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Προούμιο
Ο παρών Κώδικασ Εταιρικόσ Διακυβϋρνηςησ (ςτο εξόσ ο «Κώδικασ») ςυντϊχθηκε απϐ την
εταιρεύα «Εθνικό ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
(η «Εταιρεύα») λαμβϊνοντασ υπϐψη το ιςχϑον κανονιςτικϐ πλαύςιο και τον Ελληνικϐ Κώδικα
Εταιρικόσ Διακυβϋρνηςησ για τισ ειςηγμϋνεσ εταιρύεσ (ςτο εξόσ: «ΕΚΕΔ») που ϋχει καταρτιςτεύ
με πρωτοβουλύα του υνδϋςμου Επιχειρόςεων και Βιομηχανιών (ΕΒ) και τησ εταιρεύασ
Ελληνικϊ Χρηματιςτόρια - Χρηματιςτόριο Αθηνών Α.Ε. (ΕΧΑΕ), ϐπωσ δημοςιεϑθηκε τον
Οκτώβριο του 2013.
Ο ϐροσ «εταιρική διακυβέρνηση» περιγρϊφει τον τρϐπο με τον οπούο οι εταιρεύεσ διοικοϑνται
και ελϋγχονται. Η εταιρικό διακυβϋρνηςη αρθρώνεται ωσ ϋνα ςϑςτημα ςχϋςεων ανϊμεςα ςτη
διούκηςη τησ εταιρεύασ, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, τουσ μετϐχουσ τησ και ϊλλα ενδιαφερϐμενα
μϋρη. υνιςτϊ τη δομό μϋςω τησ οπούασ προςεγγύζονται και τύθενται οι ςτϐχοι τησ εταιρεύασ,
προςδιορύζονται τα μϋςα επύτευξησ των ςτϐχων αυτών, οργανώνεται το ςϑςτημα διαχεύριςησ
κινδϑνων και καθύςταται δυνατό η παρακολοϑθηςη τησ απϐδοςησ τησ διούκηςησ κατϊ τη
διαδικαςύα εφαρμογόσ των παραπϊνω, με ςτϐχο τη μεγιςτοπούηςη τησ μακροχρϐνιασ αξύασ τησ
εταιρεύασ, την προώθηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητϊσ τησ και τη διαφϑλαξη των ϋννομων
ςυμφερϐντων ϐλων ϐςων ςυνδϋονται με αυτό.
την Ελλϊδα το πλαύςιο εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ ϋχει αναπτυχθεύ κυρύωσ μϋςω τησ
υιοθϋτηςησ υποχρεωτικών κανϐνων, ϐπωσ ο νϐμοσ 3016/2002. Ο εν λϐγω νϐμοσ επιβϊλλει,
μεταξϑ ϊλλων, τη ςυμμετοχό ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μη εκτελεςτικών και ανεξϊρτητων μη
εκτελεςτικών μελών, τη θϋςπιςη και τη λειτουργύα υπηρεςύασ εςωτερικοϑ ελϋγχου και την
υιοθϋτηςη εςωτερικοϑ κανονιςμοϑ λειτουργύασ. Επιπλϋον, και ϊλλα νομοθετόματα
ενςωμϊτωςαν ςτο ελληνικϐ δύκαιο τισ ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ εταιρικοϑ δικαύου, δημιουργώντασ
νϋουσ κανϐνεσ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ ο νϐμοσ 3693/2008, που επιβϊλλει τη ςϑςταςη
επιτροπόσ ελϋγχου, καθώσ και ςημαντικϋσ υποχρεώςεισ γνωςτοπούηςησ, ϐςον αφορϊ ςτο
ιδιοκτηςιακϐ καθεςτώσ και τη διακυβϋρνηςη μιασ εταιρεύασ. Σϋλοσ, ο πρϐςφατοσ νϐμοσ
3873/2010 ενςωμϊτωςε ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη την οδηγύα 2006/46/Ε0 τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ περύ ετηςύων και ενοποιημϋνων λογαριαςμών οριςμϋνων μορφών εταιριών. Οι εν λϐγω
κανϐνεσ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ εφαρμϐζονται αναλϐγωσ και ςτην Εταιρεύα, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του νϐμου 2778/1999 για τα αμοιβαύα κεφϊλαια και τισ εταιρεύεσ επενδϑςεων ςε
ακύνητη περιουςύα.
Βαςικϐσ ςτϐχοσ του παρϐντοσ Κώδικα εύναι η καταγραφό των πρακτικών εταιρικόσ
διακυβϋρνηςησ που ακολουθεύ η Εταιρεύα εύτε οικειοθελώσ εύτε κατ' επιταγό τησ ιςχϑουςασ
νομοθεςύασ, η βελτύωςη τησ πληροφϐρηςησ των ιδιωτών ό θεςμικών μετϐχων, ελλόνων και
αλλοδαπών, και η ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ. Σϋλοσ, ο παρών
Κώδικασ αποςκοπεύ ςτη δημιουργύα ενϐσ ςυςτόματοσ αναφορϊσ για την απλοπούηςη τησ
διαδικαςύασ δημοςιοπούηςησ πληροφοριών ςε ετόςια βϊςη για την εταιρικό διακυβϋρνηςη τησ
Εταιρεύασ, ςϑμφωνα με το νϐμο 3873/2010. ημειώνεται ϐτι η δόλωςη εταιρικόσ
διακυβϋρνηςησ που ςυντϊςςει η Εταιρεύα ςε εφαρμογό του ανωτϋρω νϐμου θα πρϋπει να
περιϋχει αναφορϊ ςτο ςυγκεκριμϋνο κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ που εφαρμϐζει η
Εταιρεύα.
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Μέροσ A - Το ΔΣ και τα μέλη του
I.

Ρόλοσ και αρμοδιότητεσ του Δ

Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο (« Δ ») πρϋπει να αςκεύ αποτελεςματικϊ το διευθυντικϐ του ρϐλο και
να διευθϑνει τισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ προσ ϐφελοσ τησ Εταιρεύασ και ϐλων των μετϐχων,
διαςφαλύζοντασ ϐτι η διούκηςη εφαρμϐζει την εταιρικό ςτρατηγικό. Σο Δ πρϋπει ακϐμα να
διαςφαλύζει τη δύκαιη και ιςϐτιμη μεταχεύριςη ϐλων των μετϐχων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
μετϐχων μειοψηφύασ και των αλλοδαπών μετϐχων.
Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων του, το Δ θα πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη του τα μϋρη
των οπούων τα ςυμφϋροντα ςυνδϋονται με εκεύνα τησ Εταιρεύασ, ϐπωσ εύναι οι πελϊτεσ, οι
πιςτωτϋσ, οι εργαζϐμενοι και οι κοινωνικϋσ ομϊδεσ που επηρεϊζονται ϊμεςα απϐ τη λειτουργύα
τησ Εταιρεύασ ςτο βαθμϐ που δεν προκϑπτει ςϑγκρουςη με το εταιρικϐ ςυμφϋρον.
Οι ρϐλοι και οι αρμοδιϐτητεσ του Δ πρϋπει να προςδιορύζονται και να τεκμηριώνονται με
ςαφόνεια ςτο καταςτατικϐ τησ Εταιρεύασ και ςτον εςωτερικϐ κανονιςμϐ Εταιρεύασ.
Σο Δ εύναι αρμϐδιο να αποφαςύζει για κϊθε πρϊξη και ςυναλλαγό που αφορϊ ςτη διούκηςη
τησ Εταιρεύασ, τη διαχεύριςη τησ περιουςύασ τησ και γενικϊ την επιδύωξη του ςκοποϑ τησ, χωρύσ
κανϋνα περιοριςμϐ (εντϐσ των ορύων του νϐμου και με εξαύρεςη τα θϋματα που υπϊγονται ςτην
αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ) και να εκπροςωπεύ την Εταιρεύα
δικαςτικώσ και εξωδύκωσ. Επιπλϋον, το Δ εύναι αρμϐδιο για την ϋκδοςη ομολογιακών
δανεύων, πλην αυτών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.
Σο Δ δϑναται να αναθϋτει την ϊςκηςη του ςυνϐλου ό μϋρουσ των εξουςιών του διαχεύριςησ
και εκπροςώπηςησ ςε ϋνα ό περιςςϐτερα πρϐςωπα, μϋλη του Δ ό μη, υπαλλόλουσ τησ
Εταιρεύασ ό τρύτουσ, καθορύζοντασ και την ϋκταςη των ανατιθϋμενων εξουςιών. Σα πρϐςωπα
ςτα οπούα ανατύθενται οι ανωτϋρω εξουςύεσ δεςμεϑουν την Εταιρεύα, ωσ ϐργανα αυτόσ, καθ'
ϐλη την ϋκταςη των εξουςιών που τουσ ανατϋθηκαν.
Σο Δ μπορεύ να ςυςτόςει επιτροπϋσ που να ςτηρύζουν την προετοιμαςύα των αποφϊςεών του
και να διαςφαλύζουν την αποτελεςματικό διαχεύριςη των ενδεχϐμενων ςυγκροϑςεων
ςυμφερϐντων κατϊ τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων.
Σο Δ μϋςω του εςωτερικοϑ κανονιςμοϑ λειτουργύασ που θϋτει ςε ιςχϑ καθορύζει, μεταξϑ
ϊλλων, πολιτικό που διϋπει τισ ςυναλλαγϋσ με ςυνδεδεμϋνα πρϐςωπα (ϐπωσ αυτϊ
αναγνωρύζονται κατϊ τη φορολογικό νομοθεςύα) και πολιτικό που αναφϋρεται ςτον εντοπιςμϐ,
διαχεύριςη και αποτροπό καταςτϊςεων ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων.
II.

