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ΔΗΑΓΩΓΖ
Ο παξώλ Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρηεθε από ηελ Δηαηξεία
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ.» θαη απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ
πξαθηηθώλ βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηεο, ηόζν απηνβνύισο όζν θαη θαη’ επηηαγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Καηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιήθζεθε ππόςε ην ζρέδην Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο πνπ θπθινθόξεζε ν ΔΒ ηνλ Ηαλνπάξην 2011. Ο παξώλ
θώδηθαο ζα απνηειέζεη ην πιαίζην αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν 3873/2010 απνηειεί πιένλ εηδηθό
ηκήκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θώδηθα
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία θαη ζε πεξίπησζε απόθιηζεο από
νξηζκέλεο δηαηάμεηο απηνύ αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ ηεο απόθιηζεο.
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ΜΔΡΟ Α
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
1. Ρόλοι και απμοδιόηηηερ ηος Γ
Γενικά
Σν Γ ζα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηνλ εγεηηθό ηνπ ξόιν θαη λα δηεπζύλεη ηηο
εηαηξηθέο

ππνζέζεηο

πξνο

όθεινο

ηεο

εηαηξείαο

θαη όισλ

ησλ

κεηόρσλ,

δηαζθαιίδνληαο όηη ε Γηνίθεζε εθαξκόδεη ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Θα πξέπεη αθόκα
λα

δηαζθαιίδεη

ηε

δίθαηε

θαη

ηζόηηκε

κεηαρείξηζε

όισλ

ησλ

κεηόρσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπώλ κεηόρσλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ην Γ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα
κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο εηαηξείαο, όπσο είλαη νη
πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαδόκελνη θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη
άκεζα από ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζην βαζκό πνπ δελ πξνθύπηεη ζύγθξνπζε κε
ην εηαηξηθό ζπκθέξνλ.
Γηαξθήο επηδίσμε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο καθξνρξόληαο
νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνύ εηαηξηθνύ ζπκθέξνληνο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ
ζθνπνύ ηεο, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό (κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο) θαη λα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία
επί δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο.
Οη θύξηεο, κε εθρσξεηέεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζηόρσλ ηεο
εηαηξείαο,
ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ, θαζώο
θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη
εθπνηήζεηο,
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ηελ επηινγή θαη, όπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο
ηεο εηαηξείαο, όπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηαδνρήο,
ηνλ έιεγρν απόδνζεο ηεο αλώηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκόληζε ησλ ακνηβώλ
ησλ αλώηαησλ ζηειερώλ κε ηα καθξνπξόζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη
ησλ κεηόρσλ ηεο,
ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξείαο,

ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηόηεηα, θαζώο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο θηλδύλσλ,
ηελ

επαγξύπλεζε,

όζνλ

αθνξά

ππάξρνπζεο

θαη

πηζαλέο

ζπγθξνύζεηο

ζπκθεξόλησλ κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζήο ηεο, ησλ
κειώλ ηνπ Γ ή ησλ θύξησλ κεηόρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηόρσλ κε
άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθώλνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηε ζύλζεζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ), θαζώο θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε ηέηνησλ
ζπγθξνύζεσλ· γηα ην ζθνπό απηό, ην Γ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη δηαδηθαζία
επνπηείαο ησλ ζπλαιιαγώλ κε γλώκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
εηαηξηθώλ ζπκθεξόλησλ,
ηε

