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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ως Εταιρική Διακυβέρνηση νοείται ένα σύστημα αρχών και πρακτικών σύμφωνα με το οποίο 

οργανώνεται,  λειτουργεί  και  διοικείται  η  ανώνυμη  εταιρεία,  με  σκοπό  την διαφύλαξη  και 

ικανοποίηση  των  εννόμων  συμφερόντων  όλων  όσων  συνδέονται  με  την  εταιρεία  και  υπ’ 

αυτή την έννοια περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται.  

Ειδικότερα,  η  Εταιρική  Διακυβέρνηση  αναπαριστά  το  σύστημα  σχέσεων  ανάμεσα  στην 

Διοίκηση  της  εταιρείας,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (ΔΣ),  τους  μετόχους  της  και  άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ταυτόχρονα συνιστά τη δομή μέσω της οποίας τίθενται οι στόχοι 

της εταιρείας, επισημαίνονται οι βασικοί κίνδυνοι  που ανακύπτουν κατά την λειτουργία της 

εταιρείας  και  καταστρώνεται  το σύστημα διαχείρισής  τους,  ενώ  τέλος προσδιορίζονται  τα 

μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων.  

Η  ΙΝΤΡΑΚΑΤ,  σταθερά  και  αταλάντευτα  προσηλωμένη  στις  αρχές  της  εταιρικής 

διακυβέρνησης, υιοθέτησε τον από 28‐3‐2011 Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο 

ανάρτησε  στον  ιστότοπο  της  εταιρεία www.intrakat.gr,  στοχεύοντας  να  συγκεντρώσει  και 

καταγράψει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει στα πλαίσια της κείμενης 

νομοθεσίας (ν. 3016/2002, ν. 2190/1920, ν. 2778/1999, ν. 3693/2008, ν. 3884/2010 κ.α.) και 

ταυτόχρονα  επιδιώκοντας  την  διασφάλιση  της  μέγιστης  απόδοσής  και  της  εύρυθμης 

λειτουργίας    της  εταιρείας,  την  προάσπιση  του  εταιρικού  συμφέροντος,  καθώς  και  την 

συμμόρφωσή της με το δίκαιο της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Με τον παρόντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  (εφεξής Κώδικας) η εταιρεία αναθεωρεί 

τον  από  28‐3‐2011  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  ορίζει  και  κατανέμει  εκ  νέου  τις 

αρμοδιότητες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,  καθώς  και  των 

άλλων Επιτροπών και Συμβουλίων της εταιρείας.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  συμμορφώνεται  με  το  νομοθετικό  πλαίσιο  της  εθνικής  και  ενωσιακής 

έννομης  τάξης  και  ενσωματώνει  τις  αρχές  της  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  όπως 

εξειδικεύτηκαν  από  τον ΟΟΣΑ,  καθώς  και  τον  Ελληνικό  Κώδικα  Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

όπως  συντάχθηκε  από  τον  ΣΕΒ  και  αναθεωρήθηκε  στις  28‐6‐2013  από  το  Ελληνικό 

Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.   

O Κώδικας, όπως εκάστοτε  ισχύει, δημοσιοποιείται στην  ιστοσελίδα της εταιρείας και από 

την ως άνω δημοσίευσή του αποκτά δεσμευτική ισχύ έναντι τρίτων.   
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Σε περίπτωση αμφιβολίας ή παρερμηνείας ως προς την εφαρμογή των όρων του, οι σχετικοί 

όροι θα ερμηνεύονται και θα διευκρινίζονται με αποφάσεις του ΔΣ της εταιρείας. 

Ο κώδικας περιλαμβάνει τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί η εταιρεία 

σύμφωνα  με  τον  νόμο,  ωστόσο  υιοθετείται  από  την  εταιρεία  με  γνώμονα  τα  δικά  της 

κριτήρια  και  δεν  συνιστά  υπαγωγή  σε  τυποποιημένους  όρους  παρόμοιων  κωδίκων,  ενώ 

συγκεντρώνει  κρίσιμες  για  την  εταιρική  διακυβέρνηση  ρυθμίσεις  της  νομοθεσίας  και  του 

καταστατικού  της  εταιρείας,  χάριν  πληρέστερης  ενημέρωσης  του  Μετόχου  και  προς 

διευκόλυνση του για την άσκηση των μετοχικών ή και άλλων εταιρικών δικαιωμάτων έναντι 

της  εταιρείας.  Ταυτόχρονα,  ο  κώδικας  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  καταρτίζεται,  ισχύει  και 

εφαρμόζεται με βάση τις εν γένει αρχές που διέπουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, ήτοι την 

αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των  μετόχων,  την  αρχή  της  τήρησης  και  του  σεβασμού  των 

δικαιωμάτων  των  μετόχων  μειοψηφίας,  την  αρχή  της  διαφάνειας  στις  συναλλαγές  των 

μετόχων,  την αρχή της διαφάνειας στη διοίκηση της εταιρείας και την αρχή της άρσης της 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  ρυθμίσεις  της  νομοθεσίας  και  του  Καταστατικού  υπερισχύουν  του 

Κώδικα. Οι όροι εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

αρχών  και  πρακτικών  εταιρικής  διακυβέρνησης  δύνανται  να  εξειδικεύονται  με  τον 

Κανονισμό Λειτουργίας  της  Εταιρείας  που  καταρτίζεται  κατά  νόμον από  το Διοικητικό  της 

Συμβούλιο.  Διευκρινίζεται  ότι  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  συνιστά  εσωτερικό  έγγραφο  της 

Εταιρίας, δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτική 

ισχύ έναντι τρίτων 

Με βάση τις γενικές αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, οι οποίες 

απεικονίζονται στον παρόντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εταιρεία συντάσσει και τη 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  του άρθρου 43α περίπτωση δ΄του κ.ν. 2190/1920, ως 

τροποποιήθηκε  και  ισχύει  δια  του  Ν.  3873/2010,  η  οποία  ενσωματώνεται  στην  ετήσια 

έκθεση διαχείρισης  του Δ.Σ.  Ειδικότερα η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης βασίζεται  και 

κάνει συνεχή αναφορά στον συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει 

η εταιρεία. 

Το περιεχόμενο του Κώδικα θα εξετάζεται σε τακτική βάση και θα ενημερώνεται σύμφωνα 

με  τις  εξελίξεις,  τόσο  στις  βέλτιστες  πρακτικές  όσο  και  στο  κανονιστικό  του  πλαίσιο.  Η 

εταιρεία  δύναται  να  προβαίνει  σε  τροποποιήσεις  του  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης, 

οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, δυνάμει αποφάσεων του διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄  Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  και  εκπροσωπεί  την  εταιρεία  σε  όλο  το  εύρος  των 

δραστηριοτήτων της και διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις.  

 

1.  Άσκηση αρμοδιοτήτων  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  εκπροσωπώντας  και  ενεργώντας  εκ  μέρους  του  συνόλου  των 

μετόχων  της  εταιρείας,  ασκεί  την  διοίκηση  της  εταιρείας  και  αποφασίζει  για  την 

κατάστρωση  και  εφαρμογή  της  εμπορικής  πολιτικής  της  εταιρείας,  την  χάραξη  της 

στρατηγικής  της  στον  οικονομικό  τομέα  και  την  εν  γένει  διεύθυνση  των  εταιρικών 

υποθέσεων καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και εντάσσεται στον εταιρικό 

σκοπό,  υπό  την  επιφύλαξη  των  ζητημάτων  που  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  ή  με  το 

Καταστατικό  της  εταιρείας  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  της  Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας είτε ως σώμα ή μέσω των επιτροπών του, 

 

Α.  Καθορίζει  τους  επιχειρηματικούς    και  οργανωσιακούς    στόχους    της  Εταιρείας  και 

συμβάλλει στην επίτευξη αυτών μέσω εποπτείας, ελέγχου και παροχής συμβουλών.  

 

Β. Αποφασίζει,  επίσης,  για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση  (διάθεση και διαχείριση) 

της εταιρικής περιουσίας,  

 

Γ.  Εγκρίνει  και  παρακολουθεί  τις  σημαντικές  επιχειρηματικές  και  χρηματοοικονομικές 

στρατηγικές καθώς και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια 

 

Δ. Εκτιμά τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία και τις επιλογές για την 

άμβλυνση αυτών 

 

Ε. Εγκρίνει και παρακολουθεί τις σημαντικές εταιρικές δράσεις 
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Ζ. Εποπτεύει τις διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

της  εταιρείας  και  των  εργαζομένων  της  με  το  ισχύον  δίκαιο,  τους  κανονισμούς  και  τον 

Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Η.  Εποπτεύει  τις  διαδικασίες που  είναι σχεδιασμένες ώστε  να διασφαλίζουν  την ακρίβεια 

και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 

 

Θ. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

 

Ι. Επιλέγει, αξιολογεί, καθορίζει την κατάλληλη αποζημίωση για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

και εποπτεύει τον σχεδιασμό της διαδοχής του/της  

 

Κ. Ελέγχει τις εισηγήσεις και επιλέγει τα στελέχη της εταιρείας (Διευθύνων Σύμβουλος – 1)  

 

Λ.  Εποπτεύει  την αποζημίωση των στελεχών και εγκρίνει  τα προγράμματα παροχής bonus 

για την εταιρεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έχει ως πρώτιστο μέλημα 

του την  ικανοποίηση των συμφερόντων των Μετόχων,  των Εργαζομένων της εταιρείας και 

των  λοιπών  ενδιαφερομένων,  ενώ  γνώμονας  για  τη  λήψη  όλων  των  αποφάσεων  και  την 

άσκηση  των ως άνω εξουσιών  είναι η  εξυπηρέτηση  και προάσπιση  του  γενικού  εταιρικού 

συμφέροντος.  

Οι  ρόλοι  του ΔΣ  και  της Διοίκησης,  προσδιορίζονται  και  τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο 

καταστατικό της εταιρείας, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας καθώς και 

σε  άλλα  εσωτερικά  έγγραφα  της  εταιρείας.  Το  ΔΣ  πρέπει  να  υιοθετεί  σαφή  πολιτική 

ανάθεσης εξουσιών στη Διοίκηση, η οποία περιλαμβάνει και κατάλογο των ζητημάτων για 

τα οποία το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται  να εκχωρεί μέρος  των αρμοδιοτήτων  του στον Πρόεδρό 

του  ή  και  σε  άλλα  μέλη  του,  που  λαμβάνουν  αναλόγως  τον  τίτλο  του  Διευθύνοντος 

Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Δύναται επίσης να αναθέτει τη διαχείριση της 

εταιρείας και εκχωρεί εξουσίες για τη διεξαγωγή εργασιών σε Διευθυντές, υπό τη διοίκηση 

του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ή και σε τρίτα 

πρόσωπα.  
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2. Αριθμός Μελών 

To  Διοικητικό  Συμβούλιο  απαρτίζεται  από    τρία  (3)  έως  έντεκα  (11)  ,  Εκτελεστικά  και  μη 

Εκτελεστικά  Μέλη,  σύμφωνα  με  τις  διακρίσεις  του  Ν.  3016/2002.  Τα  Εκτελεστικά  Μέλη 

ασχολούνται με  τα καθημερινά θέματα διοικήσεως  της Εταιρείας,  ενώ τα Μη Εκτελεστικά 

Μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των 

Μη  Εκτελεστικών  Μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  μπορεί  κατά  νόμο  να  είναι 

μικρότερος  του  1/3  του  συνολικού  αριθμού  των  Μελών,  ενώ  εάν  προκύψει  κλάσμα, 

στρογγυλοποιείται  στον  επόμενο  ακέραιο  αριθμό.  Μεταξύ  των  Μη  Εκτελεστικών  Μελών 