Μϋγεθοσ και ςύνθεςη του Δ

Σο μϋγεθοσ και η ςϑνθεςη του Δ πρϋπει να εξαςφαλύζουν ιςορροπύα μεταξϑ εκτελεςτικών, μη
εκτελεςτικών και ανεξϊρτητων μη εκτελεςτικών μελών, ώςτε οι αποφϊςεισ του να μην
υπαγορεϑονται απϐ ϋνα ϊτομο ό μύα ομϊδα ςυμφερϐντων. Επιπλϋον, θα πρϋπει να επιτρϋπουν
την αποτελεςματικό ϊςκηςη των αρμοδιοτότων του και να αντικατοπτρύζουν το μϋγεθοσ, τη
δραςτηριϐτητα και το ιδιοκτηςιακϐ καθεςτώσ τησ Εταιρεύασ. Σο Δ θα πρϋπει να επιδιώκει τη
δύκαιη και ιςϐτιμη μεταχεύριςη ϐλων των μετϐχων και να χαρακτηρύζεται απϐ υψηλϐ επύπεδο
ακεραιϐτητασ.
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Ειδικϐτερα:
i.

Η Εταιρεύα διοικεύται απϐ Δ , αποτελοϑμενο απϐ εννϋα (9) μϋλη, τα οπούα εκλϋγονται
απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, η οπούα καθορύζει και το χρϐνο τησ θητεύασ τουσ. Μϋλοσ του Δ
μπορεύ να εκλεγεύ και νομικϐ πρϐςωπο.

ii.

Σο Δ οφεύλει να εκλϋγει απϐ τα μϋλη του τον Πρϐεδρο, ϋωσ δϑο Αντιπροϋδρουσ και
ϋνα Διευθϑνοντα ϑμβουλο.

iii.

Εφϐςον ϋχει εκλεγεύ ϋνασ Αντιπρϐεδροσ, ϐταν ο Πρϐεδροσ απουςιϊζει, κωλϑεται ό δεν
υπϊρχει, τα καθόκοντϊ του (ϐπωσ αυτϊ ορύζονται με διατϊξεισ του νϐμου ό του
καταςτατικοϑ) αςκεύ ο Αντιπρϐεδροσ. Εφϐςον ϋχουν εκλεγεύ δϑο Αντιπρϐεδροι, ϐταν ο
Πρϐεδροσ απουςιϊζει, κωλϑεται ό δεν υπϊρχει, τα καθόκοντϊ του (ϐπωσ αυτϊ ορύζονται με
διατϊξεισ του νϐμου ό του καταςτατικοϑ) αςκεύ ο πρώτοσ Αντιπρϐεδροσ. ε περύπτωςη
απουςύασ ό κωλϑματοσ του πρώτου Αντιπροϋδρου, καθόκοντα Προϋδρου αςκεύ ο δεϑτεροσ
Αντιπρϐεδροσ ό ϋνασ ςϑμβουλοσ που ορύζεται απϐ το Δ .

iv.

Σο Δ πρϋπει να αποτελεύται κατϊ πλειοψηφύα απϐ μη εκτελεςτικϊ μϋλη
(ςυμπεριλαμβανομϋνων δϑο τουλϊχιςτον μη εκτελεςτικών ανεξϊρτητων μελών) και απϐ
τουλϊχιςτον δϑο (2) εκτελεςτικϊ μϋλη.

ν. Σα ανεξϊρτητα μη εκτελεςτικϊ μϋλη πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνα απϐ ςυγκροϑςεισ
ςυμφερϐντων με την Εταιρεύα, και απϐ ςτενοϑσ δεςμοϑσ με τη διούκηςη, τουσ βαςικοϑσ
μετϐχουσ ό την Εταιρεύα.
vi.

Κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ, τα ανεξϊρτητα μη εκτελεςτικϊ μϋλη δεν
επιτρϋπεται να κατϋχουν ποςοςτϐ μεγαλϑτερο του 0,5% του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ
Εταιρεύασ οϑτε να ϋχουν ςχϋςη εξϊρτηςησ με την Εταιρεύα ό με ςυνδεδεμϋνα με αυτό μϋρη.
Σα ανεξϊρτητα μϋλη διορύζονται απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων. Σο Δ πρϋπει να
καθορύςει εϊν ϋνασ υποψόφιοσ πληρού τισ προϒποθϋςεισ ανεξαρτηςύασ, προτοϑ προταθεύ η
εκλογό του απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων.

vii.

το πλαύςιο του καθοριςμοϑ τησ ανεξαρτηςύασ, τϐςο των υποψηφύων ϐςο και των εν
ενεργεύα μελών του, το Δ θα πρϋπει να θεωρεύ ϐτι ςχϋςη εξϊρτηςησ υπϊρχει, ϐταν το
μϋλοσ:
• διατελεύ (κατϊ τον νϐμο 3016/2002) ό ϋχει διατελϋςει υπϊλληλοσ, ανώτατο ςτϋλεχοσ η
Πρϐεδροσ του Δ τησ Εταιρεύασ η θυγατρικόσ τησ εντϐσ των προηγοϑμενων τριών (3)
ετών,
• λαμβϊνει ό ϋχει λϊβει απϐ την Εταιρεύα, εντϐσ του 12 μόνου που προηγόθηκε του
διοριςμοϑ του, οποιαδόποτε ϊλλη αποζημύωςη εκτϐσ απϐ την αμοιβό του ωσ μϋλουσ, η
οπούα ϋχει εγκριθεύ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων τησ Εταιρεύασ,
• ϋχει (κατϊ τον νϐμο 3016/2002) ό εύχε εντϐσ του προηγοϑμενου ϋτουσ ουςιώδη
επιχειρηματικό ςχϋςη με την Εταιρεύα ό με θυγατρικό τησ, ιδιαύτερα ωσ ςημαντικϐσ
πελϊτησ, προμηθευτόσ ό ςϑμβουλοσ τησ Εταιρεύασ, ό ωσ εταύροσ, μϋτοχοσ ό μϋλοσ του
Δ, ό ωσ ανώτατο ςτϋλεχοσ νομικοϑ προςώπου, το οπούο ϋχει τϋτοιου εύδουσ ςχϋςη με
την Εταιρεύα ό με θυγατρικό τησ,
• ϋχει διατελϋςει εντϐσ των τελευταύων τριών (3) ετών τακτικϐσ ελεγκτόσ τησ Εταιρεύασ ό
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θυγατρικόσ τησ ό εταύροσ ό υπϊλληλοσ επιχεύρηςησ που παρϋχει υπηρεςύεσ τακτικοϑ
ελϋγχου ςτην Εταιρεύα ό θυγατρικό τησ,
• ϋχει (κατϊ τον νϐμο 3016/2002) ςυγγϋνεια δεϑτερου βαθμοϑ ό ςυζυγικό ςχϋςη με μη
ανεξϊρτητο μϋλοσ του Δ, ανώτατο ςτϋλεχοσ, ςϑμβουλο ό ςημαντικϐ μϋτοχο τησ
Εταιρεύασ ό θυγατρικόσ τησ,
• ελϋγχει, ϊμεςα ό ϋμμεςα μϋςω ςυνδεδεμϋνων μερών, πϊνω απϐ 10% των δικαιωμϊτων
ψόφου τησ Εταιρεύασ ό εκπροςωπεύ ςημαντικϐ μϋτοχο τησ Εταιρεύασ ό θυγατρικόσ
τησ,
• ϋχει υπηρετόςει ςτο Δ για περιςςϐτερα απϐ δώδεκα (12) ϋτη απϐ την ημερομηνύα τησ
πρώτησ εκλογόσ του.
III.