δηαζθάιηζε

ύπαξμεο

απνηειεζκαηηθήο

δηαδηθαζίαο

θαλνληζηηθήο

ζπκκόξθσζεο ηεο εηαηξείαο,
ηελ επζύλε

ιήςεο ζρεηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο

απνηειεζκαηηθόηεηαο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

δηνίθεζεο

ηεο

εηαηξείαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάζεζεο
εμνπζηώλ θαη θαζεθόλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη
ηε δηαηύπσζε, δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αμηώλ θαη αξρώλ ηεο εηαηξείαο
πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε όια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα
ζπλδένληαη κε απηά ηεο εηαηξείαο.
Διδικέρ ππακηικέρ
1.1 Οη ξόινη, ηόζν ηνπ Γ όζν θαη ηεο Γηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη
λα ηεθκεξηώλνληαη κε ζαθήλεηα ζην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, ζηνλ εζσηεξηθό
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ή άιια εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο.
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1.2 Σν Γ ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη επηηξνπέο πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
απνθάζεώλ ηνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
ελδερόκελσλ

ζπγθξνύζεσλ

ζπκθεξόλησλ

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

ιήςεο

απνθάζεσλ.
2. Μέγεθορ και ζύνθεζη
Γενικά
Σν κέγεζνο θαη ε ζύλζεζε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε

ησλ

αξκνδηνηήησλ

ηνπ

θαη λα

αληηθαηνπηξίδνπλ

ην

κέγεζνο,

ηε

δξαζηεξηόηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο επηρείξεζεο. Σν Γ ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη από πςειό επίπεδν αθεξαηόηεηαο θαη λα δηαζέηεη πνηθηινκνξθία
γλώζεσλ, πξνζόλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνύο
ζηόρνπο.
Διδικέρ ππακηικέρ
2.1 Σν Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από επηά (7) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη από ηε
Γεληθή πλέιεπζε.
2.2 Σν Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ από κε
εθηειεζηηθά κέιε (αλ πξνθύςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επόκελν αθέξαην
αξηζκό), εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα κε
εθηειεζηηθά κέιε, απαιιαγκέλα από ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ κε ηελ εηαηξεία
θαη από ζηελνύο δεζκνύο κε ηε Γηνίθεζε, ηνπο βαζηθνύο κεηόρνπο ή ηελ εηαηξεία.
2.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε δελ
επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ηεο εηαηξείαο νύηε λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ή κε πξόζσπα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία.
2.4 ην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο αλεμαξηεζίαο, ηόζν ησλ ππνςεθίσλ όζν θαη
ησλ ελ ελεξγεία κειώλ ηνπ, ην Γ ζα πξέπεη λα ζεσξεί όηη ζρέζε εμάξηεζεο
ππάξρεη, όηαλ ην κέινο:
 δηαηειεί (θαηά ηνλ Νόκν 3016/2002) ή έρεη δηαηειέζεη ππάιιεινο, αλώηαην
ζηέιερνο ή Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο εληόο ησλ
πξνεγνύκελσλ ηξηώλ (3) εηώλ,
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 ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη από ηελ εηαηξεία, εληόο ηνπ 12κήλνπ πνπ πξνεγήζεθε
ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ, νπνηαδήπνηε άιιε απνδεκίσζε εθηόο από ηελ ακνηβή ηνπ
σο κέινπο, ε νπνία έρεη εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο
εηαηξείαο,
 έρεη (θαηά ηνλ Νόκν 3016/2002) ή είρε εληόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο
νπζηώδε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, ηδηαίηεξα
σο ζεκαληηθόο πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο ή σο
εηαίξνο, κέηνρνο ή κέινο ηνπ Γ ή σο αλώηαην ζηέιερνο λνκηθνύ πξνζώπνπ,
ην νπνίν έρεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο,
 έρεη δηαηειέζεη εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) εηώλ ηαθηηθόο ειεγθηήο ηεο
εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο ή εηαίξνο ή ππάιιεινο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη
ππεξεζίεο ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο,
 έρεη (θαηά ηνλ Νόκν 3016/2002) ζπγγέλεηα δεύηεξνπ βαζκνύ ή ζπδπγηθή ζρέζε
κε κε αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γ, αλώηαην ζηέιερνο, ζύκβνπιν ή ζεκαληηθό
κέηνρν ηεο εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο,
 ειέγρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ, πάλσ από 10%
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξείαο ή εθπξνζσπεί ζεκαληηθό κέηνρν ηεο
εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο,
 έρεη ππεξεηήζεη ζην Γ γηα πεξηζζόηεξα από δώδεθα (12) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθινγήο ηνπ.
2.5 H δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ Γ, θαζώο θαη ηα νλόκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ, ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, αιιά θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ
επηηξνπώλ ηνπ Γ θαη ησλ κειώλ ηνπο.
2.6 ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ησλ κειώλ ηνπ Γ.
3. Ρόλορ και απαιηούμενερ ιδιόηηηερ ηος Πποέδπος ηος Γ
Γενικά
Ο Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ. Θα πξέπεη λα έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζνξηζκνύ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ
Γ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεώλ ηνπ. Δπζύλε
επίζεο ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο
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πιεξνθόξεζεο ησλ κειώλ ηνπ Γ, θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ
κε όινπο ηνπο κεηόρνπο, κε γλώκνλα ηε δίθαηε θαη ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ όισλ ησλ κεηόρσλ.
Διδικέρ ππακηικέρ
3.1 Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ζα πξέπεη λα ζεζπίδνληαη ξεηά από ην Γ, ζε
δηάθξηζε από εθείλεο ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, λα απνηππώλνληαη
εγγξάθσο θαη λα γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο κεηόρνπο.
4. Καθήκονηα και ζςμπεπιθοπά ηυν μελών ηος Γ
Γενικά
Κάζε κέινο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Σα κέιε ηνπ
Γ ζα πξέπεη λα ελεξγνύλ κε αθεξαηόηεηα θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο θαη λα
δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ κε δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ.
Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνύ κε ηελ εηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα
απνθεύγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηόηεηα πνπ δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί
ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο εηαηξείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνρήο ζέζεσλ ζην Γ ή ζηε Γηνίθεζε αληαγσληζηηθώλ
εηαηξεηώλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα
ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξώλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ηνλ
αλαγθαίν ρξόλν θαη πξνζνρή. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα επηδηώθνπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, θαζώο θαη ησλ επηηξνπώλ, ζηηο νπνίεο
ηνπνζεηνύληαη.
Διδικέρ ππακηικέρ
4.1 Σν Γ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη, σο κέξνο ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ηεο
εηαηξείαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ αλάκεζα ζηα κέιε
ηνπ θαη ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ
πιεξνθνξηώλ. Οη πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο, νη
νπνίεο λα νξίδνπλ κε πνηνλ ηξόπν ηα κέιε ηνπ Γ, θαζώο θαη ηξίηα πξόζσπα,
ζηα νπνία ην Γ έρεη αλαζέζεη αξκνδηόηεηέο ηνπ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύλ
έγθαηξα ζην Γ ηπρόλ ζπκθέξνληά ηνπο ζε εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ή άιιε
ελδερόκελε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηελ εηαηξεία ή ζπγαηξηθέο ηεο.
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4.2 Άιιεο επαγγεικαηηθέο δεζκεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζεκαληηθώλ κε εθηειεζηηθώλ δεζκεύζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά
ηδξύκαηα) ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη πξηλ από ην δηνξηζκό ηνπο ζην Γ.
Αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ δεζκεύζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην Γ
κόιηο πξνθύςνπλ. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη θαηά ην δηνξηζκό
ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα έρνπλ επαξθή ρξόλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο.
5. Ανάδειξη ςποτήθιυν μελών ηος Γ
Γενικά
Ζ αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Διδικέρ ππακηικέρ
5.1 Σα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη από ηνπο κεηόρνπο κε κέγηζηε ζεηεία
πέληε (5) ρξόλσλ, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο.
6. Λειηοςπγία ηος Γ
Γενικά
Σν Γ ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλόηεηα, ώζηε λα εθηειεί
απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπ. Ζ πιεξνθόξεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη από ηε
Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, ώζηε λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα
αληαπεμέξρεηαη

