων 

καθώς και η αρχή της πολυμορφίας κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία τίθεται ως ελάχιστον ποσοστό εκπροσώπησης ανά φύλο τουλάχιστον το 25% επί 

του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό 

στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. 

Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διασφαλίζει την 

ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.  

Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να εμπλουτίσει την λειτουργία του Διοικητικού 

Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνωμών και την εποικοδομητική αμφισβήτηση 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και 

δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και 

εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Πέρα από την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο 

απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή 

κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού. 



5. Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Καταλληλότητας και ιδίως 

τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και 

συλλογικής Καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των 

ελλείψεων.  

Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά στην Πολιτική 

Καταλληλότητας  

  

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

Η  πολιτική αποδοχών της Εταιρίας  καταρτίσθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις  το άρθρου 111 Ν. 

4548/2018  όπως ισχύει  και έχει ως εξής 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία  

(Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 20951226000) 
(Σύμφωνα με το άρθρο 111 Ν. 4548/2018) 

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία  (εφεξής η 

«Εταιρία»)  έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως  τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 

για τις Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πολιτική αποδοχών οφείλει να συμβάλλει στην 

εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρίας, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και των Μετόχων της, 

καθώς και στη βιωσιμότητά της συνολικά.    

Πεδίο Εφαρμογής  

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και 

συγκεκριμένα : σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, παροχές, αμοιβές συνεδριάσεων και αποζημιώσεις 

που καταβάλλονται από την Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πολιτική Αποδοχών  ισχύει 

και για διευθυντικά στελέχη που έχουν σύμβαση με την Εταιρία για την άσκηση διευθυντικών 

καθηκόντων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά το χρόνο θέσπισης της παρούσας Πολιτικής αποτελείται από 

ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος, που κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Οικονομικού  Διευθυντή της 

Εταιρίας, ενώ τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη Εκτελεστικά.  

 

 



Ι. Γενικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών   

α) Αρχές που διέπουν τις αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές αμοιβές σε μηνιαία βάση για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου καθώς  και σταθερές αμοιβές 

ανά  συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος των 

ανωτέρω αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.   

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή κινήτρων και 

δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις 

συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δύνανται να 

προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως ασφαλιστική κάλυψη κάθε μορφής (ιατροφαρμακευτική, αστικής 

ευθύνης κλπ), καθώς και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για την παρουσία τους στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών όπως και αμοιβές όταν παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στο  Διοικητικό Συμβούλιο.   

 

β) Αρχές που διέπουν τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου    

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές αμοιβές σε μηνιαία βάση για την 

εκτέλεση των καθηκόντων  τους, ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβές για τη 

συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Επιπλέον, για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν και σύμβαση εργασίας ή 

παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία για την άσκηση καθηκόντων,  συμπεριλαμβανομένου και  

Διευθύνοντος Συμβούλου ή   Γενικού Διευθυντή, οι Αρχές που διέπουν τις αποδοχές τους είναι οι 

ακόλουθες:  

o Μεγιστοποίηση της Απόδοσης της Εταιρίας  

o Συσχετισμός των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τη διατήρηση της αξίας της 

Εταιρίας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.    

o Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά εργασίας 

o Διαφάνεια   

Σκοπός των ανωτέρω αρχών είναι η προσέλκυση, η παρακίνηση και η δια κράτηση Στελεχών υψηλού 

επιπέδου, με σημαντική εμπειρία, σημαντικές προοπτικές εξέλιξης  και υψηλά επίπεδα απόδοσης. Με τον 

τρόπο αυτό, κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:  

1. Γενικά χαρακτηριστικά όπως, το μέγεθος της Εταιρίας, η εξειδίκευση της Εταιρίας, ο τρόπος 

λειτουργίας, η οικονομική της κατάσταση  και  η τοποθεσία της επιχείρησης. 

 

 

 



2. Η αξιολόγηση της θέσης εργασίας  σε άξονες όπως:  

 α. Τεχνογνωσία, Εύρος Ευθύνης  και Επίλυση Προβλημάτων  

 β. Η υφιστάμενη δομή και τα ιεραρχικά επίπεδα   

γ. Οι εργασιακές συνθήκες  

δ. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  

ΙΙ. Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου   

Α. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.   

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν:  

Σταθερή μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους.  

Δεν λαμβάνουν  αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες 

συμμετέχουν.  

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών, καταβάλλονται σε μετρητά, κάθε μήνα  και υπόκεινται στις 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.   