διορίζονται  και  Ανεξάρτητα  Μέλη,  απαλλαγμένα  από  συγκρούσεις  συμφερόντων  με  την 

εταιρεία, και από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την εταιρεία, 

ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απαιτούμενη  σύμφωνα  με  τον  ν. 3016/2002    ισορροπία  μεταξύ 

εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων  μη εκτελεστικών μελών και οι αποφάσεις 

να  μην  υπαγορεύονται  από  ένα  άτομο  ή  μία  ομάδα  συμφερόντων.  Τα  Ανεξάρτητα  Μη 

Εκτελεστικά Μέλη δεν μπορεί αν είναι λιγότερα από δύο (2) ως ορίζεται στο νόμο. Η ύπαρξη 

Ανεξάρτητων  Μελών  δεν  είναι  υποχρεωτική,  όταν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετέχουν 

εκπρόσωποι της μειοψηφίας των   Μετόχων, ήτοι αυτοί έχουν διορισθεί βάσει του άρθρου 

18  παρ.  3  του  Κ.Ν.  2190/1920.  Η  ιδιότητα  των  Μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ως 

Εκτελεστικών ή Μη Εκτελεστικών ορίζεται κατά νόμον από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα 

Ανεξάρτητα  Μέλη  ορίζονται  από  τη  Γενική  Συνέλευση.  Αν  εκλεγεί  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο  προσωρινό Μέλος  μέχρι  την  πρώτη  Γενική  Συνέλευση  σε  αναπλήρωση  άλλου 

Ανεξάρτητου  που  παραιτήθηκε,  εξέλιπε  ή  για  οποιονδήποτε  λόγο  κατέστη  έκπτωτο,  το 

Μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό Ανεξάρτητο. 
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3. Σύνθεση – Θητεία 

 Η σύνθεση του Δ.Σ. εξασφαλίζει αφενός μεν την τήρηση των κείμενων διατάξεων σχετικά με 

τα  εκτελεστικά,  μη  εκτελεστικά  και  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη,  αφετέρου  δε 

αντικατοπτρίζει  το  μέγεθος  της  εταιρείας  και  τις  καθημερινές  ανάγκες  της  εταιρείας  για 

διαβούλευση σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει και για τα οποία το Δ.Σ. καλείται να 

αποφασίσει.  Τα  Μέλη  του  Δ.Σ.  επιλέγονται  με  αξιοκρατικά  κριτήρια,  ενώ  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις  που  απαιτεί  η  εταιρεία,  ήτοι    διαθέτουν  αποδεδειγμένη  επαγγελματική 

εμπειρία  και  γνώση  για  το  αντικείμενο  της  εταιρείας,  υψηλού  επιπέδου  επιστημονική 

επάρκεια και ηθική ακεραιότητα.  

 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να 

μην  κατέχουν  μετοχές  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  0,5%  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της 

εταιρείας  και  να  μην  έχουν  σχέση  εξάρτησης  με  την  εταιρεία  ή  με  συνδεδεμένα  με  αυτή 

πρόσωπα. Στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των 

εν  ενεργεία μελών  του,  το Δ.Σ. πρέπει  να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει  (αρθ. 4 Ν. 

3016/2002), όταν το μέλος:  

α)  Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη 

με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία 

σχέση από  τη φύση  της  επηρεάζει  την  επιχειρηματική  της  δραστηριότητα,  όταν  ιδίως 

είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. 

β)  Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως 

άνω  ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος  του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη 

με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή 

διατηρεί  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  ή  έμμισθης  εντολής  με  την  εταιρία  ή  τις 

συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 

γ)  Έχει  συγγένεια  μέχρι  δεύτερου  βαθμού  ή  είναι  σύζυγος  εκτελεστικού  μέλους  του 

διοικητικού  συμβουλίου  ή  διευθυντικού  στελέχους  ή  μετόχου  που  συγκεντρώνει  την 

πλειοψηφία  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρίας  ή  συνδεδεμένης  με  αυτήν 

επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

δ)  Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι από ορισμένο 

μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό. 
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Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με τη σύνθεση του ΔΣ, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου του ΔΣ, του Αντιπροέδρου, 

του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και των προέδρων των επιτροπών του ΔΣ και των 

μελών τους. Ακόμη, στη δήλωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται και τα ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη που θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους.  

Στη  δήλωση  εταιρικής  διακυβέρνησης  θα  πρέπει  να  γνωστοποιείται  η  διάρκεια  της 

θητείας των μελών του ΔΣ, και να περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμά τους. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την 

εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται 

ελεύθερα, ωστόσο θα πρέπει  να αποφεύγεται η αντικατάσταση όλων  των μελών από μία 

Γενική Συνέλευση και να προκρίνεται η διαδοχική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης στην εταιρεία, ωστόσο δεν 

υπέχουν    οποιαδήποτε  προσωπική  ευθύνη  έναντι  Μετόχου  ή  τρίτου.  Ευθύνονται  μόνο 

απέναντι  στο  νομικό  πρόσωπο  της  εταιρείας  και  ως  προς  τη  διοίκηση  των  εταιρικών 

υποθέσεων. 

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να ενεργούν με ακεραιότητα 

και  προς  το  συμφέρον  της  εταιρείας  και  να  διαφυλάσσουν  την  εμπιστευτικότητα  των  μη 

δημοσίως  διαθέσιμων  πληροφοριών.  Δεν  πρέπει  να  έχουν  σχέση  ανταγωνισμού  με  την 

εταιρεία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται 

να  δημιουργεί  σύγκρουση  ανάμεσα  στα  προσωπικά  τους  συμφέροντα  και  εκείνα  της 

εταιρείας.  Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  οφείλουν  να  συνεισφέρουν  την  εμπειρία  τους  και  να 

αφιερώνουν στα καθήκοντα τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Πρέπει 

επίσης  να  περιορίζουν  το  πλήθος  άλλων  επαγγελματικών  δεσμεύσεων  (ιδιαίτερα 

συμμετοχές σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών) στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική 

απόδοση  τους  ως  μελών  του  Δ.Σ.  Τέλος,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  πρέπει  να  επιδιώκουν  να 

συμμετέχουν  σε  όλες  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.,  καθώς  και  των  επιτροπών,  στις  οποίες 

τοποθετούνται, ενώ η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ’ έτος στις συνεδριάσεις 

του  ΔΣ  και  τις  επιτροπές,  στις  οποίες  συμμετέχει  το  κάθε  μέλος  θα  πρέπει  να 

δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.  
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Τα  μέλη  του  ΔΣ  αποκαλύπτουν  εγκαίρως  στα  υπόλοιπα  μέλη  του  ΔΣ  τα  ίδια  συμφέροντά 

τους,  που  ενδέχεται  να  ανακύψουν  από  συναλλαγές  της  εταιρείας  που  εμπίπτουν  στα 

καθήκοντά  τους,  καθώς  και  κάθε  άλλη  σύγκρουση  ίδιων  συμφερόντων  με  αυτών  της 

εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Επίσης γνωστοποιούν πριν από το διορισμό 

τους  στο Δ.Σ.  άλλες  επαγγελματικές  δεσμεύσεις  τους  (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα). Αλλαγές σχετικά 

με τις παραπάνω δεσμεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο Δ.Σ. μόλις προκύψουν. Τα μη 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διασφαλίζουν κατά το διορισμό τους ότι έχουν επαρκή χρόνο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Το  ΔΣ  θα  πρέπει  να  υιοθετήσει,  ως  μέρος  των  εσωτερικών  κανονισμών  της  εταιρείας, 

πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του ή σε πρόσωπα στα 

οποία  το ΔΣ  έχει αναθέσει  κάποιες από  τις  εξουσίες  του στην εταιρεία και  τις θυγατρικές 

της, αλλά και πολιτική προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Τα μέλη του ΔΣ καθώς 

και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  το  ΔΣ  έχει  αναθέσει  αρμοδιότητές  του,  θα  πρέπει  να 

γνωστοποιούν εγκαίρως και επαρκώς στο ΔΣ τυχόν συμφέροντά τους σε συναλλαγές μεταξύ 

συνδεδεμένων  μερών  ή  άλλη  ενδεχόμενη  σύγκρουση  συμφερόντων  με  την  εταιρεία  ή  τις 

θυγατρικές της.  

Ειδικότερα  οι  αρμοδιότητες  των  Εκτελεστικών  Μελών  του  Δ.Σ.  είναι  οι  ακόλουθες:(α) 

εξασφαλίζουν τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση του Δ.Σ. 

(β) διαμορφώνουν σαφείς εταιρικούς στόχους προς το Δ.Σ., ανάλογα με τον τομέα ευθύνης 

τους 

(γ)  εξασφαλίζουν  την  ορθότητα  και  αξιοπιστία  των  στοιχείων  που  εμφανίζονται  προς 

έγκριση ή ενημέρωση στο Δ.Σ. 

(δ)  παρουσιάζουν  τακτικά  απολογισμούς  τομέων  του  Ομίλου  με  σκοπό  τη  διαμόρφωση 

ορθής εικόνας της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρίας σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

(ε) εκπροσωπούν την Εταιρία για τους τομείς ευθύνης τους και 

(στ)  κατοχυρώνουν  την  αποτελεσματική  και  συνεπή  υλοποίηση  του  στρατηγικού 

σχεδιασμού, με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

Αντιστοίχως  οι  αρμοδιότητες  των  Μη  Εκτελεστικών  και  Ανεξάρτητων  Μη  Εκτελεστικών 

Μελών είναι οι ακόλουθες: 
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(α)  εξασφαλίζουν  ότι  το  Δ.Σ.  συμμορφώνεται  με  τις  αρχές  της  ορθής  εταιρικής 

διακυβέρνησης 

(β)  παρακολουθούν  την  υλοποίηση  του  στρατηγικού  σχεδιασμού,  εκφέροντας  σχετική 

γνώμη 

(γ) επιδιώκουν την ορθή επίτευξη των εταιρικών στόχων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

και του Δ.Σ. 

(δ) συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο Επιτροπές του Δ.Σ. 

 

5. Αναπλήρωση Μέλους Δ.Σ. 

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέγει  μέλη  αυτού  σε  αντικατάσταση  μελών  που 

παραιτήθηκαν,  απέθαναν ή απώλεσαν  την  ιδιότητά  τους με οποιονδήποτε άλλο  τρόπο.  Η 

εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν 

είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 

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 7β 

του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  ισχύει  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.  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 Εταιρείας 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).  

3.  Σε κάθε περίπτωση,  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. 

4. Η εταιρεία μεριμνά ώστε να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε μία και μόνη Γενική Συνέλευση και η διαδοχή των Μελών του να 

διενεργείται σταδιακά.  
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6. Συγκρότηση Δ.Σ. 

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αμέσως  μετά  την  εκλογή  του  συνέρχεται  και  συγκροτείται  σε 

σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα 

μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

3. Ο 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 απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται 

ή δεν υπάρχει, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε 

περίπτωση  που  υπάρχουν  δύο  Αντιπρόεδροι,  τον  Πρόεδρο,  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται, 

αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Β’ 

Αντιπρόεδρος.  Τον  Β’  Αντιπρόεδρο  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  αναπληρώνει,  μετά  από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει 

ή  κωλύεται  ή  δεν  υπάρχει,  ένας  Σύμβουλος  που  ορίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου.   
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7. Σύγκληση ‐ Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου  

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  οφείλει  να  συνεδριάζει  στην  έδρα  της  Εταιρείας,  κατόπιν 

προσκλήσεως  του  Προέδρου  ή  του  αναπληρωτή  αυτού,  κάθε  φορά  που  ο  νόμος,  το 

Καταστατικό ή οι ανάγκες  της Εταιρείας  το απαιτούν.  Εξαιρετικώς δύναται να συνεδριάζει 

εγκύρως  εκτός  της  έδρας  της  Εταιρείας  σε  άλλον  τόπο,  όπου  η  Εταιρεία  διατηρεί 

υποκαταστήματα  ή  εργοστασιακές  εγκαταστάσεις  ή  όπου  διατηρούν  γραφεία  οι 

συνδεδεμένες/θυγατρικές  εταιρείες αυτής,  είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. 