Ρόλοσ και απαιτούμενεσ ιδιότητεσ του Προϋδρου του Δ

Ο Πρϐεδροσ προϏςταται του Δ . Ο Πρϐεδροσ ϋχει τισ αρμοδιϐτητεσ του καθοριςμοϑ τησ
ημερόςιασ διϊταξησ, τησ διαςφϊλιςησ τησ καλόσ οργϊνωςησ των εργαςιών τουΔ, αλλϊ και τησ
αποτελεςματικόσ διεξαγωγόσ των ςυνεδριϊςεών του. Ευθϑνη, επύςησ, του Προϋδρου πρϋπει να
αποτελεύ η διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ και ορθόσ πληροφϐρηςησ των μελών του Δ, καθώσ και
τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ του με ϐλουσ τουσ μετϐχουσ, με γνώμονα τη δύκαιη και
ιςϐτιμη μεταχεύριςη των ςυμφερϐντων ϐλων των μετϐχων.
IV.

Καθόκοντα και ςυμπεριφορϊ των μελών του Δ

i.

Κϊθε μϋλοσ του Δ ϋχει υποχρϋωςη πύςτησ ςτην Εταιρεύα. Σα μϋλη του Δ θα πρϋπει
να ενεργοϑν με ακεραιϐτητα, αντικειμενικϐτητα και επαγγελματιςμϐ, προσ το ςυμφϋρον
τησ Εταιρεύασ, και να διαφυλϊςςουν την εμπιςτευτικϐτητα των μη δημοςύωσ διαθϋςιμων
πληροφοριών.

ii.

Σα μϋλη του Δ δεν πρϋπει να ϋχουν ςχϋςη ανταγωνιςμοϑ με την Εταιρεύα και πρϋπει
να αποφεϑγουν κϊθε θϋςη η δραςτηριϐτητα που δημιουργεύ η φαύνεται να δημιουργεύ
ςϑγκρουςη ανϊμεςα ςτα προςωπικϊ τουσ ςυμφϋροντα και εκεύνα τησ Εταιρεύασ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατοχόσ θϋςεων ςτο Δ ό ςτη διούκηςη ανταγωνιςτικών
εταιρειών, χωρύσ την ϊδεια τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ.

iii.

Σα μϋλη του Δ πρϋπει να ςυνειςφϋρουν την εμπειρύα τουσ και να αφιερώνουν ςτα
καθόκοντϊ τουσ τον αναγκαύο χρϐνο και προςοχό. Πρϋπει επύςησ να περιορύζουν το πλόθοσ
ϊλλων επαγγελματικών δεςμεϑςεων (ιδιαύτερα ςυμμετοχϋσ ςε Δ ϊλλων εταιρειών) μϐνο
ςτο βαθμϐ που αυτϐ απαιτεύται για την ικανοποιητικό απϐδοςό τουσ ωσ μελών του Δ.

iv.

Σα μϋλη του Δ πρϋπει να επιδιώκουν να ςυμμετϋχουν ςε ϐλεσ τισ ςυνεδριϊςεισ του
Δ, καθώσ και των επιτροπών, ςτισ οπούεσ τοποθετοϑνται.

ν. Σο Δ πρϋπει να υιοθετόςει, ωσ μϋροσ του εςωτερικοϑ κανονιςμοϑ τησ Εταιρεύασ πολιτικϋσ
που να εξαςφαλύζουν ϐτι το Δ διαθϋτει επαρκό πληροφϐρηςη ώςτε να βαςύζει τισ
αποφϊςεισ του αναφορικϊ με ςυναλλαγϋσ μεταξϑ ςυνδεδεμϋνων μερών ςϑμφωνα με το
πρϐτυπο του ςυνετοϑ επιχειρηματύα. Αυτϋσ οι πολιτικϋσ πρϋπει επύςησ να εφαρμϐζονται
ςτισ ςυναλλαγϋσ των θυγατρικών τησ Εταιρεύασ με ςυνδεδεμϋνα μϋρη.
vi.

Σο Δ πρϋπει επύςησ να υιοθετόςει, ωσ μϋροσ του εςωτερικοϑ κανονιςμοϑ τησ
Εταιρεύασ, πολιτικό διαχεύριςησ ςυγκροϑςεων ςυμφερϐντων ανϊμεςα ςτα μϋλη του ό ςε
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πρϐςωπα ςτα οπούα το Δ ϋχει αναθϋςει κϊποιεσ απϐ τισ εξουςύεσ του και ςτην Εταιρεύα
και τισ θυγατρικϋσ τησ. Η πολιτικό αυτό θα πρϋπει να περιλαμβϊνει διαδικαςύεσ, οι οπούεσ
να ορύζουν με ποιον τρϐπο τα μϋλη του Δ, καθώσ και πρϐςωπα, ςτα οπούα το Δ ϋχει
αναθϋςει αρμοδιϐτητϋσ του, θα πρϋπει να γνωςτοποιοϑν ϋγκαιρα και επαρκώσ ςτο Δ
τυχϐν ςυμφϋροντϊ τουσ ςε ςυναλλαγϋσ μεταξϑ ςυνδεδεμϋνων μερών ό ϊλλη ενδεχϐμενη
ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων με την Εταιρεύα ό θυγατρικϋσ τησ.
vii.

V.

Άλλεσ επαγγελματικϋσ δεςμεϑςεισ των μελών του Δ (ςυμπεριλαμβανομϋνων
ςημαντικών μη εκτελεςτικών δεςμεϑςεων ςε εταιρεύεσ και μη κερδοςκοπικϊ ιδρϑματα)
πρϋπει να γνωςτοποιοϑνται πριν απϐ το διοριςμϐ τουσ ςτο Δ. Αλλαγϋσ ςχετικϊ με τισ
παραπϊνω δεςμεϑςεισ πρϋπει να αναφϋρονται ςτο Δ μϐλισ προκϑψουν. Σα μη εκτελεςτικϊ
μϋλη του Δ πρϋπει κατϊ το διοριςμϐ τουσ να διαςφαλύςουν ϐτι θα ϋχουν επαρκό χρϐνο
για την εκτϋλεςη των καθηκϐντων τουσ.
Ανϊδειξη υποψόφιων μελών του Δ

Η ανϊδειξη υποψηφύων για το Δ πρϋπει να γύνεται αξιοκρατικϊ και με αντικειμενικϊ
κριτόρια. Σο Δ θα πρϋπει να διαςφαλύζει την ομαλό διαδοχό των μελών του, καθώσ και των
ανώτατων διοικητικών ςτελεχών, με ςκοπϐ τη μακροπρϐθεςμη επιτυχύα τησ επιχεύρηςησ.
Ειδικϐτερα:
i.

Σα μϋλη του Δ πρϋπει να εκλϋγονται απϐ τουσ μετϐχουσ με μϋγιςτη θητεύα ϋξι (6)
χρϐνων, χωρύσ ϐμωσ να αποκλεύεται η επανεκλογό τουσ.

ii.

Σα ονϐματα των μελών του Δ που υποβϊλλονται για εκλογό ό επανεκλογό θα πρϋπει
να ςυνοδεϑονται απϐ επαρκό βιογραφικϊ ςτοιχεύα, καθώσ και απϐ την ϊποψη του Δ
ςχετικϊ με την ανεξαρτηςύα των προτεινϐμενων μελών, ςϑμφωνα με τα κριτόρια
ανεξαρτηςύασ που προβλϋπονται ςτον νϐμο, ςτον εγκεκριμϋνο Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ
Λειτουργύασ και τον παρϐντα Κώδικα, καθώσ και κϊθε ϊλλη ςχετικό πληροφορύα που θα
βοηθόςει τουσ μετϐχουσ να λϊβουν απϐφαςη βϊςει εμπεριςτατωμϋνησ ϊποψησ.

iii.

Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να εκλϋγει και αναπληρωματικϊ μϋλη του Δ , με ςκοπϐ την
αναπλόρωςη μελών αυτοϑ τα οπούα παραιτοϑνται, αποβιώνουν ό αποβϊλλουν την ιδιϐτητϊ
τουσ με οποιονδόποτε ϊλλον τρϐπο.

iv.

Εφϐςον η αναπλόρωςη ελλειπϐντων, κατϊ τα ωσ ϊνω, μελών του Δ δεν εύναι εφικτό
απϐ αναπληρωματικϊ μϋλη που ϋχουν τυχϐν εκλεγεύ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, το Δ
μπορεύ με απϐφαςη των απομενϐντων μελών του, εφϐςον αυτϊ εύναι τουλϊχιςτον τρύα (3),
να εκλϋξει νϋα μϋλη ςε αντικατϊςταςη των ελλειπϐντων.

VI.