Η Εταιρία δύναται να καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για την παρουσία των Μη Εκτελεστικών 

Μελών στις συνεδριάσεις τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο 

της πρακτικής της Εταιρίας.   

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν στο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα που παρέχεται από την 

Εταιρία.  

Επιπλέον προβλέπεται η κάλυψη των Μη Εκτελεστικών Μελών, με δαπάνη της Εταιρίας, μέσω 

ασφαλιστικού συμβολαίου αστικής ευθύνης στελεχών. 

Για το έτος 2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή λόγω της 

οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας  και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική 

κερδοφορία   

Β. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου   

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερή μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή 

τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν.  

Οι αμοιβές καταβάλλονται σε μετρητά κάθε μήνα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα 

φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. 

Για το έτος 2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή λόγω της  

οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας  και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική 

κερδοφορία   

Επιπρόσθετα από τις προαναφερθείσες αμοιβές και λόγω της ιδιότητας τους ως Στελέχη της Εταιρίας που 

ασκούν Διοίκηση, υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον είδη αμοιβών ως εξής :   



Σταθερές Αμοιβές  

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:   

- το μέγεθος της Εταιρίας και η οικονομική κατάσταση αυτής, 

- το εύρος ευθύνης και η βαρύτητα της θέσης εργασίας  

- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η συνολική επαγγελματική εμπειρία  

- οι προοπτικές εξέλιξης   

Ειδικοί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας   

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται, όπως ορίζεται από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο εν ισχύ και 

υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική 

νομοθεσία.   

Μεταβλητές Αμοιβές  

Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, γι΄ 

αυτό και συνδέονται με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας.   

Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου κινήτρου ή 

μακροπρόθεσμων κινήτρων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανταμοιβή για την απόδοση και υπεραπόδοση 

στους εταιρικούς και στρατηγικούς στόχους.    

Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.   

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας, διατηρεί αρχείο με τους εταιρικούς στόχους και την 

αναμενόμενη επίτευξή τους σε ετήσια βάση, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της 

εκτίμησης της επίτευξης των στόχων και την κατανομή των ποσών που αναλογούν ανά στόχο  το οποίο 

υποβάλλει στη Επιτροπή Αμοιβών.  

H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγείται στην Επιτροπή Αμοιβών το βαθμό επίτευξης των ετήσιων 

στόχων και την κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν στο βαθμό επίτευξης των στόχων του 

προηγούμενου έτους, ως έκτακτες αμοιβές. 

Η καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Εταιρίας  στην Επιτροπή Αμοιβών, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.  

Τέλος τα εγκεκριμένα ποσά έκτακτων αμοιβών καταβάλλονται μέσω της μισθοδοσίας, ως χρηματικά 

επιμίσθια.  

 

 

 



Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών   

Η Εταιρία φροντίζει να διαχειρίζεται και να ελέγχει τυχόν κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της 

Πολιτικής Αποδοχών με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο.   

Σύμφωνα με την Πολιτική, οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των 

σταθερών αποδοχών του ιδίου έτους.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση δύνανται να εγκρίνουν, κατόπιν εισηγήσεως της 

επιτροπής αμοιβών, υψηλότερη αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, που κρίνεται σκόπιμη η παροχή επιπλέον βραχυπρόθεσμου κινήτρου ως επιβράβευση της 

ιδιαίτερης συμβολής των Μελών. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την υψηλότερη αναλογία, βάσει εισήγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και η έκταση εφαρμογής της επιδιωκόμενης έγκρισης, 

περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης της παροχής, της έκτασης ευθύνης των Μελών τα οποίο αφορά και 

του αναμενόμενου αντίκτυπου της συμβολής τους στη μελλοντική κερδοφορία της Εταιρίας.   

Παροχές   

Η Εταιρία προσφέρει στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους 

Συμβούλους της Διοίκησης τις εξής παροχές: 

- Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα   

- Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη των εξόδων κίνησης   

- Κινητό τηλέφωνο και κάλυψη εξόδων επικοινωνίας   

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Εκτελεστικών Μελών, απαραίτητα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο 

της πρακτικής της Εταιρίας.  

Αποζημιώσεις  

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η Εταιρία καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις, 

όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.   

Συμμετοχή σε Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης   

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής αμοιβών μπορεί να αποφασίζει την 

εφαρμογή υπό προϋποθέσεις προγράμματος Συμμετοχής σε Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης. 

Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά τη σύνταξη της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών  

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις με ένα (1)  εκτελεστικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου   

 

 

 



Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.                      Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   

Διάρκεια σύμβασης                           Αορίστου Χρόνου 

Προθεσμία προειδοποίησης              Καμία 

Συνταξιοδότηση 
Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από 

την πλευρά της Εταιρίας                       

Όροι καταγγελίας σύμβασης  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Πληρωμή καταγγελίας σύμβασης  Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει τη νόμιμη  

αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική 

νομοθεσία καθώς και επιπλέον αποζημίωση σε 

περίπτωση τερματισμού της σύμβασης 

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της 

περιπτώσεως της οικειοθελούς παραίτησης, όπως 

απορρέει  από εγκεκριμένες από τη Γενική 

Συνέλευση και συμβασιοποιημένες ρυθμίσεις.  

ΙΙΙ. Εφαρμογή και Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών  

Οι αρχές της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική 

Συνέλευση της 27.06.2019 και θα ισχύει για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση 

στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.  

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται 

ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε 

κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.  

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, 

επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι η 

παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο 

σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.   

ΙV. Μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις διαδικασίες, 

επιτροπές και πρόσωπα που σχετίζονται με την Πολιτική Αποδοχών   

Ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και τις ενέργειες 

διαχείρισης συγκρούσεων ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, εφαρμόζεται η Πολιτική Σύγκρουσης 

Συμφερόντων της Εταιρίας που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση του 

περιστατικού και αναλόγως της σημαντικότητάς του προβλέπει:  

 - Την απόσυρση των εμπλεκομένων προσώπων από συμμετοχή σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων (π.χ. ψηφοφορία) σχετικά με το θέμα του περιστατικού,   

 -  Την εξαίρεση από τη συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που ασχολούνται με το θέμα,   

 -  Τον περιορισμό πρόσβασης του εμπλεκομένου προσώπου σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με 
το περιστατικό,  

 -  Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του εμπλεκόμενου σε άλλο πρόσωπο 



14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

1. H Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι δεκαπέντε (15) 

Συμβούλους. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για 

τέσσερα (4) έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει  η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  O 

αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αυτόματα, κάθε φορά, από τον αριθμό των κάθε 

φορά εκλεγμένων (από την συνεδρίαση της Γενικής   Συνελεύσεως) για να συγκροτήσουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό 

Συμβούλιο, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει 

υποχρεωτικά Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών (άρθρο. 8 Ν. 4706/2020). Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν  να  επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Προϋπόθεση για την 

εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει 

εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που 

αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 

4548/2018 (άρθρο 4, εδάφιο 1 Ν. 4706/2020). Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί 

αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

4. Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  διακρίνονται  σε  εκτελεστικά, μη  εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών  ή μη 

εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη 

γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο  σύμφωνα με την παράγραφο 4 άρθρου 9 Ν. 

4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν 

είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο 

αριθμό. Η ιδιότητα καθώς και οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών, των μη εκτελεστικών μελών και 

των εξ αυτών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ν. 

4706/2020. 

5. Το Καταστατικό  της εταιρίας ορίζει ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό 

πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για 

την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου να 

αποκτά και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά τα οριζόμενα περί της ιδιότητος και των 

εξουσιών των Διευθυνόντων Συμβούλων στο άρθρο 20 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και εν 

προκειμένω οι προβλέψεις του Ν. 4706/2020 περί των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Το Καταστατικό της εταιρίας ορίζει αναφορικά προς τον τρόπο εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου την 

δυνατότητα όπως προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και 

ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που 

λαμβάνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες 

ψήφους.  



Το σύστημα της εκλογής αυτής, μπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. 

7. Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής. 

 
Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρίας 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 

εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα 

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή  το Καταστατικό ανήκουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας 

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους  αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας 

αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την πολιτική 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιεχόμενο το οριζόμενο από τις διατάξεις 

περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και διασφαλίζει την επαρκή και 

αποτελεσματική λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας (άρθρα 3, παράγραφος 1 και 4, 

παράγραφος 2 Ν. 4706/2020). Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη 

των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του Ν. 

4706/2020. 

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την 

Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού 

σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας 

ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.  

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας.  

6. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή 

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύεται 

απολύτως και είναι άκυρα.  

7. O διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που 

ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον N. 