2.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εγκύρως  συνεδριάζει  εκτός  της  έδρας  του  σε  άλλο  τόπο  είτε 

στην  ημεδαπή  είτε  στην  αλλοδαπή,  εφόσον  στη  συνεδρίαση  αυτή  παρίστανται  ή 

αντιπροσωπεύονται  όλα  τα  μέλη  του  και  κανένα  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίηση  της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων . 

3.  Το Διοικητικό  Συμβούλιο μπορεί  να συνεδριάζει με  τηλεδιάσκεψη,  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,  τηρουμένων  των  ελάχιστων  τεχνικών  προδιαγραφών  ασφάλειας  που  τυχόν 

ορισθούν  με  σχετική  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  ή  άλλου  αρμόδιου  φορέα 

σύμφωνα με το νόμο. 

4.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρο  ή  τον  αναπληρωτή  του,  με 

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη  του δύο  (2)  τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 

τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  διαφορετικά  η  λήψη  αποφάσεων  επιτρέπεται  μόνον 

εφόσον  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και 

κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

5. 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,  ο  οποίος  υποχρεούται  να 

συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει  μέσα σε προθεσμία  επτά 

(7) ημερών  από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από 

τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία,  επιτρέπεται 

στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 

προθεσμία πέντε  (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας  των επτά  (7) ημερών, 

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
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κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια 

τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο . 

 

8. Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία ‐ Πλειοψηφία – Πρακτικά Δ.Σ. 

1.    Σύμβουλος  που  απουσιάζει  μπορεί  να  εκπροσωπείται  από  άλλο  Σύμβουλο.  Κάθε 

Σύμβουλος   μπορεί  να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει,  κατόπιν γραπτής 

εξουσιοδοτήσεώς του. 

2.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα,  όταν 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ  (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, 

ουδέποτε  όμως  ο  αριθμός  των  αυτοπροσώπως  παρόντων  Συμβούλων  μπορεί  να  είναι 

μικρότερος  των  τριών  (3). Προς εξεύρεση  του αριθμού απαρτίας παραλείπεται  το κλάσμα 

που τυχόν προκύπτει.   Οι αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός 

από  την  περίπτωση  της  παραγράφου    2  του  άρθρου  5  του  παρόντος.  Σε  περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.     

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε 

ειδικό βιβλίο,  που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αντίγραφα των 

πρακτικών  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τα  οποία  υπάρχει  υποχρέωση 

καταχώρισής  τους  στο  μητρώο  ανωνύμων  εταιρειών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7α  του  Κ.Ν. 

2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Σκοπός:  Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει μία ή και περισσότερες Επιτροπές, διαρκούς ή 

προσωρινού  χαρακτήρα  που  θα  συνεπικουρούν  το  έργο  του.  Ειδικότερα,  ο  σκοπός  των 

Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνδράμουν το Συμβούλιο αποτελεσματικά 

και αποδοτικά προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του, παρότι οι επιτροπές δεν 

υποκαθιστούν  τις  εποπτικές  αρμοδιότητες  του  Συμβουλίου.  Κύρια  καθήκοντά  των 

Επιτροπών είναι η εξέταση των θεμάτων ή σχεδίων αποφάσεων που τους ανατίθενται από 

το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ως  και  η  υποβολή  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκθέσεων, 

προτάσεων, γνωμών, πληροφοριών ή συστάσεων σε εκτέλεση των ανατιθέμενων κάθε φορά 

καθηκόντων  τους.  Οι  Επιτροπές  ασκούν  τις  ως  άνω  ανατιθέμενες  αρμοδιότητές  και  τα 

καθήκοντά  τους  υπό  την  εποπτεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ενώ  αναφέρουν  τα 

αποτελέσματα  των  σημαντικών  τους  δραστηριοτήτων  στο  Συμβούλιο  ή  υποβάλλουν 

εισηγήσεις στο Συμβούλιο, κατά περίπτωση.  
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1. Επιτροπή προγραμματισμού και παρακολούθησης δραστηριοτήτων  

    (Business Implementation Committee)  

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη και ειδικότερα: 

α) από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Εταιρείας 

β) από τους εκάστοτε τρείς (3) Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας  

γ) από τον εκάστοτε Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)  της Εταιρείας  

δ) από τους εκάστοτε Διευθυντές της αρμόδιας Τεχνικής  Διεύθυνσης της Εταιρείας και  

ε)  από  τον  εκάστοτε  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  (CEO)  της  θυγατρικής  Εταιρείας  «ΠΡΙΣΜΑ 

ΔΟΜΗ ΑΤΕ»  

Στις  συνεδριάσεις  της  Επιτροπής  μπορούν  να  προσκαλούνται  κατά  την  κρίση  του 

Διευθύνοντος  Συμβούλου  της  Εταιρείας  και  άλλα  πρόσωπα,  ανάλογα  με  την  εκάστοτε 

θεματολογία.  

Χρέη  Εκτελεστικού  Γραμματέα  της  εν  λόγω  Επιτροπής  εκτελεί  ο  Διευθυντής  Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Εταιρείας.  

 

Οι αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής συνίστανται στα ακόλουθα:  

i) παρακολουθεί την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα την εκτέλεση 

του  προϋπολογισμού  και  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  της  Εταιρείας  σε  τακτή  βάση  με 

στόχο  την  έγκαιρη  διαπίστωση  τυχόν  αποκλίσεων  και  την  υιοθέτηση  των  εκάστοτε 

αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών  

ii) συντάσσει αναφορές για μια σειρά από θέματα όπως: CAPEX  των εκτελουμένων από την 

Εταιρεία  Έργων,  πορεία  και  ύψος  μηνιαίων  τιμολογήσεων,  ρευστότητα  και  εν  γένει 

ταμειακές  ροές,  ύψος  ληξιπρόθεσμων  απαιτήσεων,  αριθμός  και  ποσό  εγγυητικών 

επιστολών,  με  στόχο  τον  βέλτιστο  προγραμματισμό  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της 

Εταιρείας  εις  τρόπον  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  διασφάλιση  της  εκάστοτε  απαραίτητης 

ρευστότητας  

iii) συμβάλλει στην παρακολούθηση μιας σειράς κοστολογικών παραγόντων όπως διοικητικό 

κόστος, υπερωρίες και εν γένει ανάλωση των ωρών του εργοστασίου, ΙΚΑ των εκτελουμένων 

έργων  και  λοιπές  παροχές,  εισηγούμενη  την  λήψη  τυχόν  μέτρων  μεταξύ  των  οποίων  και 

αυτό  της  διαθεσιμότητας  μέρους  του  προσωπικού  της  Εταιρείας  για  την  βελτίωση  της 

σχέσης  μεταξύ  παραγομένου  αποτελέσματος  και  διοικητικού  /μισθολογικού  κόστους  της 

Εταιρείας   
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iv)  συμβάλλει  στην  παρακολούθηση  της  πορείας  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών  στις 

οποίες συμμετέχει η Εταιρεία και εισηγείται την λήψη βελτιωτικών μέτρων όταν και εφόσον 

απαιτείται    

v) ενημερώνεται για την υποβολή των προσφορών της Εταιρείας στα πλαίσια συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων και μη συμβάσεων καθώς και για την πορεία και στάδιο 

υλοποίησης  των  έργων  που  εκτελεί  η  Εταιρεία  και  εισηγείται  την  λήψη  τυχόν  αναγκαίων 

μέτρων με στόχο την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των Έργων  για την Εταιρεία  

Συνεδριάσεις  και  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Προγραμματισμού 

Δραστηριοτήτων:  Η  Επιτροπή  Προγραμματισμού  και  Παρακολούθησης  Δραστηριοτήτων 

συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα,  όταν  παρευρίσκονται  τουλάχιστον  τέσσερα  (4)  μέλη  αυτής,  εκ  των  οποίων 

υποχρεωτικά  ο  εκάστοτε  CEO  ή  CFO  της  Εταιρείας.  Οι  δε  αποφάσεις  της  Επιτροπής 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτής.  

Θητεία της Επιτροπής: Η θητεία της Επιτροπής είναι αντίστοιχη με την θητεία του εκάστοτε 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

2. Ελεγκτική Επιτροπή  

Η Επιτροπή Ελέγχου  (αρθρ. 37 Ν. 3693/2008)  είναι  επιτροπή  του Διοικητικού Συμβουλίου 

που  συγκροτείται  με  σκοπό  την  υποβοήθηση  του  για  την  εκπλήρωση  της  εποπτικής  του 

ευθύνης  όσον  αφορά  τη  διαδικασία  οικονομικής  πληροφόρησης  και  ενημέρωσης,  τη 

συμμόρφωση της εταιρείας και  των θυγατρικών  της με  το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της 

ελεγκτικής λειτουργίας. Τα μέλη της ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας  κατόπιν  σχετικής  πρότασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  Επιτροπή  Ελέγχου 

πρέπει υποχρεωτικά να αποτελείται από δύο  (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα 

ανεξάρτητο  μη  εκτελεστικό  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει 

επαρκή  γνώση  σε  θέματα  λογιστικής  και  ελεγκτικής.  Πληροφορίες  για  τη  σύνθεση  και 

λειτουργία της παρούσας (αλλά και της εκάστοτε) Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται στη 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας.    

Το  ΔΣ,  με  την  υποστήριξη  της  επιτροπής  ελέγχου,  θα  πρέπει  να  θεσπίζει  κατάλληλες 

πολιτικές  για  τον  εσωτερικό  έλεγχο  και  να  διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα  του 

συστήματος.  Θα  πρέπει,  επίσης,  να  ορίζει  τη  διαδικασία  που  θα  υιοθετηθεί  για  την 

παρακολούθηση  της  αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  η  οποία 
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θα  περιλαμβάνει  το  πεδίο  εφαρμογής  και  τη  συχνότητα  των  εκθέσεων  της  υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το ΔΣ κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και 

τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Το ΔΣ συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, 

που  λειτουργεί  σύμφωνα  με  το  γραπτό  κανονισμό  λειτουργίας.  Η  μονάδα  εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες και να 

αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου 

του ΔΣ.  

Το ΔΣ θα πρέπει να προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η 

αξιολόγηση θα πρέπει  να περιλαμβάνει  την  εξέταση  του  εύρους  των δραστηριοτήτων  και 

της  αποτελεσματικότητας  της  μονάδας  εσωτερικού  ελέγχου,  την  επάρκεια  των  εκθέσεων 

διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή ελέγχου του ΔΣ, καθώς και 

την  ανταπόκριση  και  την  αποτελεσματικότητα  της  Διοίκησης  σχετικά  με  εντοπισμένα 

σφάλματα ή αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

Σκοπός:  Η  Ελεγκτική  Επιτροπή  είναι  υπεύθυνη  για  τον  έλεγχο  των  εκθέσεων  επί  των 

οικονομικών  αποτελεσμάτων,  των  οικονομικών  ελέγχων,  του  εσωτερικού  ελέγχου  του 

Ομίλου  και  την  τήρηση  των  Κατευθυντήριων  Οδηγιών  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  σε 

συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο και κανονισμούς· συνδράμει το Συμβούλιο στην εποπτεία 

της ακεραιότητας των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, στη συμμόρφωση με νομικές 

και  κανονιστικές  απαιτήσεις,  την  πιστοποίηση  του  ανεξάρτητου  λογιστή  και  την  εκτέλεση 

των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου. Εγκρίνει ετήσια σχέδια Εσωτερικού Ελέγχου και 

παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών ελέγχων.   