απνηειεζκαηηθά

ζηα

θαζήθνληα

πνπ

απνξξένπλ

από

ηηο

αξκνδηόηεηέο ηνπ.
Διδικέρ ππακηικέρ
6.1 Ο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθώο
ιεπηνκεξήο. ηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ην Γ ζα πξέπεη λα πηνζεηεί
έλα εκεξνιόγην ζπλεδξηάζεσλ θαη έλα 12κελν πξόγξακκα δξάζεο, ην νπνίν
δύλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή, πιήξε θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ,
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θαζώο θαη ηελ επαξθή εμέηαζε όισλ ησλ ζεκάησλ, επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη
απνθάζεηο.
6.2 Σν Γ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από ηθαλό, εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν εηαηξηθό
Γξακκαηέα. Όια ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ εηαηξηθνύ Γξακκαηέα, ν ξόινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα παξέρεη πξαθηηθή
ππνζηήξημε ζηνλ Πξόεδξν θαη ηα άιια κέιε ηνπ Γ, ζπιινγηθά θαη αηνκηθά, κε
γλώκνλα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Γ ζύκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο θαη
ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο.
6.3 Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπώλ ηνπ ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ζα πξέπεη λα
κνηξάδνληαη θαη λα εγθξίλνληαη ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ή ηεο
επηηξνπήο, θαη λα ηεξνύληαη από ηνλ εηαηξηθό Γξακκαηέα.
6.4 Σα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνύλ από ηε Γηνίθεζε
κέζσ ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεηε
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
6.5 Σν Γ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηνπο
ζπκβνύινπο κε έμνδα ηεο εηαηξίαο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
6.6 ηηο επηηξνπέο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επαξθείο πόξνη γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
7. Αξιολόγηζη ηος Γ
Γενικά
Σν Γ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, θαζώο θαη εθείλε ησλ επηηξνπώλ ηνπ.
Διδικέρ ππακηικέρ
7.1 Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπώλ ηνπ ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν (2) ρξόληα θαη λα ζηεξίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ν
Πξόεδξνο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα ζπδεηνύληαη από ην Γ, ελώ ζε ζπλέρεηα
ηεο αμηνιόγεζεο, o Πξόεδξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηώλ.
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ΜΔΡΟ B
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
1. ύζηημα εζυηεπικού ελέγσος
Γενικά
Ωο ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ηίζεληαη ζε
εθαξκνγή από ην Γ.., ηε Γηνίθεζε θαη ην ππόινηπν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη
απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ
εηαηξηθώλ εξγαζηώλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ηε
ζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εζσηεξηθώλ εηαηξηθώλ θαλνληζκώλ.
Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, κε
ζθνπό ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ηνλ
εληνπηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θηλδύλσλ. Θα πξέπεη λα
παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ επαλεμεηάδεη
ηαθηηθά. ην πιαίζην ησλ ειέγρσλ ηνπ ζα πξέπεη, επίζεο, λα επαλεμεηάδεη ηαθηηθά θαη
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Σν Γ κέζσ ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεη άκεζε θαη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο
ηαθηηθνύο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηαθηηθή ελεκέξσζε από ηνπο
ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
Διδικέρ ππακηικέρ
1.1 Σν Γ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη
θαηάιιειεο πνιηηηθέο όζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα νξίδεη ηε δηαδηθαζία
πνπ ζα πηνζεηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην πεδίν εθαξκνγήο
θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ εθζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ
ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ην Γ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία
ηεο εηήζηαο αμηνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
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1.2 Σν Γ ζπζηήλεη Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο,