Λειτουργύα του Δ

Σο Δ θα πρϋπει να ςυνϋρχεται με την απαραύτητη ςυχνϐτητα, ώςτε να εκτελεύ
αποτελεςματικϊ τα καθόκοντϊ του. Η πληροφϐρηςη που του παρϋχεται απϐ τη διούκηςη, την
επενδυτικό επιτροπό και τυχϐν ϊλλεσ επιτροπϋσ τησ Εταιρεύασ πρϋπει να εύναι ϋγκαιρη, ώςτε να
του δύνεται η δυνατϐτητα να αντεπεξϋρχεται αποτελεςματικϊ ςτα καθόκοντα που απορρϋουν
απϐ τισ αρμοδιϐτητϋσ του. υγκεκριμϋνα:
i.

Σο Δ τησ Εταιρεύασ πρϋπει να ςυγκαλεύται τουλϊχιςτον κϊθε τρύμηνο.

ii.

την πρϐςκληςη πρϋπει απαραύτητα να αναγρϊφονται με εϑλογη λεπτομϋρεια και
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ςαφόνεια τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ καθώσ επύςησ πρϋπει να επιςυνϊπτονται και
τα ςχετικϊ ϋγγραφα, διαφορετικϊ η λόψη αποφϊςεων επιτρϋπεται μϐνο εφϐςον
παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ϐλα τα μϋλη του Δ και κανεύσ δεν αντιλϋγει ςτη λόψη
αποφϊςεων.
iii.

Σο Δ ςυνεδριϊζει εγκϑρωσ, πλην τησ ϋδρασ τησ Εταιρεύασ, και ςτουσ εξόσ τϐπουσ: α)
ςτην ημεδαπό: ςτουσ δόμουσ του νομοϑ Αττικόσ και του νομοϑ Θεςςαλονύκησ, και β) ςτην
αλλοδαπό: ςτο Λονδύνο του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου, ςτη Ρώμη τησ Ιταλύασ και ςτο Μιλϊνο τησ
Ιταλύασ.

iv.

Σο Δ μπορεύ να ςυνεδριϊζει με τηλεδιϊςκεψη ό κλόςη ςυνδιϊςκεψησ ό με ϊλλα μϋςα
επικοινωνύασ τα οπούα επιτρϋπουν ςε ϐλα τα πρϐςωπα που λαμβϊνουν μϋροσ ςτη
ςυνεδρύαςη να ακοϑν το ϋνα το ϊλλο, και ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται απϐ την οικεύα
νομοθεςύα. την περύπτωςη αυτό η πρϐςκληςη προσ τα μϋλη του Δ περιλαμβϊνει τισ
αναγκαύεσ πληροφορύεσ για τη ςυμμετοχό αυτών ςτη ςυνεδρύαςη. Σο Δ δϑναται να λϊβει
ϋγγραφη απϐφαςη χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ ςυνεδρύαςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η
απϐφαςη αυτό υπογρϊφεται απϐ ϐλα τα μϋλη του Δ .

v.

τισ ςυνεδριϊςεισ του Δ προϏςταται ο Πρϐεδροσ αυτοϑ, ο οπούοσ δϑναται να ορύζει
πρϐςωπο που θα αςκεύ καθόκοντα γραμματϋα του Δ .

vi.

Σα πρακτικϊ των ςυνεδριϊςεων του Δ πρϋπει να υπογρϊφονται εύτε απϐ τον
Πρϐεδρο αυτοϑ, εύτε απϐ οποιονδόποτε απϐ τουσ Αντιπροϋδρουσ ό το Διευθϑνοντα
ϑμβουλο ό οποιονδόποτε απϐ τουσ Αναπληρωτϋσ Διευθϑνοντεσ υμβοϑλουσ ό τον
Γραμματϋα του Δ, εφϐςον ϋχει οριςτεύ, καθϋνασ εκ των οπούων δικαιοϑται επύςησ να
εκδύδει αντύγραφα και αποςπϊςματα αυτών.

vii.

Η ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.

VII.

Αξιολόγηςη του Δ

Σο Δ θα πρϋπει να αξιολογεύ τακτικϊ την αποτελεςματικϐτητϊ του ςτην εκπλόρωςη των
καθηκϐντων του, καθώσ και εκεύνη των επιτροπών του. Ειδικϐτερα, η αξιολϐγηςη τησ
αποτελεςματικϐτητασ του Δ και των επιτροπών του πρϋπει να λαμβϊνει χώρα τουλϊχιςτον
κϊθε δϑο (2) χρϐνια και να ςτηρύζεται ςε ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα. την εςωτερικό διαδικαςύα
αξιολϐγηςησ θα πρϋπει να προϏςταται ο Πρϐεδροσ και τα αποτελϋςματϊ τησ να ςυζητοϑνται
απϐ το Δ, ενώ ςε ςυνϋχεια τησ αξιολϐγηςησ, o Πρϐεδροσ θα πρϋπει να λαμβϊνει μϋτρα για την
αντιμετώπιςη των διαπιςτωμϋνων αδυναμιών. Σο Δ θα πρϋπει επύςησ να αξιολογεύ την
επύδοςη του Προϋδρου του, διαδικαςύα ςτην οπούα προϏςτανται τα ανεξϊρτητα μη εκτελεςτικϊ
μϋλη του Δ.
Μέροσ B - Σύςτημα εςωτερικού ελέγχου
I.