Συμμετέχοντες:  Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος,  ο  Οικονομικός  Διευθυντής,  δύο  (2)  ανεξάρτητα 

μέλη του Συμβουλίου  (τα οποία πρέπει να έχουν επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και 

ελεγκτικής) και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 

Συχνότητα:  Η  Επιτροπή  Ελέγχου  συνεδριάζει  3  φορές  ετησίως,  κατά  τους  μήνες  Μάρτιο, 

Ιούλιο και Οκτώβριο, αλλά και όσες φορές κρίνεται αναγκαίο.   

Διάρκεια: έως 3 ώρες  

Αρμοδιότητες:  Χωρίς  να  μεταβάλλονται  ή  να  μειώνονται  οι  υποχρεώσεις  των  μελών  των 

οργάνων διοίκησης που ορίζονται από  τη  Γενική  Συνέλευση  των μετόχων  της  εταιρείας,  η 

Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
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β)  την  παρακολούθηση  της  αποτελεσματικής  λειτουργίας  του  συστήματος  εσωτερικού 

ελέγχου  και  του  συστήματος  διαχείρισης  κινδύνων,  καθώς  και  την  παρακολούθηση  της 

ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της εταιρείας, 

γ)  την  παρακολούθηση  της  πορείας  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  των  ατομικών  και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειμενικότητας  και  ανεξαρτησίας  του  νόμιμου  ελεγκτή  ή  του  ελεγκτικού  γραφείου, 

ιδιαιτέρως  όσον  αφορά  την  παροχή  στην  εταιρεία  άλλων  υπηρεσιών  από  τον  νόμιμο 

ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

ε)  την  υποβολή  σύστασης  προς  το  Δ.Σ.  της  εταιρείας  για  τον  ορισμό  νόμιμου  ελεγκτή  ή 

ελεγκτικού  γραφείου,  ώστε  το  ΔΣ  να  προτείνει  περαιτέρω  στη  Γενική  Συνέλευση  νόμιμο 

ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.  

 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  συνεργάζεται  με  τον  τακτικό  ελεγκτή  ή  το  ελεγκτικό  γραφείο  της 

εταιρείας  και  ο  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 δε με  τις αδυναμίες  των διαδικασιών που αφορούν  τη  χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Στη  δήλωση  εταιρικής  διακυβέρνησης  θα  πρέπει  να  περιγράφεται  το  έργο  της  επιτροπής 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη 

διάρκεια  του  έτους.  Στην  περίπτωση  που  ο  τακτικός  ελεγκτής  παρέχει  και  μη  ελεγκτικές 

υπηρεσίες  στην  εταιρεία,  θα  πρέπει  να  εξηγείται  στους  μετόχους  στη  δήλωση  εταιρικής 

διακυβέρνησης με ποιον  τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα  και η ανεξαρτησία  του 

ελεγκτή.  
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3. Επιτροπή Ειδικών Αποφάσεων ‐ Προσφορών 

Υποστηρίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  στην  έγκριση  Προσφορών  και  την  παρακολούθηση 

μεγάλων εταιρικών δράσεων. Ειδικότερα: 

 

3.1  Η  Επιτροπή  Ειδικών  Αποφάσεων  ‐  Προσφορών  αποτελείται  από  επτά  (7)  μέλη  και 

ειδικότερα: 

α) από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Εταιρείας 

β) από τον εκάστοτε Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας  

γ) από τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας  

δ)  από  δύο  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας,  τα  οποία  θα  ορίζονται  με 

απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  (CEO)  της  μητρικής  εταιρείας  «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS».  

Χρέη Εκτελεστικού Γραμματέα της εν λόγω Επιτροπής εκτελεί ο Οικονομικός Διευθυντής της 

Εταιρείας.  

 

3.2  Οι  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής  Ειδικών  Αποφάσεων  ‐  Προσφορών  συνίστανται  στα 

ακόλουθα:  

 

1)  παρακολουθεί  και  αντίστοιχα  εισηγείται  προς  έγκριση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 

Εταιρείας,  κατόπιν  προηγούμενης  σχετικής  πρότασης  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της 

Εταιρείας, τη χάραξη στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας με ορίζοντα διετίας και την 

αναθεώρηση αυτών ανά διετία και εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται 

για τις αποφάσεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων,  

 

2)  συμβάλλει  στην  παρακολούθηση  και  λήψη  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 

κατόπιν προηγούμενης σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, που 

αφορούν στρατηγικές ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις, κατανομή και ανακατανομή 

των κεφαλαιουχικών δαπανών και αποεπενδύσεις, καθώς και νέες δραστηριότητες σε νέες 

περιοχές,  

 

3)  συμβάλλει  στην  παρακολούθηση  και  λήψη  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 

κατόπιν προηγούμενης σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, που 

αφορούν στρατηγικές ευκαιρίες για εξαγορές, συγχωνεύσεις και αποεπενδύσεις. 

 

4) παρακολουθεί και εισηγείται τη διενέργεια των συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους που 

έχουν ως αντικείμενο  i) εξαγορές, συγχωνεύσεις και μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες  (Major 
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Capital Expeditures  ‐Capex‐) περιλαμβανομένων των συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους 

που  έχουν  ως  αντικείμενο  συμβάσεις  αγοραπωλησίας  ή  σύστασης  ή  κατάργησης  άλλων 

εμπραγμάτων  δικαιωμάτων  επί  ακινήτων,  μετοχών  ανωνύμων  εταιρειών,  μεριδίων 

προσωπικών  εταιρειών‐,  ii)  τη  σύναψη  συμβάσεων  δανείων,  πιστώσεων  με  ανοικτό 

αλληλόχρεο  λογαριασμό  ή  άλλης  οικονομικής  διευκόλυνσης,  εγγυήσεων,  δωρεών, 

αποζημίωσης  ή  άλλης  ασφάλειας  σε  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  καθώς  και  iii)  τη 

σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας, προμηθειών, υπηρεσιών με πελάτες  (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα)  και  κάθε  φύσεως  δεσμεύσεις,  πληρωμές  και  εν  γένει  υποχρεώσεις 

(περιλαμβανομένων  και  των  τροποποιήσεων,  λύσεων  ή  καταγγελιών  των  ως  άνω 

συμβάσεων),  το  οικονομικό  αντικείμενο  των  οποίων  είναι  ανώτερο  του  ποσού  του  ενός 

εκατομμυρίου  (1.000.000€)  ευρώ,  αλλά  δεν  υπερβαίνει  τα  (5.000.000  €)  ευρώ.  Για  τις  εν 

λόγω συναλλαγές απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Εταιρείας. Στην περίπτωση δε που οι ως άνω συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων (5.000.000 €) ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.   

5)  παρακολουθεί  και  εισηγείται  την  έκδοση  /  ανανέωση  των  εγγυητικών  επιστολών 

συμμετοχής  στους  διαγωνισμούς  στους  οποίους  μετέχει  η  Εταιρεία  καθώς  και  καλής 

εκτέλεσης  που  απαιτούνται  για  την  κατάρτιση  και  υπογραφή  των  συμβάσεων  ανάληψης 

έργων  ή  προμήθειας  ή  παροχής  υπηρεσιών  της  Εταιρείας  το  οικονομικό  αντικείμενο  των 

οποίων  υπερβαίνει  το  ποσό  των  πέντε  εκατομμυρίων  (5.000.000€)  ευρώ,  αλλά  δεν 

υπερβαίνει  τα  τριάντα  εκατομμύρια  (30.000.000  €)  ευρώ.  Για  τις  εν  λόγω  συναλλαγές 

απαιτείται  η  υπογραφή  του  Προέδρου  και  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της  Εταιρείας.  Στην 

περίπτωση  δε  που  το  ύψος  των  ως  άνω  εγγυητικών  επιστολών  υπερβαίνει  το  ποσό  των 

τριάντα  εκατομμυρίων  (30.000.000  €)  ευρώ,  καθώς  και  για  τις  Εγγυητικές  Επιστολές  που 

εκδίδονται για λογαριασμό νομικών προσώπων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 

42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή μη, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων μετά των οποίων η Εταιρεία 

συνεργάζεται  ή/και  συμμετέχει  (Εγγυητικές  Επιστολές  υπέρ  τρίτων),  απαιτείται  απόφαση 

του Δ.Σ. της Εταιρείας.  

6)  παρακολουθεί  και  εισηγείται  i)  τη  σύνταξη  και  υπογραφή  των  προσφορών 

κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που 

αφορούν  έργα,  υπηρεσίες  και  προμήθειες  που  εμπίπτουν  στο  σκοπό  της  Εταιρείας  προς 

υποψήφιους  πελάτες  της  Εταιρείας,  ii)  τη  συμμετοχή  της  Εταιρείας  σε  όλους  τους 

διαγωνισμούς στους οποίους μετέχει  καθώς και στην κατάρτιση,  υπογραφή,  τροποποίηση 
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και  λύση  πάσης  φύσεως  συμβάσεων  τις  οποίες  συνάπτει  η  Εταιρεία  ως  Ανάδοχος  ή  ως 

μέλος  ανάδοχου  σχήματος  (ανεξαρτήτως  νομικής  μορφής)  με  οποιαδήποτε  αναθέτουσα 

αρχή,  καθώς  και  iii)  τις  συναλλαγές  με  τρίτους  που  έχουν  ως  αντικείμενο  τη  σύσταση, 

τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών 

συμπράξεων, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων είναι ανώτερο του ποσού των τριάντα 

πέντε  εκατομμυρίων  ευρώ  (35.000.000€)  ευρώ,  αλλά  δεν  υπερβαίνει  τα  εκατόν  σαράντα 

εκατομμύρια (140.000.000 €) ευρώ. Για τις εν λόγω συναλλαγές απαιτείται η υπογραφή του 

Προέδρου  και  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της  Εταιρείας.  Στην  περίπτωση  δε  που  το 

οικονομικό  αντικείμενο  των  διαγωνισμών  και  οι  αντίστοιχες  κατά  τα  ανωτέρω  συμβάσεις 

υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων  (140.000.000 €) ευρώ απαιτείται 

απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.   

 

7)  Παρακολουθεί  όλες  τις  δαπάνες  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση  ενός  διαγωνισμού 

περιλαμβανομένων,  μεταξύ  άλλων,  εγγυητικών  επιστολών,  κεφαλαιακές  δαπάνες, 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης,  έξοδα κλπ,  συνεκτιμώντας  την ανάληψη κινδύνου που 

συνεπάγεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό για την Εταιρεία. Η μέγιστη ανάληψη κινδύνου 

ορίζεται  ως  η  απώλεια  της  εταιρείας  που  μπορεί  να  προκύψει  από  έναν  διαγωνισμό  και 

υπολογίζεται ως εξής:  

 

α. Η ονομαστική αξία της εγγυητικής επιστολής (περίπου 10% του ποσού του διαγωνισμού), 

συν 

β. Τυχόν πρόσθετα έξοδα εκκίνησης όπως αρχικές μελέτες, 

και 

γ. Τυχόν απαίτηση Κεφαλαίου 

 

Επιπλέον,  η  Επιτροπή  Ειδικών  Αποφάσεων  ‐  Προσφορών  παρακολουθεί  κάθε  έργο  του 

οποίου  το υπολογισμένο περιθώριο  είναι μικρότερο  του 6%  ή όλα  τα  έργα που απαιτούν 

επένδυση κεφαλαιακών δαπανών μεγαλύτερη του 1 εκ. ευρώ.   