πνπ ιεηηνπξγεί

ζύκθσλα

κε γξαπηό

θαλνληζκό

ιεηηνπξγίαο. Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε
από ηηο ππόινηπεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαη λα αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ιεηηνπξγηθά ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Γ.
1.3 Σν Γ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ. Ζ αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ εύξνπο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ, ηελ επάξθεηα ησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ ηνπ Γ, θαζώο θαη ηελ αληαπόθξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε εληνπηζκέλα ζθάικαηα ή αδπλακίεο ζην ζύζηεκα
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
2. Δπιηποπή Δλέγσος - βαζικέρ απμοδιόηηηερ
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπγθξνηείηαη κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ ζηα θαζήθνληά
ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν θαη ηελ
επνπηεία ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη
απνθιεηζηηθά από κε εθηειεζηηθά κέιε, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο αλεμάξηεηα. Ζ
Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηκειήο. Σνπιάρηζηνλ έλα (1) αλεμάξηεην
κέινο ηεο έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλώζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο.
Οη βαζηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
-

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο,

-

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ,

-

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ,

-

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ ησλ αηνκηθώλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,

-

ηελ επηζθόπεζε θαη παξαθνινύζεζε ζεκάησλ ζπλαθώλ κε ηελ ύπαξμε θαη
δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ
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ειεγθηηθνύ γξαθείνπ, ηδηαηηέξσο όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ ειεγρόκελε
νληόηεηα άιισλ ππεξεζηώλ από ηνλ λόκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθό γξαθείν,
-

ηελ εμέηαζε ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε
ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξόζσπα,

-

ηε κέξηκλα γηα ηελ ύπαξμε θαη ην πεξηερόκελν ησλ δηαδηθαζηώλ, κε ηηο νπνίεο
ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξίαο ζα κπνξεί, ππό ερεκύζεηα, λα εθθξάζεη ηηο
αλεζπρίεο ηνπ γηα ελδερόκελεο παξαλνκίεο θαη παξαηππίεο ζε ζέκαηα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ή γηα άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,

-

ηε γλσζηνπνίεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ
θαη ησλ ππνβαιιόκελσλ ζε απηή εθζέζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ.
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ΜΔΡΟ Γ
ΑΜΟΗΒΔ
1. Δπίπεδο και διάπθπυζη ηυν αμοιβών
Γενικά
Σν Γ ζα πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθόλα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ακείβεη ηα
ζηειέρε ηεο, θαη θπξίσο εθείλα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ησλ ακνηβώλ
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από αληηθεηκεληθόηεηα θαη δηαθάλεηα θαη λα είλαη
απαιιαγκέλε από ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ. Κξηηήξην γηα ηελ παξνρή ακνηβώλ ζε
κέιε Γ.., δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ινηπό πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε
δεκηνπξγία καθξνπξόζεζκεο εηαηξηθήο αμίαο, ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απόδνζή ηνπο
θαη ε πξνώζεζε ηεο αμηνθξαηίαο.
Ζ βαζηθή επζύλε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ακνηβώλ ζηα κέιε ηνπ ζπλίζηαηαη
ζην θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ ησλ εθηειεζηηθώλ θαη κε εθηειεζηηθώλ κειώλ.
Διδικέρ ππακηικέρ
Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ
Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη
ζηνλ θ.λ. 2190/1920 θαζνξίδνληαη νη πάζεο θύζεο ακνηβέο θαη παξνρέο πξνο ηα
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη αλσηέξσ ακνηβέο εγθξίλνληαη από
ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.
Σν ζύλνιν ησλ ακνηβώλ θαη ησλ ηπρώλ απνδεκηώζεσλ ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ

αλαθέξνληαη

ζηηο

Δπεμεγεκαηηθέο

εκεηώζεηο

πνπ

ζπλνδεύνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ κειώλ, ην Γ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ππόςε ηνπ ην ύςνο ησλ ακνηβώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
εηαηξεία θαη ζε νιόθιεξν ηνλ όκηιν.
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Μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ
Ζ ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.. εγθξίλεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ κεηά από πξόηαζε ηνπ Γ.., θαη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην ρξόλν θαη
ην εύξνο ηεο απαζρόιεζήο ηνπο ζηελ Δηαηξία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο. Ζ ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ δελ πεξηιακβάλεη bonus, δηθαηώκαηα
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ ή απνδεκηώζεηο πνπ ζπλαξηώληαη κε ηελ απόδνζε. Σν
Γ.. πξνζδηνξίδεη θαη πξνηείλεη ζηνπο κεηόρνπο βαζηθή εηήζηα ακνηβή ησλ κειώλ ηνπ,
θαζώο θαη ηελ ηπρόλ πξόζζεηε ζηαζεξή ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ή ηελ πξνεδξία
ηνπο ζηηο επηηξνπέο ηνπ Γ..
Σν ζύλνιν ησλ ακνηβώλ θαη ησλ ηπρώλ απνδεκηώζεσλ ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο πνπ
ζπλνδεύνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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ΜΔΡΟ Γ
ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ
1. Δπικοινυνία με ηοςρ μεηόσοςρ
Γενικά
Σν Γ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ύπαξμε ζπλερνύο θαη επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ
κε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο
ζπκκεηνρέο θαη καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Οθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηόρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεηόρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπώλ κεηόρσλ.
Διδικέρ ππακηικέρ
1.1 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ θαη ν Αληηπξόεδξνο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη γηα
ζπλαληήζεηο κε κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο κε ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο, θαη λα
ζπδεηνύλ καδί ηνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο.
1.2 Ο Πξόεδξνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη απόςεηο ησλ κεηόρσλ
γλσζηνπνηνύληαη ζην Γ.
1.3 Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ελεξγό ηζηόηνπν, ζηνλ νπνίν λα δεκνζηεύεη
πεξηγξαθή ηεο εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ηεο δηάξζξσζεο, ηνπ
ηδηνθηεζηαθνύ ηεο θαζεζηώηνο, θαζώο θαη άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη
ηνπο επελδπηέο πιεξνθνξίεο.
2. Ζ Γενική ςνέλεςζη ηυν μεηόσυν
Γενικά
Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζπγθαινύκελν από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη δηθαηνύκελν λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε πνπ αθνξά
ηελ εηαηξεία, ζην νπνίν δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζώπσο
είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
πξνβιεπόκελε λόκηκε δηαδηθαζία.
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Σν Γ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

ησλ

κεηόρσλ

δηεπθνιύλνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθή

άζθεζε

ησλ

δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα
όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Γ ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλεη, εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ
ζρεηηθώλ θαηαζηαηηθώλ πξνβιέςεσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, θαη εηδηθόηεξα ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο, ησλ αιινδαπώλ κεηόρσλ θαη
όζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν Γ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ νπζηαζηηθό θαη αλνηρηό δηάινγό ηνπο
κε ηελ εηαηξεία.
Διδικέρ ππακηικέρ
2.1 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3884/2010, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαξηά
ζηνλ ηζηόηνπό ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε,
ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ηελ πξόζθιεζε γηα ζύγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο,
β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο,
γ) ηα έγγξαθα πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε,
δ) ζρέδην απόθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή,
εθόζνλ θακία απόθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρόιην ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιόγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρόλ ζρέδηα
απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο από
ηελ εηαηξεία,
ε) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
ςήθνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ.
2.2 Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο εληόο πέληε (5) εκεξώλ
από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.
2.3 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαη ν Γ/λσλ ύκβνπινο, ν Οηθνλνκηθόο
Γηεπζπληήο θαη νη Πξόεδξνη ησλ επηηξνπώλ ηνπ Γ.. παξίζηαληαη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθόξεζε θαη
ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή
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δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνύλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ παξίζηαηαη θαη ν Τπεύζπλνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
2.4 Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν
Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη απηόλ πνπ ζα εθηειεί
ρξέε πξνζσξηλνύ γξακκαηέα. Μεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηόρσλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθό
πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ
εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη επαξθή ρξόλν γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ από ηνπο κεηόρνπο.
2.5 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.
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