ύςτημα εςωτερικού ελϋγχου

Σο Δ πρϋπει να παρουςιϊζει ςτουσ μετϐχουσ και το κοινϐ μια ςαφό αξιολϐγηςη τησ
πραγματικόσ θϋςησ και των προοπτικών τησ Εταιρεύασ και να διαςφαλύζει την αξιοπιςτύα των
οικονομικών καταςτϊςεων και την ορθϐτητα των εταιρικών ανακοινώςεων, ϐπου αυτϋσ
επιβϊλλονται.
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Σο Δ πρϋπει να διατηρεύ ϋνα αποτελεςματικϐ ςϑςτημα εςωτερικοϑ ελϋγχου, με ςκοπϐ την
περιφροϑρηςη των περιουςιακών ςτοιχεύων τησ Εταιρεύασ, καθώσ και τον εντοπιςμϐ και την
αντιμετώπιςη των ςημαντικϐτερων κινδϑνων.
Ωσ ςϑςτημα εςωτερικοϑ ελϋγχου ορύζεται το ςϑνολο των διαδικαςιών που τύθενται ςε
εφαρμογό απϐ το Δ , τη διούκηςη και το υπϐλοιπο προςωπικϐ τησ Εταιρεύασ, με ςκοπϐ τη
διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και τησ αποδοτικϐτητασ των εταιρικών εργαςιών, την
αξιοπιςτύα τησ χρηματοοικονομικόσ πληροφϐρηςησ και τη ςυμμϐρφωςη με τουσ
εφαρμοςτϋουσ νϐμουσ και κανονιςμοϑσ.
Σο Δ πρϋπει να παρακολουθεύ την εφαρμογό τησ εταιρικόσ ςτρατηγικόσ και να την
επανεξετϊζει τακτικϊ. Πρϋπει, επύςησ, να αναςκοπεύ τακτικϊ τουσ κϑριουσ κινδϑνουσ που
αντιμετωπύζει η επιχεύρηςη και την αποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ εςωτερικοϑ ελϋγχου,
ϐςον αφορϊ ςτη διαχεύριςη των εν λϐγω κινδϑνων. Η αναςκϐπηςη πρϋπει να καλϑπτει ϐλουσ
τουσ ουςιώδεισ ελϋγχουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
ελϋγχων, του ελϋγχου ςυμμϐρφωςησ, καθώσ και τουσ ελϋγχουσ των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ
κινδϑνων. Σο Δ μϋςω τησ Επιτροπόσ Ελϋγχου πρϋπει επύςησ να αναπτϑςςει ϊμεςη και
τακτικό επαφό με τουσ τακτικοϑσ ελεγκτϋσ, προκειμϋνου να λαμβϊνει τακτικό ενημϋρωςη απϐ
τουσ τελευταύουσ ςε ςχϋςη με την ορθό λειτουργύα του ςυςτόματοσ εςωτερικοϑ ελϋγχου.
Σο Δ ςυςτόνει μονϊδα εςωτερικοϑ ελϋγχου, κατϊ τισ απαιτόςεισ τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ,
που λειτουργεύ ςϑμφωνα με γραπτϐ κανονιςμϐ λειτουργύασ. Η μονϊδα εςωτερικοϑ ελϋγχου
εύναι ανεξϊρτητη απϐ τισ υπϐλοιπεσ επιχειρηςιακϋσ μονϊδεσ και αναφϋρεται διοικητικϊ ςτον
Διευθϑνοντα ϑμβουλο και λειτουργικϊ ςτην επιτροπό ελϋγχου του Δ .
Σο Δ θα πρϋπει να προβαύνει ςε ετόςια αξιολϐγηςη του ςυςτόματοσ εςωτερικοϑ ελϋγχου. Η
αξιολϐγηςη θα πρϋπει να περιλαμβϊνει την εξϋταςη του εϑρουσ των δραςτηριοτότων και τησ
αποτελεςματικϐτητασ τησ μονϊδασ εςωτερικοϑ ελϋγχου, την επϊρκεια των εκθϋςεων
διαχεύριςησ κινδϑνων και εςωτερικοϑ ελϋγχου προσ την επιτροπό ελϋγχου του Δ , καθώσ και
την ανταπϐκριςη και την αποτελεςματικϐτητα τησ διούκηςησ ςχετικϊ με εντοπιςμϋνα
ςφϊλματα ό αδυναμύεσ ςτο ςϑςτημα εςωτερικοϑ ελϋγχου. Οι κϑριεσ αρμοδιϐτητεσ τησ
Τπηρεςύασ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου εύναι οι ακϐλουθεσ:
Παξέρεη εύινγε δηαβεβαίσζε κέζσ αλεμάξηεηεο γλώκεο γηα ηελ επάξθεηα θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Σπζηήκαηνο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο θαη ησλ
ζπγαηξηθώλ ηεο (Ν. 3016/2002) βάζεη ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρνπ ην νπνίν ζρεδηάδεηαη
κε γλώκνλα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ θηλδύλνπ ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο.
Υπνβάιιεη πξνηάζεηο επί ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηώλ ησλ ππό εμέηαζε
δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ δηέπνπλ ηηο
δξαζηεξηόηεηεο απηέο.
Σην πιαίζην ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη νπνηνδήπνηε έξγν
δεηεζεί από ηελ Επηηξνπή Ειέγρνπ ή/θαη ηε Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο (κεηά ηε ιήςε
ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ).
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Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί βάζεη
ησλ επξεκάησλ ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ εληόο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ρξνληθώλ
πιαηζίσλ (Ν. 3016/2002).
Παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ
λα ηελ ππνβνεζήζεη ζην έξγν ηεο θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
απνπεξαησκέλσλ ειέγρσλ θαη γεληθόηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο.
Αμηνινγεί ηε ζπκκόξθσζε ηεο Εηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ε
ιεηηνπξγία ηεο, ηελ ηήξεζε ηνπ Ε.Κ.Λ., ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο θαη ησλ ινηπώλ
δηαδηθαζηώλ, εγθπθιίσλ θαη άιισλ ππνρξεώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ δηαηάμεσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ελεκεξώλεη ηελ Επηηξνπή Ειέγρνπ θαη κέζσ απηήο ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζρεηηθά
κε πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ., θαη ησλ αλώηαησλ
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο Εηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξείαο, ηηο νπνίεο
δηαπηζηώλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο.
Παξέρεη, κεηά από έγθξηζε ηνπ Δ.Σ., νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο από
ηηο επνπηηθέο αξρέο, ζπλεξγάδεηαη κε απηέο θαη δηεπθνιύλεη κε θάζε δπλαηό ηξόπν ην
έξγν παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνύλ.
Επηζθνπεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ απόθαζε
5/204/14.11.2000 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη.
Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεύζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο Εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ
αληιήζεθαλ.
Παξαθνινπζεί ηε ζρέζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο (Κ.Ν. 2190/1920)
Αμηνινγεί ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθώλ θαη ινγηζηηθώλ
ζπζηεκάησλ ηεο Εηαηξείαο.
Αλαιακβάλεη έξγα ζπκβνπιεπηηθνύ ραξαθηήξα θαηόπηλ αίηεζεο ηεο Δηνίθεζεο ηεο
Εηαηξείαο θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε πσο απηά
ηα έξγα δελ νδεγνύλ ζε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηεο Υπεξεζίαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ.
Η Υπεξεζία Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ελεκεξώλεη ηελ Επηηξνπή Ειέγρνπ θαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ην δηελεξγνύκελν από απηήλ έιεγρν, ελώ εθπξόζσπόο ηεο
παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ (Ν. 3016/2002) .
Η Υπεξεζία Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ θαηαξηίδεη εηήζην πξόγξακκα ειέγρσλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ
θηλδύλσλ θαη αθνύ ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο πξνζδνθίεο ηεο Δηνίθεζεο. Σπλελλνείηαη κε ηνλ Δηεπζύλνληα
Σύκβνπιν γηα ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηεο Υπεξεζίαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηελ
Επηηξνπή Ειέγρνπ πξνο έγθξηζε.
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Αλ θξηζεί απαξαίηεην θαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, θαηόπηλ ιήςεο έγθξηζεο από ηελ Επηηξνπή Ειέγρνπ ή/θαη ηε Δηνίθεζε ηεο
Εηαηξείαο θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο ελεκεξώζεσο ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Υπεξεζία
Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ δύλαηαη λα πξνζιάβεη εηδηθνύο εθηόο Εηαηξείαο κε ζθνπό λα αλαιάβνπλ εμ
νινθιήξνπ ή λα ππνβνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε εμεηδηθεπκέλνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ. Η Εηαηξεία έρεη ζε
θάζε πεξίπησζε ηε δπλαηόηεηα λα αλαζέηεη ηκήκα ή ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Υπεξεζίαο
Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ κε ζύκβαζε εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζε ηξίην πάξνρν κέινο ή κε ηνπ Οκίινπ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε Εηαηξεία.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ηα κέιε ηεο Υπεξεζίαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ δηθαηνύληαη λα
ιάβνπλ γλώζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ θαη
ραξηνθπιαθίνπ ηεο Εηαηξείαο θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία θαη πξνζσπηθό ηεο
Εηαηξείαο. Τα κέιε ηνπ Δ.Σ. θαη νη ηπρόλ ππόινηπνη Δηαρεηξηζηέο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ Υπεξεζία Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ θαη γεληθώο λα δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηεο
(Ν. 3016/2002).
II.

Επιτροπό Ελϋγχου

Η Επιτροπό Ελϋγχου ςυγκροτεύται με ςτϐχο την υποςτόριξη του Δ ςτα καθόκοντϊ του
ςχετικϊ με τη χρηματοοικονομικό πληροφϐρηςη, την υιοθϋτηςη κατϊλληλων πολιτικών ϐςον
αφορϊ τον εςωτερικϐ ϋλεγχο και την εποπτεύα του τακτικοϑ ελϋγχου.
Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ Ελϋγχου ορύζονται απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων τησ
Εταιρεύασ. Η Επιτροπό Ελϋγχου εύναι τριμελόσ αποτελεύται απϐ 2 τουλϊχιςτον μη εκτελεςτικϊ
μϋλη και ϋνα ανεξϊρτητο μη εκτελεςτικϐ μϋλοσ. Σουλϊχιςτον ϋνα (1) ανεξϊρτητο μϋλοσ τησ
πρϋπει να ϋχει αποδεδειγμϋνη επαρκό γνώςη ςε θϋματα λογιςτικόσ και ελεγκτικόσ.
Η Επηηξνπή Ειέγρνπ ζπλεδξηάδεη όζεο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ όκσο ηέζζεξηο θνξέο ην
ρξόλν κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζπλαληά ηνλ ηαθηηθό ειεγθηή ηεο Εηαηξείαο ρσξίο ηελ
παξνπζία ησλ κειώλ ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν.
Κύξηεο αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ είλαη νη αθόινπζεο:
 Όζνλ αθνξά ζην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο, ε
Επηηξνπή Ειέγρνπ:
- παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο. Επίζεο, επηβιέπεη θάζε επίζεκε αλαθνίλσζε πνπ
αθνξά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζε ηεο Εηαηξείαο, θαη εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο από πιεπξάο
δηνίθεζεο επηβεβαηώλνληαο ην θαιώο έρεηλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο,
- επνπηεύεη ηνπο εζσηεξηθνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ειέγρνπο ηεο Εηαηξείαο θαη
παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Εηαηξείαο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Επηηξνπή Ειέγρνπ ζα πξέπεη λα
εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο
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Εηαηξείαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεη όηη νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη,
αληηκεησπίδνληαη θαη δεκνζηνπνηνύληαη κε νξζό ηξόπν,
- εμεηάδεη ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξείαο θαη ησλ
ζπγαηξηθώλ ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη λα ππνβάιιεη ζην ΔΣ ζρεηηθέο αλαθνξέο,
- ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη από ηελ πνιηηηθή ηεο Εηαηξείαο, ππνζηεξίδεη ην ΔΣ σο πξνο ηελ
απόθηεζε επαξθνύο πιεξνθόξεζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ζπλαιιαγώλ κεηαμύ
ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ,
 Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ε