 

3.3 Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών Αποφάσεων ‐  Προσφορών 

Η Επιτροπή Ειδικών Αποφάσεων ‐ Προσφορών συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το 

χρόνο. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 

τέσσερα (4) μέλη αυτής. Οι δε αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών Αποφάσεων ‐ Προσφορών 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής. Στην εν λόγω Επιτροπή 
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δύνανται  να  παρευρίσκονται ως προσκεκλημένα μέλη,  χωρίς  να μετέχουν  στη  διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και ο Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών  (CFO)  της μητρικής εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

και το δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS».  

 

3.4  Θητεία  της  Επιτροπής:  Η  θητεία  της  Επιτροπής  είναι  αντίστοιχη  με  την  θητεία  του 

εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

3.5 Λοιπά θέματα: Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει αυτόνομα και αυτοτελώς τα εσωτερικά 

ζητήματα  λειτουργίας  της και  λοιπά  διαδικαστικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  αυτή  την 

λειτουργία. Κατά τον καθορισμό αυτό σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν θα εφαρμόζονται 

αναλογικά  οι  διατάξεις  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας  που  διέπουν  την  οργάνωση  και 

λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Οι Διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι της Εταιρείας καθώς και τα μέλη του ΔΣ στα 

οποία  έχουν  εκχωρηθεί  δικαιώματα  υπογραφής  και  εκπροσώπησης  της  Εταιρείας 

υποχρεούνται  να  συμμορφώνονται  απαρέγκλιτα  με  τις  προβλέψεις  αναφορικά  με  τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Ειδικών Αποφάσεων ‐ Προσφορών και υπέχουν προσωπική και 

αυτοτελή ευθύνη έναντι  της Εταιρείας σε περίπτωση παράβασης ή/και υπέρβασης των εν 

λόγω αρμοδιοτήτων.    
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ΜΕΡΟΣ Γ΄  Αξιολόγηση αποδόσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού  
 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ως  σώμα,  παρουσία  όλων  των Μελών  του,  του  Προέδρου  του 

περιλαμβανομένου, αξιολογεί ετησίως το έργο του κατά το διαρρεύσαν έτος, παραθέτοντας 

τα  κριτήρια  βάσει  των  οποίων  έγινε  η  αξιολόγησή  του,  τυχόν  ελλείψεις  που  διαπίστωσε 

κατά τη λειτουργία του και τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση 

διαπιστωθεισών αδυναμιών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά τριετία να αναθέτει σε εξωτερικούς συμβούλους τη 

συνολική αξιολόγηση  του έργου  του κατά  το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, φροντίζοντας 

και  για  την  υλοποίηση  τυχόν  προταθεισών  διορθωτικών  ενεργειών  για  την  αντιμετώπιση 

διαπιστωθεισών αδυναμιών.  

Για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτικώς λαμβάνεται υπ’ όψιν:  

‐ η αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου στην άσκηση του ηγετικού του ρόλου,  

‐ ο βαθμός επιτεύξεως των στόχων που ετέθησαν από το στρατηγικό σχέδιο της Τραπέζης,  

‐ ο βαθμός συμμετοχής των Μελών του στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής,  

‐ η συνεισφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων,  

‐ η ανταπόκριση σε προβλήματα και κρίσεις που τυχόν προέκυψαν,  

‐ η εξέταση της δομής,  του μεγέθους και της συνθέσεως του Συμβουλίου σε σχέση με την 

αποδοτικότητά  του,  καθώς  και  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  Μελών  του,  των  Μελών  των 

Επιτροπών και της ανωτάτης Διοικήσεως,  

‐ η διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των Μελών του λαμβανομένων υπ’ όψιν των γνώσεων, 

ικανοτήτων, εμπειριών και ποικιλομορφίας αυτών,  

‐ η συχνότητα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,  

‐ η εξασφάλιση ποιότητας και ακρίβειας στην παρεχόμενη στο Συμβούλιο πληροφόρηση.  

Επίσης,  κάθε  Επιτροπή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  παρουσία  όλων  των  Μελών  της, 

αξιολογεί ετησίως το έργο της κατά το διαρρεύσαν έτος και αναφέρει στην Ετήσια Έκθεσή 

της προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως του έργου της κατά 

το  διαρρεύσαν  έτος  καθώς  και  τυχόν  ελλείψεις  στη  λειτουργία  της,  εισηγούμενη 

διορθωτικές  ενέργειες.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  εποπτεύει  την  υλοποίηση 

των διορθωτικών ενεργειών στη λειτουργία των Επιτροπών. 

Οι  ως  άνω  διαδικασίες  αξιολόγησης  του  ΔΣ  και  των  Επιτροπών  του  θα  πρέπει  να  

περιγράφονται από το ΔΣ, συνοπτικά, στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.  
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ΜΕΡΟΣ Δ’ ‐ Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων  

Ι.   Εσωτερικός Έλεγχος 

 

1.  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

1.1.  Η  εξασφάλιση  αποτελεσματικής  εταιρικής  διακυβέρνησης  θεωρείται  πολύ  σημαντικός 

στόχος για την Εταιρεία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο ως βασικό εργαλείο 

στην εφαρμογή κανόνων διαχείρισης κινδύνου, που αποτελεί και σημαντικό στόχο της στην 

εφαρμογή  της  αποτελεσματικότερης  εταιρικής  διακυβέρνησης.  Τo  σύστημα  εσωτερικού 

ελέγχου  αξιολογείται  σε  διαρκή  βάση,  με  σκοπό  να  επιβεβαιωθεί  η  διατήρηση  ενός 

ασφαλούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου. 

 

1.2.  Η  οργάνωση  και  λειτουργία  του  εσωτερικού  ελέγχου  πραγματοποιείται  από  την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας (αρθ. 7 Ν. 3016/2002), η οποία μεριμνά για την 

εφαρμογή  και  συνεχή  τήρηση  του  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας  και  καταστατικού 

της εταιρείας καθώς και την εν γένει συμμόρφωση της εταιρείας με τη νομοθεσία. Επίσης, 

αναφέρει στο ΔΣ εφόσον διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των 

μελών ΔΣ και Διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της εταιρείας, ενημερώνει τακτικά 

το ΔΣ για το διενεργούμενο έλεγχο και την Επιτροπή Ελέγχου του αρθ. 37 Ν. 3693/2008 εάν 

τυχόν  ανακύψουν  σοβαρά  θέματα  ελέγχου  και  συνεργάζεται  με  τις  εποπτικές  αρχές  στο 

έργο ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.  

 

1.3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να υποβοηθά στο έργο της αξιολόγησης του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου υιοθετώντας πρακτικές συστηματικής και επαγγελματικής 

προσέγγισης  στην  αξιολόγηση  και  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 

ενδεικτικά να προσδιορίζει αν οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων κρίνονται επαρκείς, εάν 

οι κίνδυνοι εντοπίζονται και διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα, εάν οι πόροι (στοιχεία 

ενεργητικού) της Εταιρείας προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποδοτικά, αν η παροχή 
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χρηματοοικονομικής  και  διοικητικής  πληροφόρησης  κρίνεται  αξιόπιστη,  ακριβής  και 

επίκαιρη,  αν  το  προσωπικό  συμμορφώνεται  στις  πολιτικές,  διαδικασίες  και  πρότυπα  της 

Εταιρείας.  Η  Εταιρεία  συμμορφώνεται  στο  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τη  λειτουργία 

της. 

 

1.4. Όσον αφορά στους εσωτερικούς ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και 

εποπτεύονται  από  την  Επιτροπή  Ελέγχου  (του  αρθρ.  37  Ν.  3693/2008).  Οι  εσωτερικοί 

ελεγκτές  ορίζονται  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  της  εταιρείας  και  είναι  πλήρους  και 

αποκλειστικής απασχόλησης.  Δεν μπορούν  να ορισθούν ως  εσωτερικοί  ελεγκτές μέλη  του 

διοικητικού  συμβουλίου,  διευθυντικά  στελέχη  τα  οποία  έχουν  και  άλλες  εκτός  του 

εσωτερικού  ελέγχου  αρμοδιότητες  ή  συγγενείς  των  παραπάνω  μέχρι  και  του  δεύτερου 

βαθμού  εξ αίματος ή  εξ αγχιστείας. Η  εταιρεία υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού 

ελέγχου  εντός  δέκα  εργάσιμων  ημερών  από  τη  μεταβολή  αυτήν.  Κατά  την  άσκηση  των 

καθηκόντων  τους  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση  οποιουδήποτε 

βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και 

να  έχουν  πρόσβαση  σε  οποιαδήποτε  υπηρεσία  της  εταιρείας.  Τα  μέλη  του  διοικητικού 

συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς 

ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.  

 

 

2.  Επιτροπή Ελέγχου 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  (αρθρ.  37  Ν.  3693/2008)  όπως  εκτενώς  αναφέρθηκε  υπό  στοιχ.  Β.3. 

ανωτέρω, επιλαμβάνεται όλων των σοβαρών θεμάτων ελέγχου που εγείρονται τόσο από την 

διοίκηση  όσο  και  από  τους  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  ελεγκτές  και  υποβάλει  τις 

διαπιστώσεις  της  στο  Δ.Σ.  Επίσης,  συστήνει  στο  όργανο  διοίκησης  της  εταιρείας  το  νόμιμο 

ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που θα προταθεί προς διορισμό στη Γενική Συνέλευση. Για όλες 

τις  διαπιστωμένες  αδυναμίες  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  η  Επιτροπή  Ελέγχου 

μεριμνά ούτως ώστε η διοίκηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 
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ΙΙ.  Κίνδυνοι  και  Διαχείριση  κινδύνων  –  Eυθύνη  Δ.Σ.  για  επάρκεια  συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου 

i. Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους,  ιδίως με κινδύνους που σχετίζονται με 

τη δραστηριότητα της εταιρείας (σχετικούς με την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου, 

την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την επάρκεια κεφαλαίων που απαιτούνται 

για  τη  συμμετοχή  σε  αυτοχρηματοδοτούμενα  έργα,  την  εξάρτηση  από  το  εργοληπτικό 

πτυχίο,  την  εκτέλεση  έργων  μέσω  κοινοπρακτικών  σχημάτων,  το  νομικό  καθεστώς  που 

διέπει  την  προκήρυξη,  ανάθεση,  εκτέλεση  και  επίβλεψη  κατασκευαστικών  δημοσίων  & 

ιδιωτικών  έργων,  τις  ζημιές/βλάβες  σε  πρόσωπα,  εξοπλισμό  και  περιβάλλον)  και  με 

χρηματοπιστωτικούς κινδύνους  (συναλλαγματικό κίνδυνο ‐ κίνδυνο επιτοκίων ‐ πιστωτικό 

κίνδυνο  ‐  κίνδυνο  Ρευστότητας  –  κίνδυνο  τιμής),  για  το  λόγο  αυτό  με  συνεχή 

παρακολούθηση προσπαθεί να προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων προκειμένου 

να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να περιοριστούν οι τυχόν επιπτώσεις τoυς.  