4548/2018. Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το 

προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι των τρίτων και πριν  να γίνει η καταχώρηση του 

σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει  γνώση 

της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της Εταιρίας (AΠ 

308/1961).  



8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο κατά τον Ν. 4706/2020, για τη σύνταξη του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας. 

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο οργανώνει τις στα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 Επιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την μονάδα εσωτερικού ελέγχου των άρθρων 15 και 16 Ν. 4706/2020. 

10. Ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 Ν. 4706/2020 για τα 

υποψήφια μέλη του. 

11. Σύμφωνα  με το  Καταστατικό της εταιρίας  το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες 

του διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών) σε 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να 

το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη 

του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το Καταστατικό και ο Νόμος και προβλέπεται 

από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που 

τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.  

 
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου  
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 

εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή      

Εντεταλμένους Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 

αρμοδιότητές τους.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε υπαλλήλους αυτής, εκ 

του στελεχιακού δυναμικού της,  κατέχοντας θέσεις Διευθύνσεως ή Εποπτείας και για θέματα 

αποκλειστικά προσδιοριζόμενα από την αναθέτουσα απόφαση, εντός πάντοτε του κύκλου του 

αντικειμένου της εργασίας τους, δυνάμενο βέβαια να αναθέτει σ’ αυτούς την εκπροσώπηση και για μόνον 

μέρος του αντικειμένου της εργασίας τους.   

4.  O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνει  σε όλη  την έκταση  των  αρμοδιοτήτων του  ο Αντιπρόεδρος  και αυτόν, όταν 

κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.   

 
Αναπλήρωση  μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή 

απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη 

δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν 

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

 

 



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι  σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να 

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των 

ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών 

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε 

περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), ορίζεται όμως ότι τα απομένοντα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών να υπολείπεται του ελαχίστου εκ του Νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει 

ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό 

μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, 

το οποίο, όμως, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία. 

 
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το 

Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του 

αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα 

μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση 

γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.   

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εντός του Νομού της έδρας, 

αρκεί η πρόσκληση σύγκλησής του να γνωστοποιείται εγγράφως και εμπροθέσμως κατά τα οριζόμενα 

υπό του νόμου ή τηρουμένων των προθεσμιών του νόμου, υπό των προθεσμιών που Κανονιστική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη 

του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.  

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους 

προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα 

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή 

τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να 

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
 



Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία   
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να 

εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου το Διοικητικό 

Συμβούλιο ορίζει τον αναπληρωτή του εκ των μη εκτελεστικών μελών του. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 

αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στη  περίπτωση αυτή, 

η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 

τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που 

είναι παρόντες (λαμβανομένων υπ’ όψη ως παρόντων και των συμμετεχόντων δια τηλεδιάσκεψης κατά της 

προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού) και εκείνων που 

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 

4548/2018). 

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των 

οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) 

τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου 

μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό 

λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το 

οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 

(αρ. 5 παρ. 3 Ν. 4706/2020). 

 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά. Τα Πρακτικά 

υπογράφονται ανά συζητούμενο θέμα, ήτοι ανά απόφαση επί εκάστου θέματος, ώστε σε περίπτωση 

διακοπής της συνεδριάσεως πριν την εξάντληση των θεμάτων είναι ισχυρές οι αποφάσεις που λήφθηκαν 

επί εκάστου συζητηθέντος θέματος με υπογραφή περί της ληφθείσας απόφασης, καίτοι δεν θα φέρεται 

κατά τον άνω τρόπο και πράξη κλεισίματος του Πρακτικού.  Τα Πρακτικά δύναται να τηρούνται και 

ηλεκτρονικά. 

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή 

τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρίας ή εκάστοτε Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αντίγραφα 

των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η 

κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους 

τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική 

απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των 

συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4548%2F2018


3. Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής (αρ. 5, παρ. 4 Ν. 4706/2020). 
 
 
Αποζημίωση  μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών 
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από 

την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.  

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν  

εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των 

μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

3. Δάνεια της Εταιρίας  προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα 

της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει,  ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά 

οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι 

άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται 

απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της  Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις 

εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς 

και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό 

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.  

4. Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στα 

διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ.9. 

 

Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες γενικώς μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις της 
Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να 

ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να 

μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν   τέτοιους   σκοπούς.  

2.  Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018. 

3. Κάθε  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την Διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς 

δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η 

επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν 

ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία 

ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού 

συμφέροντος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της 

Εταιρίας.     