Επηηξνπή

Ειέγρνπ:
- πξνζδηνξίδεη θαη εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο,
- παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, θαη
εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο κνλάδαο,
- δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, πξνηείλνληαο ζην ΔΣ ην δηνξηζκό
θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ,
- αμηνινγεί ηνλ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
 Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, ε Επηηξνπή Ειέγρνπ:
- πξνηείλεη, κέζσ ηνπ ΔΣ , ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ην δηνξηζκό, ηνλ επαλαδηνξηζκό θαη ηελ
αλάθιεζε ηνπ ηαθηηθνύ ειεγθηή, θαζώο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ακνηβήο θαη ηνπο όξνπο
πξόζιεςεο ηνπ ηαθηηθνύ ειεγθηή,
- εμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ύπαξμε θαη δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη
αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαθηηθνύ ειεγθηή θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ειεγθηηθήο
δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο
ζηελ Ειιάδα,
- εμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ παξνρή επηπξόζζεησλ ππεξεζηώλ ζηελ Εηαηξεία από ηελ
ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη ν/νη ηαθηηθόο/νί ειεγθηήο/έο. Γηα ην ζθνπό απηό,
πξέπεη λα αλαπηύμεη θαη λα εθαξκόδεη πνιηηηθή γηα ηελ πξόζιεςε ηαθηηθώλ ειεγθηώλ
ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ, θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο,
- ζπδεηά κε ηνλ ηαθηηθό ειεγθηή θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ αλεμάξηεηα εάλ απηά επηιύζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ή
έκεηλαλ αλεπίιπηα,
- ζπδεηά κε ηνλ ηαθηηθό ειεγθηή ηελ έθζεζε ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηδίσο δε απηέο πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνρήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Σα καθόκοντα, οι αρμοδιϐτητεσ και εν γϋνει η λειτουργύα τησ επιτροπόσ ελϋγχου πρϋπει να
ορύζονται γραπτώσ ςτον κανονιςμϐ λειτουργύασ τησ.
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Μέροσ Γ - Αμοιβέσ
I.

Επύπεδο και διϊρθρωςη των αμοιβών

Η διαδικαςύα καθοριςμοϑ των αμοιβών χαρακτηρύζεται απϐ αντικειμενικϐτητα, διαφϊνεια και
επαγγελματιςμϐ, και εύναι απαλλαγμϋνη απϐ ςυγκροϑςεισ ςυμφερϐντων.
Κριτόριο για την παροχό αμοιβών ςε μϋλη του Δ, ςτελϋχη και εργαζομϋνουσ εύναι η δημιουργύα
μακροπρϐθεςμησ εταιρικόσ αξύασ, και η επύτευξη ιςορροπύασ ανϊμεςα ςτη βραχυπρϐθεςμη και
τη μακροπρϐθεςμη απϐδοςό τουσ, καθώσ και η προώθηςη τησ αξιοκρατύασ, ϋτςι ώςτε η
επιχεύρηςη να προςελκϑει ςτελϋχη που διαθϋτουν τα κατϊλληλα προςϐντα για την
αποτελεςματικό διούκηςη τησ Εταιρεύασ.
Σο επύπεδο και η διϊρθρωςη των αμοιβών θα πρϋπει να ςτοχεϑουν ςτην προςϋλκυςη και την
παραμονό ςτην Εταιρεύα, των μελών του Δ, των διοικητικών ςτελεχών και των εργαζομϋνων
που προςθϋτουν αξύα ςτην Εταιρεύα με τισ ικανϐτητεσ, τισ γνώςεισ και την εμπειρύα τουσ. Σο
ϑψοσ των αμοιβών πρϋπει να βρύςκεται ςε αντιςτοιχύα με τα προςϐντα και τη ςυνειςφορϊ τουσ
ςτην Εταιρεύα. Σο Δ ϋχει ςαφό εικϐνα του τρϐπου με τον οπούο η Εταιρεύα αμεύβει τα ςτελϋχη
τησ, και κυρύωσ εκεύνα που διαθϋτουν τα κατϊλληλα προςϐντα για την αποτελεςματικό
διούκηςη τησ Εταιρεύασ.
Η βαςικό ευθϑνη του Δ ϐςον αφορϊ ςτισ αμοιβϋσ ςυνύςταται
ζηελ πηνζέηεζε, επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηνδηθή αλαζεώξεζε ηεο Πνιηηηθήο
Απνδνρώλ ηνπ Οκίινπ ηεο Εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Απνδνρώλ θαη
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαζώο θαη εμσηεξηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο, εθόζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην
ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο πεξί παξνρήο ησλ ακνηβώλ ησλ αλώηαησλ ζηειερώλ ηνπ
Οκίινπ ηεο Εηαηξείαο, όπσο απηά νξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηελ Πνιηηηθή Απνδνρώλ πνπ
πεξηιακβάλεη ν εγθεθξηκέλνο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Εηαηξείαο νη νπνίεο
έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο εμνπζίεο, ηα θαζήθνληα, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο επζύλεο ησλ
σο άλσ ζηειερώλ από ηελ Επηηξνπή Απνδνρώλ θαη Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ.
Ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ ςτισ αμοιβϋσ των εκτελεςτικών και μη εκτελεςτικών μελών του
Δ , καθώσ και των ωσ ϊνω αναφερϐμενων ανώτατων ςτελεχών τησ Εταιρεύασ
εφαρμϐζονται οι ακϐλουθεσ γενικϋσ αρχϋσ (ςε γενικό ςϑντομη περύληψη):
1.

νη ακνηβέο δηακνξθώλνληαη από ζηαζεξέο ζπληζηώζεο νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ επαξθώο
πςειό κεξίδην ησλ ζπλνιηθώλ απνδνρώλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηα σο
άλσ αλαθεξόκελα αλώηαηα ζηειέρε, εθαξκόδνληαη όινη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί ΟΕΕ γηα ην ύςνο, ηελ αλαινγία θαη ηελ απόδνζε ησλ κεηαβιεηώλ
ακνηβώλ ηνπο.

2.

Η εθαξκνδόκελε πνιηηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο απνδνρέο ζε ζρέζε κε ηηο ζηαζεξέο
απαηηείηαη είλαη πιήξσο επέιηθηε, πξνζαξκόδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε θύζε ηεο
ακεηβόκελεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδερόκελνπ κε θαηαβνιήο ηνπο. Τα ζηειέρε
ηεο Εηαηξείαο πνπ αζθνύλ ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ απνδεκηώλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ή
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κε ησλ ζηόρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, αλεμάξηεηα από ηηο επηδόζεηο ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ ηνκέσλ πνπ ειέγρνπλ.
3.

Η θαηαλνκή ησλ ζπληζησζώλ ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ ιακβάλεη ππόςε ην πιήξεο θάζκα ησλ
πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθώλ θηλδύλσλ.

4.

Οη κεηαβιεηέο απνδνρέο δελ θαηαβάιινληαη κέζσ κεραληζκώλ, κεζόδσλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο Εηαηξείαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ πνπ έρεη
πηνζεηήζεη ε Εηαηξεία θαη ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.

5.

Οη κεηαβιεηέο απνδνρέο θαηαβάιινληαη κόλνλ εθόζνλ είλαη απνδεθηέο βάζεη ηεο ζπλνιηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Εηαηξείαο θαη δηθαηνινγνύληαη βάζεη ησλ επηδόζεώλ ηεο,
ησλ επηδόζεσλ ηεο εκπιεθόκελεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ηνπ πξνζώπνπ πνπ αθνξνύλ.
Τπρόλ εγγπεκέλεο κεηαβιεηέο απνδνρέο ζα απνηεινύλ εμαίξεζε, δύλαληαη λα ηζρύζνπλ κόλν ζε
πεξίπησζε πξόζιεςεο λένπ πξνζσπηθνύ θαη ζα πεξηνξίδνληαη κόλνλ γηα ην πξώην έηνο
απαζρόιεζεο ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο πξνζώπνπ.

6.

Κάζε έθηαθηε ή πξόζζεηε ακνηβή επηζηξέθεηαη, εθόζνλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεηρζεί όηη ε
ακεηβόκελε επίδνζε πξνέθπςε από ελέξγεηεο αζέκηηεο ή κε ζπλεπείο κε ηελ εθαξκνγή ηεο
Πνιηηηθήο Απνδνρώλ.

7.

Τν ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα ηεο Εηαηξείαο λα
εληζρύεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο βάζε.

8.