 

ii.  Η  Εταιρεία  έχει  δημιουργήσει  τις  κατάλληλες  δομές  και  διαδικασίες  προκειμένου  να 

αξιολογήσει  και  να  διαχειριστεί  τους  κινδύνους  σχετικά  με  τη  σύνταξη  των  οικονομικών 

καταστάσεων.  Συναντήσεις  των  ανώτατων  στελεχών  της  Εταιρείας  πραγματοποιούνται  σε 

εβδομαδιαία  βάση  προκειμένου  να  εξετάσουν  τα  τρέχοντα  θέματα  τα  εταιρείας 

συμπεριλαμβανομένων  θεμάτων  σχετικά  με  τις  οικονομικές  καταστάσεις  και  θεμάτων 

σχετικών με τα Έργα της εταιρείας. 

 

iii. Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την 

επανεξετάζει  τακτικά.  Παράλληλα,  να  ανασκοπεί  τακτικά  τους  κύριους  κινδύνους  που 

αντιμετωπίζει  η  επιχείρηση  και  την  αποτελεσματικότητα  του  συστήματος  εσωτερικού 

ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να 

καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών 

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

συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της επιτροπής ελέγχου (για την οποία έχει 

ήδη  γίνει  εκτενής  αναφορά  στο  στοιχ.  Β.4.  του  παρόντος  κώδικα)  θα  πρέπει  επίσης  να 
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αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει 

τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος 

ελέγχου.  

 

iv.  Το  Δ.Σ.  πρέπει  να  πιστοποιεί  με  έγγραφη  δήλωση  του  ότι  οι  ετήσιες  και  ενδιάμεσες 

οικονομικές  καταστάσεις  απεικονίζουν  με  αντικειμενικό  τρόπο  την  οικονομική  κατάσταση 

της εταιρείας. Την δήλωση αυτή ακολουθεί αντίστοιχη δήλωση των ελεγκτών της εταιρείας. 

Στην  σύνταξη  των  ετησίων  και  ενδιάμεσων  οικονομικών  αποτελεσμάτων  το  Δ.Σ.  έχει  την 

ευθύνη παρουσίασης όλων των σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων που διατρέχουν τη 

λειτουργία της εταιρείας παρέχοντας όπου κρίνεται αναγκαίο τις απαραίτητες επεξηγήσεις.  

 

v.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την τελική ευθύνη για την διασφάλιση της 

επάρκειας  και  αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  και  την 

παρακολούθηση  και  εποπτεία  της  αποτελεσματικής  εφαρμογής  του.  Η  Διοίκηση  της 

Εταιρείας έχει την ευθύνη για την χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής του Δ.Σ. όσον αφορά 

τη διασφάλιση ασφαλούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα,  το Δ.Σ. πρέπει να 

προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  
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ΜΕΡΟΣ Ε’ Σχέσεις με τους μετόχους 

 

1. Επικοινωνία με τους μετόχους  

 
 Ο  Νόμος  περί  ανωνύμων  εταιρειών  επιφορτίζει  τους  μετόχους  της  εταιρείας  με  το 

βασικότερο ίσως καθήκον διακυβέρνησης: την εκλογή και την ανάκληση των μελών του ΔΣ. 

Η  καλή  πληροφόρηση  και  ενημέρωση  των  μετόχων  για  τις  εταιρικές  υποθέσεις  αποτελεί 

προϋπόθεση για τη σωστή εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού. Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά 

για  την ύπαρξη συνεχούς  και  εποικοδομητικού διαλόγου με  τους μετόχους  της  εταιρείας, 

ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.  

 

Οι  εισηγμένες  εταιρείες  θα  πρέπει  να  εκμεταλλεύονται  τις  ευκαιρίες  που  τους  παρέχει  η 

σύγχρονη τεχνολογία. Η ύπαρξη ενός περιεκτικού και ενημερωμένου ιστότοπου είναι πλέον 

αναγκαία για την έγκαιρη, εύκολη και ανέξοδη επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρεία και τους 

μετόχους  της.  Στα πλαίσια αυτά, η  εταιρεία θα πρέπει  να διατηρεί  ενεργό  ιστότοπο,  στον 

οποίο  να  δημοσιεύει  περιγραφή  της  εταιρικής  της  διακυβέρνησης,  της  διοικητικής  της 

διάρθρωσης,  των  δραστηριοτήτων  της,  καθώς  και  άλλες  χρήσιμες  για  τους  μετόχους  και 

τους επενδυτές πληροφορίες. 
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2. Γενική Συνέλευση των μετόχων  

1.  Βασικές εξουσίες 

Η  Γενική  Συνέλευση  είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  εταιρείας,  συγκαλούμενο  από  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  δικαιούμενο  να  αποφασίζει  για  κάθε  υπόθεση  που  αφορά  την 

εταιρεία  και  δεν  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  εκτός  εάν  το 

τελευταίο  αποφασίσει,  επί  συγκεκριμένου  θέματος,  την  παραπομπή  του  για  κρίση  στην 

Γενική Συνέλευση. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να συμμετέχουν οι 

μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα 

με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Οι ληφθείσες κατά την απαιτούμενη εκ 

του νόμου απαρτία και πλειοψηφία αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν και τους 

απόντες ή διαφωνούντες  μετόχους. 

 
 
2.  Τρόπος  λειτουργίας  της  Γ.Σ.,  περιγραφή  των  δικαιωμάτων  των  Μετόχων  &  του 

τρόπου άσκησής τους 

1.   Η εταιρεία διασφαλίζει κατά νόμον ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που 

είναι  απαραίτητες  για  την  άσκηση  των  δικαιωμάτων  συμμετοχής  και  ψηφοφορίας  των 

μετόχων  στην  Γενική  Συνέλευση  είναι  διαθέσιμες  στην  Ελλάδα,  ότι  οι  μέτοχοι 

ενημερώνονται  για  όλα  τα  θέματα  που  σχετίζονται  με  τη  συμμετοχή  τους  στη  Γενική 

Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων 

τους κατά τη Γενική Συνέλευση, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων.  

Σχετικά  με  την  προετοιμασία  της  Γενικής  Συνέλευσης  η  εταιρεία  ακολουθεί  τα 

προβλεπόμενα  στον  Κ.Ν.  2190/1920  όπως  ισχύει,  συμμορφούμενη  δε  στις  διατάξεις  του 

Νόμου 3884/2010, αναρτά στον ιστότοπό της από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης 

μέχρι  την  ημέρα  της  Γενικής  Συνέλευσης  την  πρόσκληση,  η  οποία  περιέχει  πληροφορίες 

σχετικά με: 

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

μετόχων,  

• τους  βασικούς  κανόνες  και  τις  πρακτικές  συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένου  του 

δικαιώματος  εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη  και  υποβολής  ερωτήσεων, 

καθώς  και  των  προθεσμιών  εντός  των  οποίων  τα  δικαιώματα  αυτά  μπορούν  να 

ασκηθούν,  
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• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και 

τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, 

• την  προτεινόμενη  ημερήσια  διάταξη  της  συνέλευσης,  συμπεριλαμβανομένων 

σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών 

εγγράφων,  

• την  ημερομηνία  καταγραφής  των  δικαιούμενων  να  μετέχουν  και  ψηφίσουν  στη 

γενική συνέλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, με 

την επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφους στη συνέλευση,  

• τον  τόπο  στον  οποίο  είναι  διαθέσιμο  το  πλήρες  κείμενο  των  εγγράφων  και  των 

σχεδίων αποφάσεων, 

• τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες 

της παρ. 3 του αρθ. 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. 

2.  Επιπλέον,  εκτός  από  την  πρόσκληση  για  τη  σύγκλιση  της  γενικής  συνέλευσης  η 

εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης μέχρι την 

ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και τις κάτωθι τουλάχιστον πληροφορίες:  

 το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά 

την ημερομηνία της πρόσκλησης,  

 τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, 

 σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον 

καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου 

για  κάθε  θέμα  της  εν  λόγω  ημερήσιας  διάταξης  και  τυχόν  σχέδια  αποφάσεων  που 

προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, 

 τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 

μέσω αντιπροσώπου. 

3.  Κατά  τις  συνεδριάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης,  προεδρεύει  προσωρινά  ο  Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη προσωρινού 

γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ενώ θα πρέπει να παρίστανται οι 

εσωτερικοί ελεγκτές.  
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4.   Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο 

ή όταν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας.  

 

5.        Με  ευθύνη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  οι  αποφάσεις  της  γενικής  συνέλευσης 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός πέντε (5) το αργότερο ημερών από την 

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον 

αριθμό  των μετοχών για  τις οποίες  εκδόθηκαν έγκυροι ψήφοι,  την αναλογία  του μ.κ. που 

εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό 

ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών 

 

6.         Οι μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του 

νόμου  και  της  οικείας  πρόσκλησης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  άλλως  η  συμμετοχή  τους  σε 

αυτή, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής 

Συνέλευσης.  Ειδικότερα,  δεδομένου  ότι  οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  και 

διαπραγματεύονται  στην  οργανωμένη  αγορά  αξιών  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (Χ.Α.), 

αυτές  τηρούνται σε άυλη μορφή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ, στη Γενική Συνέλευση 

δικαιούται  να  συμμετέχει  όποιος  εμφανίζεται  ως  Μέτοχος  της  Τραπέζης  στα  αρχεία  του 

Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά το νόμο 

με  την  προσκόμιση  σχετικής  έγγραφης  βεβαιώσεως  της  Ε.Χ.Α.Ε.  ή,  εναλλακτικά,  με 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.  

Η εταιρεία ορίζει με τις ανακοινώσεις της προς το επενδυτικό κοινό τον τρόπο λήψεως εκ 

των ανωτέρω από  την  Ε.Χ.Α.Ε.  της  σχετικής βεβαιώσεως/πιστοποιήσεως  για  την απόδειξη 

της μετοχικής ιδιότητας.  

 

7.     Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει πια την δέσμευση των μετοχών 

του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας αλλά δικαιούμενοι είναι όσοι 

εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές Αξίες της 
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εταιρείας. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί. Κατά τα λοιπά η 

Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (άρθρο 28α). 

 

3.  Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας  

3.1.  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:  

α)  Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της 

Εταιρείας. 

β)  Τροποποίηση του Καταστατικού. 

γ)  Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

δ)  Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη των 

άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 5 του παρόντος.  

ε)  Εκλογή μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου,  εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 

του παρόντος. 

στ)  Εκλογή Ελεγκτών. 

ζ)  Διορισμό εκκαθαριστών. 

η)  Διάθεση των ετησίων κερδών.  

θ)  Έγκριση των ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων . 

3.2.  Στις  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου  δεν  υπάγονται:  α)  αυξήσεις  που 

αποφασίζονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις παραγράφους 1 

και 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 

και  αυξήσεις  που  επιβάλλονται  από  διατάξεις  άλλων  νόμων,  β)  η  τροποποίηση  του 

Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 

του Κ.Ν. 2190/1920,  όπως  ισχύει,  την παράγραφο 13  του άρθρου 13  του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως  ισχύει,  την παράγραφο 2  του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως  ισχύει,  και  την 

παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) η απορρόφηση κατά το 

άρθρο  78  του  Κ.Ν.  2190/1920  ανώνυμης  εταιρείας,    το  100%  των  μετοχών  της  οποίας 

κατέχεται  από  την  Εταιρεία  και  δ)  η  δυνατότητα  διανομής  κερδών  ή  προαιρετικών 

αποθεματικών  μέσα  στην  τρέχουσα  εταιρική  χρήση  με  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
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4.  Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 

4.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 

ημερήσιας  διάταξης,  όταν  εκπροσωπείται  σε  αυτή  τουλάχιστον    το  είκοσι  επί  τοις  εκατό 

(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

4.2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 

συνέλευση  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  χρονολογία  της  συνεδρίασης  που 

ματαιώθηκε,  με  πρόσκληση  δέκα  (10)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν.  Η  επαναληπτική  αυτή 

συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της  αρχικής 

ημερησίας  διάταξης  οποιοδήποτε  και  αν  είναι  το  τμήμα  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 

κεφαλαίου  που  εκπροσωπείται  σε  αυτή.  Νεότερη  πρόσκληση  δεν  απαιτείται,  εάν  στην 

αρχική  πρόσκληση  ορίζονται  ο  τόπος  και  ο  χρόνος  των  επαναληπτικών  εκ  του  νόμου 

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 

4.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.  