Κατ' εξαίρεση : 

1.α) Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της κατωτέρω παραγράφου 5 

επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρία έχει 

δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) 

προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη 

εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της 

υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση δδ) και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια 

της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού 

Κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 

παρούσας υποπαραγράφου. 

β) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ' 

η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια 

τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η 

ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.  

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρίας με τα 

πρόσωπα της κκατωτέρω παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.  

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών 

συναλλαγών της Εταιρίας με τρίτους. 

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην 

απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου 

στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην 

απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών ισχύουν 

για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους 

συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου 

βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 

32 του Ν. 4308/2014. 

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα 

της ανωτέρω παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρία κατά την έννοια της 

παραγράφου του νόμου 4308/2014ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο 

μέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα 

πρόσωπα αυτά. 

 
 



Διαδικασία Διασφάλισης Ανεξαρτησίας και Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης Ανεξάρτητων 
Μελών Δ.Σ. 
Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων. Συγκεκριμένα, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Ν. 4706/2020 (άρθρο 9) και για να θεωρείται ανεξάρτητο ένα μέλος θα 
πρέπει (κατά τον ορισμό του και κατά τη θητεία του) : 

 να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και 

 να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης οικονομικού, επιχειρηματικού, οικογενειακού ή άλλου είδους. 
 
Ειδικότερα σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από 

συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά 

μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της 

αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη 

πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των 

ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των 

οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της 

Εταιρείας. 

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε 

επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την 

Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 

συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα 

τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η 

σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε 

του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με 

αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός 

πελάτης της Εταιρείας. 

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: γα) έχει διατελέσει μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) 

οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή 

διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη 

με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον 

ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή 

σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού 

στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) 

εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) 

των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας 

του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με 

αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) 



είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό 

μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 
ανωτέρω όρους. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον 
βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην 
οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση του Δ.Σ. ότι έχει εξεταστεί η πλήρωση των συνθηκών για 
το διορισμό Μέλους Δ.Σ. ως Ανεξάρτητου Μέλους Δ.Σ. 
 
Στην περίπτωση που οι συνθήκες που αναφέρονται ανωτέρω (i) δεν πληρούνται ή (ii) σε οποιονδήποτε 
χρόνο, παύσουν να ισχύουν αναφορικά με κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., το Δ.Σ. θα 
προβεί στα κατάλληλα βήματα ώστε να αντικαταστήσει το εν λόγω Μέλος Δ.Σ., κατόπιν αναφοράς της 
Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. 
 
Στην περίπτωση που ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. παραιτηθεί ή αποβιώσει ή, με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καταργήσει τη συμμετοχή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. 
και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. καταστεί χαμηλότερος του 
ορίου, που επιτάσσει ο νόμος, το Δ.Σ., με την υποστήριξη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, 
θα διορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του Ν.4548/20218, είτε 
υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα 
κριτήρια της παρ. 1. 
 

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει την Πολιτική Εκπαίδευσης των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της 

εταιρίας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική 

συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα. Η Πολιτική καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται 

από την Εταιρεία για την εισαγωγική ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και των 

λοιπών στελεχών της, όπως αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και στη συνέχεια για τη διαρκή κάλυψη των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

 

16. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
Η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και είναι επιφορτισμένη με την παροχή αντικειμενικής διασφάλισης στην Εταιρεία σε θέματα 

κανονιστικής συμμόρφωσης. Κύρια αποστολή της είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και 

επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής 

συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα 

στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.  

 



Έχει εποπτικό ρόλο, με γραμμή αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω του Προέδρου 

(μη εκτελεστικού), αναφορικά με την διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το κανονιστικό 

και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της 

Εταιρείας. Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσονται και οι διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 

4706/2020. 

Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την 

προώθηση της ορθής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση ότι τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας 

εφαρμόζονται στην Εταιρεία σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.  

 Παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, το Νομικό/Κανονιστικό Πλαίσιο και εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τον 

Νομικό Σύμβουλο, την ευθυγράμμιση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας με αυτό.  

 Αναγνωρίζει θέματα σχετικά με τη Ηθική και Κανονιστική Συμμόρφωση και συμβουλεύει σχετικά με 

αυτά.  

 Διαχειρίζεται τις πολιτικές, διαδικασίες και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με θέματα Ηθικής και 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

 Παρακολουθεί την κανονιστική συμμόρφωση και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ.  

 Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει το προσωπικό της Εταιρείας σχετικά με θέματα Ηθικής και Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης.  

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας και Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

που ενσωματώνει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την Κανονιστική Συμμόρφωση και την Ηθική 

συμπεριφορά. 

17. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

H εταιρία  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. – Διοίκηση και Εργαζόμενοι – δεσμεύεται να ικανοποιεί τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα 

και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και υπηρεσιών με το 

περιβάλλον, την κλίμακα των επιδράσεων και των περιβαλλοντικών πτυχών, μελετήσαμε 

και εγκαταστήσαμε τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρότυπο ISO 14001:2015. 

H εταιρία μας δεσμεύεται: 

να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις 

να αναβαθμίζει τις διαδικασίες της για την πρόληψη της ρύπανσης 

να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και με τους κανονισμούς που η ίδια θέτει 

ή αποδέχεται και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πτυχές 



να αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της και να 

ελέγχει αυτές που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

να καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους 

της, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις 

οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις 

 να εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό της αλλά και όσους εργάζονται για λογαριασμό της, των 

οποίων η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ΣΠΔ, σε περιβαλλοντικά θέματα και στις 

αντίστοιχες αρμοδιότητές του 

να αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και να 

παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με το ΣΠΔ της 

 να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

 να συντηρεί, να επιθεωρεί και να ανασκοπεί το ΣΠΔ σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

18. ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ   
 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διατήρησης ενός σταθερού, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που θα προάγει το έργο της και θα απελευθερώνει 

την παραγωγική δύναμη των εργαζομένων της. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. δεν εμπλέκεται σε καμία πράξη διαφθοράς, εκβιασμού ή υπεξαίρεσης, ούτε σε 

οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων της υπόσχεσης, προσφοράς ή αποδοχής 

οποιουδήποτε απρεπούς χρηματικού ή άλλου κινήτρου. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. διατηρεί ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τη δομή και την 

απόδοσή της και τις δημοσιοποιεί αναλόγως και σε σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς και 

τις πρακτικές του βιομηχανικού benchmarking. 

H ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. δεν συμμετέχει ούτε στην παραποίηση αυτών των πληροφοριών, ούτε και σε 

οποιαδήποτε πράξη διαστρέβλωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα (των 

εργαζομένων, επιχειρηματικών συνεργατών και πελατών της) με την απαιτούμενη προσοχή και φροντίδα. 

Η συλλογή, χρήση και άλλη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και 

τις νομοθετικές απαιτήσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με 

σεβασμό στους συναδέλφους μας και σε κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρία και να συμμορφωνόμαστε 

με την κείμενη νομοθεσία περί παροχής ίσων ευκαιριών 

 



19. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

H εταιρία εδώ και πολλά χρόνια   έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής της δραστηριότητας 

την ενεργή συνεισφορά και ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξασφάλιση ενός 

ασφαλούς και δικαίου εργασιακού πλαισίου, η καλλιέργεια αειφόρων προϊόντων, η μείωση των 

επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον, η ενεργειακή διαχείριση, η σωστή 

διαχείριση του νερού, των λυμάτων και των απορριμμάτων και  η στήριξη της τοπικής οικονομίας είναι 

από τις βασικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής σε  συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή Εργοστασίων 

και τον Οικονομικό & Διοικητικό Διευθυντή καθορίζουν την στρατηγική  της βιώσιμης ανάπτυξης της  

εταιρίας  και εισηγούνται  αυτήν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.  

 
 

20. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής,  ο Τεχνικός 

Διευθυντής Εργοστασίου,  ο Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι  αυτής και κάθε 

άλλος εργαζόμενος της Εταιρίας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, υπόκειται στις 

κυρώσεις που του επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ο Γενικός 

Διευθυντής, ή  ο Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου, ή ο Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, ή ο 

Προϊστάμενός του κατά περίπτωση και τούτο ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπει η εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τροποποιούνται μόνο με ειδική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η τροποποίηση κειμένων τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού ή στο 

περιεχόμενο των οποίων αυτός αναφέρεται, συνιστούν ταυτόχρονη τροποποίησή του. Η μη εφαρμογή 

διάταξης του Κανονισμού επί μακρό χρονικό διάστημα η μη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παράβασής του δεν αποτελούν τροποποίηση ή κατάργηση της σχετικής διάταξης.  

 

Νάουσα, 15  Ιουλίου 2021 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