Οη πιεξσκέο πνπ ηπρόλ ζπλδένληαη κε ηελ πξόσξε θαηαγγειία ζύκβαζεο (πέξαλ ηπρόλ
πξνβιεπόκελεο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία απνδεκίσζε) ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηδόζεηο πνπ
επηηεύρζεθαλ ζε βάζνο ρξόλνπ θαη είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα κελ αληακείβεηαη ε
απνηπρία.

9.

Πέξαλ ησλ εηζθνξώλ πνπ ε Εηαηξεία ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη γηα ηελ αζθάιηζε θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηνπ Πξνζσπηθνύ θαη ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία, ε Επηηξνπή Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη Απνδνρώλ δύλαηαη λα εγθξίλεη ηελ
θαηαβνιή πνζνύ ζρεηηθνύ κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
θάιπςεο θαη ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ηνπ Πξνζσπηθνύ.
Οη Γεληθέο Αξρέο ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ ηεο Εηαηξείαο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηνλ
εγθεθξηκέλν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγία ηεο Εηαηξείαο.

Ειδικϐτερα για τισ αμοιβϋσ των μελών του Δ :
α. Τα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο ζα ιακβάλνπλ κόλν ζηαζεξέο
απνδνρέο πξνο απνθπγή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ. Σε θάζε πεξίπησζε ηπρόλ ακνηβέο πνπ ζα
θαηαβάιινληαη ζηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο δελ
ζα ζίγνπλ ηα θξηηήξηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο.
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Σηελ όισο εμαηξεηηθή πεξίπησζε όκσο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε κεραληζκώλ παξνρήο θηλήηξσλ
ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απνδνρώλ ηνπο, νη ελ ιόγσ κεραληζκνί δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα
βξαρππξόζεζκα απνηειέζκαηα ηεο Εηαηξείαο θαη πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνζαξκνζκέλνη ζηηο
αξκνδηόηεηεο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά:
■

ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ,

■

ζηηο επνπηηθέο ηνπο αξκνδηόηεηεο,

■

ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο,

■

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο θαη

■

ζην ρξόλν πνπ έρνπλ αθηεξώζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ ηνπο.

Εθόζνλ ρνξεγνύληαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, όπσο
ρξνληθή πεξίνδνο δηαθξάηεζεο απηώλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε
αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο ηνπο.
β. Οη ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δύλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη
κεηαβιεηέο εθηόο από ζηαζεξέο απνδνρέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ επίδνζή ηνπο θαζώο θαη κε
ρξεκαηηθέο απνιαβέο.
Οη ακνηβέο όισλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν λόκνο.
Μέροσ Δ - Σχέςεισ με τουσ μετόχουσ
I.

Επικοινωνύα με τουσ μετόχουσ

Σο Δ πρϋπει να μεριμνϊ για την ϑπαρξη ςυνεχοϑσ και εποικοδομητικοϑ διαλϐγου με τουσ
μετϐχουσ τησ Εταιρεύασ, ιδιαύτερα δε με εκεύνουσ που ϋχουν ςημαντικϋσ ςυμμετοχϋσ και
μακροπρϐθεςμη προοπτικό.
Ο Πρϐεδροσ του Δ πρϋπει να εύναι διαθϋςιμοσ για ςυναντόςεισ με μετϐχουσ τησ Εταιρεύασ και
να ςυζητϊ μαζύ τουσ ζητόματα που αφοροϑν ςτη διακυβϋρνηςη τησ Εταιρεύασ.
Ο Πρϐεδροσ πρϋπει να διαςφαλύζει ϐτι οι απϐψεισ των μετϐχων γνωςτοποιοϑνται ςτο Δ.
Η Εταιρεύα πρϋπει να διατηρεύ ενεργϐ ιςτϐτοπο, ςτον οπούο να δημοςιεϑει περιγραφό τησ
εταιρικόσ τησ διακυβϋρνηςησ, τησ διοικητικόσ τησ διϊρθρωςησ, του ιδιοκτηςιακοϑ τησ
καθεςτώτοσ, ςτοιχεύα επικοινωνύασ, καθώσ και ϊλλεσ χρόςιμεσ για τουσ μετϐχουσ και τουσ
επενδυτϋσ πληροφορύεσ.
Οι μϋτοχοι ϋχουν τα δικαιώματα πληροφϐρηςησ που τουσ παρϋχει η ιςχϑουςα νομοθεςύα.
II.

Η Γενικό υνϋλευςη των μετόχων

Η Γενικό υνϋλευςη εύναι το ανώτατο ϐργανο τησ Εταιρεύασ, ςυγκαλοϑμενο απϐ το Δ και
δικαιοϑμενο να αποφαςύζει για κϊθε υπϐθεςη που αφορϊ ςτην Εταιρεύα, ςτο οπούο δικαιοϑνται
να ςυμμετϋχουν οι μϋτοχοι, εύτε αυτοπροςώπωσ εύτε δια νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνου
αντιπροςώπου, ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε προβλεπϐμενη νϐμιμη διαδικαςύα.
Σο Δ πρϋπει να διαςφαλύζει ϐτι η προετοιμαςύα και η διεξαγωγό τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των
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μετϐχων διευκολϑνουν την αποτελεςματικό ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των μετϐχων, οι οπούοι
θα πρϋπει να εύναι πλόρωσ ενημερωμϋνοι για ϐλα τα θϋματα που ςχετύζονται με τη ςυμμετοχό
τουσ ςτη γενικό ςυνϋλευςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ, και των
δικαιωμϊτων τουσ κατϊ τη γενικό ςυνϋλευςη. Σο Δ θα πρϋπει να διευκολϑνει, εντϐσ του
πλαιςύου των ςχετικών καταςτατικών προβλϋψεων, τη ςυμμετοχό των μετϐχων ςτη γενικό
ςυνϋλευςη, και ειδικϐτερα των μετϐχων μειοψηφύασ, των αλλοδαπών μετϐχων και ϐςων τυχϐν
διαμϋνουν ςε απομονωμϋνεσ περιοχϋσ. Σο Δ θα πρϋπει να αξιοποιεύ τη γενικό ςυνϋλευςη των
μετϐχων για να διευκολϑνει τον ουςιαςτικϐ και ανοιχτϐ διϊλογϐ τουσ με την Εταιρεύα.
Σο Δ τησ Εταιρεύασ φροντύζει για τη ςϑγκληςη και τη διεξαγωγό τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των
μετϐχων κατϊ τρϐπο που να ςυνϊδει με την ιςχϑουςα νομοθεςύα και το καταςτατικϐ τησ
Εταιρεύασ και να επιτρϋπει την αποτελεςματικό ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των μετϐχων.
Ο πρϐεδροσ του Δ τησ Εταιρεύασ, ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ και ο τακτικϐσ ελεγκτόσ (ο
τελευταύοσ εφϐςον πρϐκειται για την τακτικό Γενικό υνϋλευςη τησ Εταιρεύασ) θα παρύςτανται
ςτη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων, προκειμϋνου να παρϋχουν πληροφϐρηςη και ενημϋρωςη
επύ θεμϊτων τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ, που τύθενται προσ ςυζότηςη, και επύ ερωτόςεων ό
διευκρινύςεων που ζητοϑν οι μϋτοχοι. Ο Πρϐεδροσ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ θα πρϋπει να
διαθϋτει επαρκό χρϐνο για την υποβολό ερωτόςεων απϐ τουσ μετϐχουσ.
Κατϊ τισ ςυνεδριϊςεισ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ, προεδρεϑει προςωρινϊ ο Πρϐεδροσ του Δ.
Ένασ ό δϑο απϐ τουσ παρϐντεσ μετϐχουσ ό αντιπροςώπουσ μετϐχων που ορύζει ο Πρϐεδροσ
εκτελοϑν χρϋη προςωρινών γραμματϋων.
Μετϊ την επικϑρωςη του πύνακα των μετϐχων που ϋχουν δικαύωμα ψόφου, η γενικό ςυνϋλευςη
εκλϋγει αμϋςωσ το οριςτικϐ προεδρεύο, το οπούο ςυγκροτεύται απϐ τον Πρϐεδρο και ϋναν ό δϑο
γραμματεύσ που εκτελοϑν και χρϋη ψηφολεκτών.
Οι αποφϊςεισ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ πρϋπει να λαμβϊνονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ
νομοθεςύασ και τα προβλεπϐμενα ςτο καταςτατικϐ τησ Εταιρεύασ.
Μέροσ Ε - Επενδυτική Επιτροπή
i.