 

5.  Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης 

1.  Εξαιρετικά,  η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τα δύο 

τρίτα  (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που 

αφορούν στην :  

α)  μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας 

β)  μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας 

γ)  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το 

νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  

δ)  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει 

ε)  έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα 

κέρδη 

στ)  μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών 

ζ)  επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων 
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η)  συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας 

θ)  παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου  ή  έκδοση  ομολογιακού  δανείου  με  ομολογίες  μετατρέψιμες  σε  μετοχές, 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει 

ι)  κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη 

ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 

αυτής. 

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 

προσκαλείται  και συνέρχεται  εκ  νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση,  η οποία βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 

σε αυτή εκπροσωπείται  τουλάχιστον το ένα δεύτερο  (1/2)  του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 

3.  Αν  δε  συντελεσθεί  και  αυτή  η  απαρτία,  προσκαλείται  και  συνέρχεται  εκ  νέου  δεύτερη 

επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του καταστατικού 

της  εταιρείας,  που  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της 

αρχικής  ημερήσιας  διάταξης,  όταν  σε  αυτήν  εκπροσωπείται  τουλάχιστον  το  ένα  πέμπτο 

(1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 5.1. του παρόντος άρθρου του Κώδικα παίρνονται με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

5.  Μετά  την  έγκριση  του  Ισολογισμού,  η  Γενική  Συνέλευση  αποφαίνεται  δια  ειδικής 

ψηφοφορίας  με  ονομαστική  κλήση,  περί  απαλλαγής  ή  μη  των  Μελών  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.  
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄  Στελέχη 

 

Τα  στελέχη  της  εταιρείας  περιλαμβάνουν  τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  το 

Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τους  Γενικούς  Διευθυντές  που  υπάγονται  στον  Διευθύνοντα 

Σύμβουλο,  τους  Τεχνικούς  Διευθυντές,  τον  Οικονομικό  Διευθυντή,  το  Διευθυντή 

Ανθρώπινου Δυναμικού, το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Νομικό Σύμβουλο, 

τους Διευθυντές και τους Διευθυντές των Θυγατρικών. 

 

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας ισχύουν τα ακόλουθα επίπεδα:  

 

Επίπεδο  Στέλεχος 

Α  Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Β  Διευθύνων  Σύμβουλος  Θυγατρικής,  Γενικός  Διευθυντής  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 

Οικονομικός Διευθυντής ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Γ  Διευθυντής  Ανθρώπινου  Δυναμικού,    Διευθυντές  Θυγατρικών  και 

Οικονομικοί  Διευθυντές  Θυγατρικών,  Νομικός  Σύμβουλος,  Τεχνικοί 

Διευθυντές 

Δ   Διευθυντές  (Κατασκευαστικών και Ειδικών Έργων) 
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1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Η  ανάληψη  του  ρόλου  του  Προέδρου  απευθύνεται  σε  άτομα  με  στρατηγική  σκέψη  και  

δυνατότητα λήψεως αποφάσεων.  

 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 

(α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει αυτού & διασφαλίζει την εύρυθμη και 

αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων,  

 

(β) εγκρίνει τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως και την έγκαιρη και έγκυρη 

σύνταξη της προσκλήσεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

(γ) κατευθύνει τη ροή, τη διαδικασία και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

(δ) εκφέρει γνώμη για την εν γένει λειτουργία, καθορισμό και παρακολούθηση  

της στρατηγικής της εταιρείας,  

 

(ε)  εξασφαλίζει την ορθή και ακριβή πληροφόρηση όλων των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

(στ) διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ στις 

εργασίες του και διασφαλίζει τις εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και μη 

εκτελεστικών μελών.  

 

(ζ) επιδιώκει την αποτελεσματική επικοινωνία του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη 

δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.  
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2. Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  κατέχει  κεντρικό  ρόλο  στην  προτεινόμενη  δομή  διακυβέρνησης 

καθώς  εισηγείται  και  διασφαλίζει  την  εκτέλεση  των  εταιρικών  στόχων  και  σκοπών  και 

λαμβάνει  καίριες  αποφάσεις  τις  οποίες  εφαρμόζει  η  διοίκηση.  Επιπλέον,  ορίζει  την 

οργανωσιακή δομή και σύνθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

(α)  εισηγείται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  προτάσεις  που  απαιτούνται  για  την 

πραγματοποίηση  των  σκοπών  που  ορίζονται  στο  Kαταστατικό  και  για  την  κατάρτιση  του 

στρατηγικού και εταιρικού σχεδιασμού,  

(β) συντονίζει την υλοποίηση του στρατηγικού, επιχειρησιακού και οικονομικού σχεδιασμού 

της εταιρείας ,  

(γ) διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  

(δ)  επιβλέπει  την  εφαρμογή  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  φροντίζει  για  την  τακτική 

ενημέρωσή του,  

(ε) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του Ανθρωπίνου 

Δυναμικού,  

(στ)  αντιλαμβάνεται  καταστάσεις  στις  οποίες  θα  ήταν  σφάλμα  να  δοθεί  εξουσία  σε 

αναρμόδια άτομα και  

(ζ) συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄  Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 

 

Κάνε το σωστό 

   

Η εταιρεία θα καταρτίσει έναν κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας που θα περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, τους παρακάτω τομείς κατ’ ελάχιστον: 

1. Δέσμευση για ακεραιότητα και Επιχειρηματική Ηθική 

2. Έκφραση προβληματισμών και Αναφορά Παραβιάσεων 

3. Πολιτική μη δημιουργίας αντιποίνων 

4. Εργασιακό περιβάλλον κατά των διακρίσεων, που προάγει την υγεία και την ασφάλεια 

5. Πνευματική Ιδιοκτησία 

6. Εμπορική Ονομασία και Εμπορικά Σήματα 

7. Περιουσιακά Στοιχεία και Εγκαταστάσεις 

8. Ανάληψη υποχρεώσεων και λήψη εγκρίσεων 

9. Ηθική στις προμήθειες   

10. Υποβολή αναφορών, καταγραφή και διατήρηση πληροφοριών 

11. Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι και Υποβολή αναφορών 

12. Δίκαιος Ανταγωνισμός  

13. Απόκτηση και χρήση πληροφοριών 

14. Δώρα, Παροχή Διευκολύνσεων και Δωροδοκίες  

15. Πωλήσεις στο Δημόσιο Τομέα 

16. Συμμόρφωση και Διεθνές Εμπόριο 

17. Σύγκρουση συμφερόντων 

18. Εσωτερική πληροφόρηση και Συναλλαγές εταιρικών στελεχών   

Βασικά Ερωτήματα που βοηθούν στη λήψη απόφασης σε κάθε περίπτωση αποτελούν:  

  α. Είναι έντιμο;  

  β. Νιώθω πραγματικά άνετα με τη συγκεκριμένη απόφαση;  

  γ. Τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που παρουσιαζόταν στις ειδήσεις; 

  δ. Τι θα συνέβαινε εάν όλοι συμπεριφέρονταν έτσι; 

ε.  Εναρμονίζεται  με  τις  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  του  Κώδικα  Επιχειρηματικής 

Δεοντολογίας; 
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ΜΕΡΟΣ Η΄ Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

 

Ως  γενική  αρχή,  υφίστανται  διαφορετικά  επίπεδα  ανάθεσης  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με 

δεσμεύσεις,  δαπάνες  και  περιουσιακά  στοιχεία.  Οι  Διευθυντές  ή  τα  Μέλη  ΔΣ  που  είναι 

υπεύθυνοι για την εκάστοτε δραστηριότητα θα πρέπει να λαμβάνουν έγκριση ανάλογα με 

τα επίπεδα που περιγράφονται παρακάτω.  

 

Όλες  οι  αποφάσεις  που  σχετίζονται  με  τη  διάρθρωση  κεφαλαίων,  τις  συγχωνεύσεις  και 

εξαγορές, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές απαιτούν συγκεκριμένη διαδικασία έγκρισης.  

 

Κατώτερα  όρια  ή  πιο  αυστηρές  πολιτικές  ενδεχομένως  να  εφαρμόζονται  όπου  η  εταιρεία 

θεωρεί  σκόπιμο.  Υφιστάμενα  συστήματα  ποιότητας  θα  πρέπει  να  ενσωματωθούν  επίσης 

στο πλαίσιο ανάθεσης αρμοδιοτήτων. 

 

1. Δεσμεύσεις 

Οι δεσμεύσεις αναφέρονται σε οποιαδήποτε δέσμευση αγοράς που δύναται να αναλάβει η 

εταιρεία  για  μία  συμβατική  περίοδο.  Για  επαναλαμβανόμενες  δεσμεύσεις,  το  συνολικό 

ποσό τελεί υπό εξέταση. Οι δεσμεύσεις ή οι δαπάνες που αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης 

δέσμευσης  (δηλ.  έργο,  σύμβαση)  απαιτούν  έγκριση  για  το  συνολικό  επίπεδο  της 

δέσμευσης.  

  Θυγατρική με 

Κύκλο Εργασιών 

>100 εκ. 

(ΙΝΤΡΑΚΑΤ) 

Διοικητικό Συμβούλιο  Άνευ ορίου (1) 

Επιτροπή Ειδικών 

Αποφάσεων ‐ 

Προσφορών 

5 εκ. (1) 

Διευθύνων Σύμβουλος  1 εκ. (1) 

(1) Σύμφωνα με τις ακόλουθες εξαιρέσεις/ κανόνες 
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2. Δαπάνες 

Η  εξουσιοδότηση  για  τις  δαπάνες  πραγματοποιείται  βάσει  των  ιδίων  επιπέδων,  όπως 

ανωτέρω, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  

 

Δαπάνες προσωπικού 

Ο  αριθμός  των  εργαζομένων  καθώς  και  ο  ετήσιος  προϋπολογισμός  των  αμοιβών  (που 

σχετίζονται  με  τους  εργαζόμενους)  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Ειδικών  Αποφάσεων  – 

Προσφορών  και  είναι  εναρμονισμένα  με  τα  όρια  που  ισχύουν  στην  μητρική  εταιρεία 

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», όπως 

ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων (ΗR) 

του Ομίλου.   

Αποκλίσεις  μεγαλύτερες  του  5%  στο  κόστος  ή  τον  αριθμό  των  εργαζομένων  πρέπει  να 

εγκρίνονται  στο  ίδιο  επίπεδο.  Τα  έξοδα  των  εργαζομένων  ή  των  ισοδυνάμων  πλήρους 

απασχόλησης που αποδίδονται στα εκάστοτε έργα εγκρίνονται συγχρόνως με τη διαδικασία 

έγκρισης  του  έργου.  Οποιαδήποτε  νέα  πρόσληψη  απαιτεί  έγκριση  από  2  επίπεδα 

υψηλότερα  σε  σύγκριση  με  τη  θέση,  το  πακέτο  συνολικών  αποδοχών  και  τα  σχετιζόμενα 

περιουσιακά στοιχεία και λοιπές δαπάνες. Το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου ορίζει/ 

επιβεβαιώνει τα επίπεδα αμοιβών για τους Γενικούς Διευθυντές, τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τους Διευθυντές και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για 

κάθε άλλο σχετικό κόστος το οποίο δεν συμβαδίζει με την ως άνω διαδικασία θα απαιτείται 

έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες (Κοινής Ωφέλειας, κλπ) 

Όλες  οι  επαναλαμβανόμενες  δαπάνες  (κοινής  ωφέλειας  και  μισθώματα)  πρέπει  να  προ‐

εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία προ‐έγκρισης είναι 

σχεδιασμένη  στην  ίδια  κατεύθυνση  με  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  προϋπολογισμού.  Οι 

αρμόδιοι ακολουθούν τις γραμμές των δαπανών για όλες τις εταιρείες του ομίλου με στόχο 

τη διάρθρωση του βέλτιστου κόστους.  