Η Επενδυτικό Επιτροπό εύναι αρμϐδια να λαμβϊνει αποφϊςεισ ςχετικϊ με την
επενδυτικό ςτρατηγικό, την υλοπούηςη νϋων επενδϑςεων, τη ρευςτοπούηςη υφιςτϊμενων
επενδϑςεων και ϊλλεσ ςυναφεύσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ενδεικτικϊ, νϋεσ μιςθώςεισ η
επαναδιαπραγμϊτευςη υφιςτϊμενων μιςθώςεων, κατϊ τρϐπο ςυνεπό προσ το εκϊςτοτε
υιοθετοϑμενο απϐ το Δ επιχειρηματικϐ ςχϋδιο τησ Εταιρεύασ.

ii.

Η Επενδυτικό Επιτροπό αποτελεύται απϐ πϋντε (5) μϋλη, εκ των οπούων ϋνα εύναι ο
Πρϐεδροσ τησ Επενδυτικόσ Επιτροπόσ, τα οπούα διορύζονται απϐ το Δ, βϊςει ςημαντικόσ
ςχετικόσ επαγγελματικόσ εμπειρύασ και αναγνώριςησ, ϐπωσ απαιτεύται απϐ το νϐμο
2778/1999 και την απϐφαςη 4/452/01.11.2007 τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ.
Ωσ μϋλη τησ Επιτροπόσ ορύζονται μϋλη του Δ.., ςτελϋχη τησ Εταιρεύασ ό και τρύτοι με
αποδεδειγμϋνη γνώςη και εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ Εταιρεύασ.

iii.

Η θητεύα των μελών τησ Επενδυτικόσ Επιτροπόσ ορύζεται ςε τρύα (3) ϋτη και δϑναται
να ανανεωθεύ.
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iv.

Η Επενδυτικό Επιτροπό ςυνεδριϊζει τουλϊχιςτον κϊθε τρύμηνο ό κϊθε ϊλλη ςτιγμό
που κρύνεται απαραύτητο ό κατϊλληλο (απϐ οποιοδόποτε μϋλοσ τησ), ϑςτερα απϐ
πρϐςκληςη του Προϋδρου τησ.

ν. Η Επενδυτικό Επιτροπό ςυνεδριϊζει εγκϑρωσ, πλην τησ ϋδρασ τησ Εταιρεύασ, και ςτουσ εξόσ
τϐπουσ: (α) ςτην Ελλϊδα: ςτουσ δόμουσ τησ περιφϋρειασ Αττικόσ, και (β) ςτην αλλοδαπό:
ςτο Λονδύνο του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου.
vi.

Η Επενδυτικό Επιτροπό δϑναται επύςησ να ςυνεδριϊζει με τηλεδιϊςκεψη ό κλόςη
ςυνδιϊςκεψησ ό με ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ τα οπούα επιτρϋπουν ςε ϐλα τα πρϐςωπα που
λαμβϊνουν μϋροσ ςτη ςυνεδρύαςη να ακοϑν το ϋνα το ϊλλο. την περύπτωςη αυτό, η
πρϐςκληςη προσ τα μϋλη τησ Επενδυτικόσ Επιτροπόσ περιλαμβϊνει τισ απαραύτητεσ
πληροφορύεσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνεδρύαςη.

vii.

Η Επενδυτικό Επιτροπό μπορεύ αντύ ςυνεδρύαςησ να υιοθετόςει γραπτό απϐφαςη, υπϐ
την προϒπϐθεςη ϐτι η απϐφαςη υπογρϊφεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ.

Οι ειδικϋσ αρμοδιϐτητεσ τησ Επενδυτικόσ Επιτροπόσ αναφϋρονται ενδεικτικϊ κατωτϋρω:
•

Καθοριςμϐσ τησ επενδυτικόσ πολιτικόσ τησ Εταιρεύασ, κατϊ τρϐπο ςυνεπό προσ το
επιχειρηματικϐ ςχϋδιο τησ Εταιρεύασ,

•

Προετοιμαςύα λεπτομεροϑσ ειςόγηςησ προσ το Δ αναφορικϊ με τον ετόςιο
προϒπολογιςμϐ νϋων επενδϑςεων και πρϐβλεψη τησ χρηματοδϐτηςόσ τουσ,

•

Λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με την υλοπούηςη νϋων επενδϑςεων και τη χρηματοδϐτηςό
τουσ ϑςτερα απϐ εκτύμηςη των επενδυτικών ευκαιριών που υποβλόθηκαν ςτην
επενδυτικό επιτροπό απϐ τον Διευθυντό Εργαςιών ό το Διευθυντό Επενδϑςεων. Η
εκτύμηςη των επενδυτικών ευκαιριών γύνεται πϊντοτε επύ τη βϊςει τησ γενικόσ
ςτρατηγικόσ και των επενδυτικών κριτηρύων τησ Εταιρεύασ, λαμβϊνοντασ
προηγουμϋνωσ υπϐψη τισ γενικϋσ χρηματιςτηριακϋσ, οικονομικϋσ και πολιτικϋσ
ςυνθόκεσ ςτην Ελλϊδα και ςτην αλλοδαπό και πιο ςυγκεκριμϋνα τισ ςυνθόκεσ τησ
ελληνικόσ και διεθνοϑσ αγορϊσ ακινότων, κατϊ τρϐπο ςυνεπό προσ το επιχειρηματικϐ
ςχϋδιο τησ Εταιρεύασ.

•

Καθοριςμϐσ των ϐρων μύςθωςησ των ςτοιχεύων ακύνητησ περιουςύασ που
περιλαμβϊνονται ςτο χαρτοφυλϊκιο τησ Εταιρεύασ, εύτε πρϐκειται για νϋεσ μιςθώςεισ
εύτε για επαναδιαπραγμϊτευςη υφιςτϊμενων, ϑςτερα απϐ ςχετικό πρϐταςη του
Διευθυντό Εργαςιών ό του Διευθυντό Επενδϑςεων. Κϊθε απϐφαςη λαμβϊνεται πϊλι
επύ τη βϊςει τησ γενικόσ ςτρατηγικόσ τησ Εταιρεύασ, τισ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ και τισ
ειδικϋσ ςυνθόκεσ υπϐ τισ οπούεσ ϋγινε η επϋνδυςη ςτην ακύνητη περιουςύα τησ οπούασ
η μύςθωςη τύθεται ςε επαναδιαπραγμϊτευςη, κατϊ τρϐπο ςυνεπό προσ το
επιχειρηματικϐ ςχϋδιο τησ Εταιρεύασ.

•

Λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με τη ρευςτοπούηςη επενδϑςεων, ϑςτερα απϐ ςχετικό
ϋκθεςη του Διευθυντό Εργαςιών ό του Διευθυντό Επενδϑςεων, λαμβϊνοντασ κϊθε
φορϊ υπϐψη: 1) εϊν κϊθε επϋνδυςη αποφϋρει την προςδοκώμενη απϐδοςη, 2) εϊν
υπϊρχει εναλλακτικό μορφό επϋνδυςησ η οπούα θα μποροϑςε να αποφϋρει
μεγαλϑτερη απϐδοςη ςτην Εταιρεύα, 3) πϐτε εύναι η κατϊλληλη χρονικό ςτιγμό για την
Εταιρεύα να εκποιόςει ςυγκεκριμϋνη επϋνδυςη, πϊντοτε κατϊ τρϐπο ςυνεπό προσ το
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επιχειρηματικϐ ςχϋδιο τησ Εταιρεύασ.
Σα βαςικϊ καθόκοντα, οι αρμοδιϐτητεσ και η λειτουργύα τησ Επενδυτικόσ Επιτροπόσ ορύζονται
γραπτώσ ςτον κανονιςμϐ λειτουργύασ τησ.
Μέροσ ΣΤ – Επιτροπή Προμηθειών
Η Επιτροπό Προμηθειών διαμορφώνει το ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ των προμηθειών ϋτςι ώςτε να
εξαςφαλύζεται η ομαλό λειτουργύα τησ Εταιρεύασ και η εξυπηρϋτηςη των επιχειρηςιακών τησ
ςτϐχων.
το πλαύςιο των αρμοδιοτότων τησ, αξιολογεύ και εγκρύνει την επιχειρηματικό ςκοπιμϐτητα
υλοπούηςησ καθώσ και τη δαπϊνη προμηθειών που υπερβαύνουν τα εγκριτικϊ ϐρια που ϋχουν
ανατεθεύ ςτο Διευθϑνοντα ϑμβουλο και ςτο Γενικϐ Διευθυντό Οικονομικών και Εργαςιών απϐ
το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Εταιρεύασ.
Η Επιτροπό Προμηθειών λειτουργεύ βϊςει Κανονιςμοϑ Προμηθειών και του δικοϑ τησ
εςωτερικοϑ κανονιςμοϑ, τον οπούο εγκρύνει και επικαιροποιεύ (ϐταν εύναι αναγκαύο) το
Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Εταιρεύασ.
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