 

Εξωτερικοί Ανάδοχοι 

Στη  φάση  υλοποίησης  της  παρούσας  πολιτικής,  ο  κατάλογος  των  εξωτερικών  αναδόχων 

πρέπει  να  αναθεωρηθεί  και  να  εγκριθεί  από  την  επιτροπή  Ειδικών  Αποφάσεων  ‐ 

Προσφορών για λόγους επιχειρησιακής και λειτουργικής αιτιολόγησης.  
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Εν  συνεχεία,  οι  εξωτερικοί  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στη  συνήθη  διαδικασία 

έγκρισης  και,  όπου  χρειάζεται,  τη  διαδικασία  έγκρισης  δαπανών  προσωπικού  ή 

οποιαδήποτε  άλλη  διαδικασία  δύναται  να  αποφασίσει  να  υλοποιήσει  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

Έκτακτες Προκαταβολές 

Οποιαδήποτε έκτακτη προκαταβολή απαιτεί την έγκριση του Οικονομικού Διευθυντή μέχρι 

του ποσού των 50 χιλιάδων. Για ποσά τα οποία υπερβαίνουν το ως άνω όριο απαιτείται η 

προηγούμενη  έγκριση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας.  Ο  Γενικός  Οικονομικός 

Διευθυντής του Ομίλου (CFO) πρέπει να ενημερώνεται μηνιαίως σχετικά με τυχόν έκτακτες 

προκαταβολές. Από την παρούσα πρόβλεψη ρητά εξαιρούνται προκαταβολές υπεργολάβων 

– προμηθευτών που τυχόν προβλέπονται από τις εκάστοτε συμβάσεις τους.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται βάσει διακριτικής ευχέρειας 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται βάσει διακριτικής ευχέρειας, όπως οι νομικές αμοιβές, 

οι δαπάνες που αφορούν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι δαπάνες περί εταιρικών 

υποθέσεων,  οι  δαπάνες  έρευνας  αγοράς,  οι  αμοιβές  για  ελεγκτικές  υπηρεσίες,  κλπ 

υπόκεινται στα ακόλουθα όρια:  

Έως 150 χιλιάδες ‐ Διευθύνων Σύμβουλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ανά έτος και ανά αριθμό φορολογικού 

μητρώου) 

> 150 χιλιάδες  ‐ Ειδική έγκριση από την Επιτροπή Ειδικών Αποφάσεων – Προσφορών ή το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Οι μηχανικοί της εταιρείας θεωρούνται εξωτερικοί ανάδοχοι.  

 

 Δαπάνες Ταξιδιών & Ψυχαγωγίας 

Όλες οι δαπάνες Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας ακολουθούν  την πολιτική εξόδων ταξιδιών και 

ψυχαγωγίας  της εταιρείας, η οποία οφείλει να είναι εναρμονισμένη με την πολιτική εξόδων 

για  δαπάνες  Ταξιδιών  και  Ψυχαγωγίας  της  μητρικής  εταιρείας  «ΙΝΤΡΑΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS».   
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Λοιπές Δαπάνες Προσωπικού 

Όλες οι λοιπές δαπάνες προσωπικού απαιτούν την έγκριση του Διευθύνοντα Συμβούλου της 

Εταιρείας και γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ειδικών Αποφάσεων – Προσφορών.  

 

Προκαταβολές εξόδων Προσωπικού κάθε είδους 

Ο  Διευθυντής  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  ο  Οικονομικός  Διευθυντής  πρέπει  να  εγκρίνουν 

οποιαδήποτε  έξοδα  προσωπικού  που  δίδονται  προκαταβολικά,  με  ανώτατο  όριο  τα  χίλια 

ευρώ  (1000€) ανά μήνα και άτομο, με την εξαίρεση προκαταβολών για λόγους υγείας που 

εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.  

 

3. Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Πληρωμές 

α)   Από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας 

άνευ ορίου από τον Οικονομικό Διευθυντή 

 

β)   Σε άλλες εταιρείες του ομίλου (της ΙΝΤΡΑΚΑΤ) 

άνευ ορίου από τον Οικονομικό Διευθυντή 

 

γ)  Προς κρατικές υπηρεσίες/ εισφορές κοινωνικής ασφάλισης/ φόρους κλπ. 

Έως 1 εκ  Οικονομικός Διευθυντής 

Έως 5 εκ   Διευθύνων Σύμβουλος  

Άνευ Ορίου   Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

Οποιοσδήποτε φορολογικός διακανονισμός έως 50 χιλ. απαιτεί έγκριση από τον Οικονομικό 

Διευθυντή· για μεγαλύτερα ποσά, η έγκριση απαιτείται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, 

και απαιτείται κοινοποίηση στο Τμήμα Φορολογίας του Ομίλου.  

 

δ)   Προς τράπεζες για έξοδα, τόκους κλπ. 

Οικονομικός Διευθυντής άνευ ορίου 
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ε)   Προς προμηθευτές 

Ρητός κατάλογος προμηθευτών προ‐εγκεκριμένων από την Επιτροπή Ειδικών Αποφάσεων ‐ 

Προσφορών ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέσω του Πρωτοκόλλου Τιμών που να μπορούν να 

πληρωθούν  βάσει  όρων  και  προϋποθέσεων  συμβάσεων  και  χρηματοοικονομικής 

ικανότητας,  με  υπογραφή  του  Γενικού  Οικονομικού  Διευθυντή  μόνο.  Τα  υπόλοιπα 

ακολουθούν τα επίπεδα των δεσμεύσεων.  

 

στ)   Εργαζόμενοι 

Όλες  οι  πληρωμές  σε  εργαζομένους  απαιτούν  την  έγκριση  του  Διευθυντή  Ανθρωπίνων 

Πόρων.  

 

 

Τραπεζικές Εγγυήσεις 

Οι τραπεζικές εγγυήσεις που σχετίζονται με διαγωνισμούς ακολουθούν τα όρια που έχουν 

τεθεί  για  τη  διαδικασία  της  Επιτροπής  Ειδικών  Αποφάσεων‐  Προσφορών.  Για  όλες  τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα όρια: 

 

Τραπεζικές Εγγυήσεις έως 150 χιλ  Οικονομικός  Διευθυντής,  από  κοινού  με  έναν  εκ  των 

Γενικών Διευθυντών.     

 

Ποσά έως 5 εκ.   Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ειδικά  για  τις  εγγυητικές  καλής  πληρωμής  την  Εταιρεία  εκπροσωπεί  και  δεσμεύει  ο 

Διευθύνων  Σύμβουλος  εντός  των  ορίων  της  αρμοδιότητάς  του,  ενώ  για  τις  εγγυητικές 

επιστολές αντικατάστασης δεκάτων και προκαταβολής την Εταιρεία δεσμεύει ο Οικονομικός 

Διευθυντής της Εταιρείας.  

 

Η  έγκριση για όλα  τα υπόλοιπα ποσά χορηγείται από  την Επιτροπή  Ειδικών Αποφάσεων  ‐ 

Προσφορών ή σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου βάση των προβλεπόμενων ορίων.  
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Άνοιγμα, κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών 

Οικονομικός Διευθυντής· Απαιτείται γνωστοποίηση στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή (CFO) 

του Ομίλου.  

 

Διάρθρωση  Κεφαλαίου,  Άνοιγμα  ή  κλείσιμο  Θυγατρικών,  Κοινοπραξίες, 

Υποκαταστήματα, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Ο  Οικονομικός  Διευθυντής  της  Εταιρείας  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  Εταιρείας 

προτείνουν τυχόν αλλαγές σε υφιστάμενες δομές ή νέες πρωτοβουλίες προς την Επιτροπή 

Ειδικών  Αποφάσεων  –  Προσφορών  της  Εταιρείας.  Η  Επιτροπή  τις  εξετάζει,  λαμβάνοντας 

υπόψη  τις  θέσεις  και  τις  στρατηγικές  επιλογές  του  Ομίλου,  και  εισηγείται  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας για την τελική έγκριση.  

 

Περαιτέρω,  οποιαδήποτε  κοινοπραξία  που  δημιουργείται  για  την  κατασκευή  ενός 

συγκεκριμένου έργου και μόνο, και στην οποία συμμετέχει η εταιρεία θα εγκρίνεται μαζί με 

τη  διαδικασία  έγκρισης  του  έργου  και  σε  κάθε  περίπτωση  θα  ενημερώνεται  η  Επιτροπή 

Ειδικών  Αποφάσεων  ‐  Προσφορών,  εφόσον  το  οικονομικό  αντικείμενο  είναι  ανώτερο  του 

ποσού  των  τριάντα  πέντε  εκατομμυρίων  (35.000.000  €)  και  δεν  υπερβαίνει  τα  εκατόν 

σαράντα  εκατομμύρια  (140.000.000  €),  οπότε  απαιτείται  προηγούμενη  απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου  της εταιρείας.  

 

Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές 

Χρηματοοικονομικές  συναλλαγές  όπως  ομόλογα,  μεσοπρόθεσμες  ομολογίες,  δάνεια, 

πράξεις  ανταλλαγής  επιτοκίων,  ανταλλαγές  επιτοκίων  και  συναλλάγματος,  προθεσμιακές 

συμφωνίες  επιτοκίου,  ανώτατα όρια,  κατώτατα όρια,  επιστολές υποστήριξης ή  εγγυητικές 

επιστολές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς/πώλησης συναλλάγματος ή επιτοκίων, απαιτούν 

την  έγκριση  της  Επιτροπής  Ειδικών  Αποφάσεων  και  Προσφορών  της  Εταιρείας  και  την 

σχετική ενημέρωση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Η έγκριση για έκδοση 

και  αποδοχή  εμπορικών  χρεογράφων  πραγματοποιείται  παρέχεται  στα  επίπεδα  των 

δεσμεύσεων.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  απαιτείται  η  υποβολή  μηνιαίας  αναφοράς  στον  Γενικό 

Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου.  
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Συναλλαγές σε συνάλλαγμα 

Τυχόν  συναλλαγές  σε  συνάλλαγμα  υψηλότερες  από  1  εκ,  εκτός  από  πληρωμές  σε 

προμηθευτές ή είσπραξη οφειλόμενων, απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

της Επιτροπής Ειδικών Αποφάσεων – Προσφορών και την σχετική ενημέρωση  του Γενικού 

Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου.  

 

Συμψηφισμός απαιτήσεων/ υποχρεώσεων  

Για  τυχόν συμψηφισμό απαιτήσεων/ υποχρεώσεων απαιτείται η έγκριση του Οικονομικού 

Διευθυντή της Εταιρείας και του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου επιπλέον της 

έγκρισης μέσω της διαδικασίας έγκρισης δεσμεύσεων.  

 

Αγορές ή διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι  διαθέσεις  περιουσιακών  στοιχείων,  ανεξαρτήτως  ποσού,  απαιτούν  την  έγκριση  της 

Επιτροπής  Ειδικών  Αποφάσεων  –  Προσφορών  και  υπογράφονται  από  τον  Διευθύνοντα 

Σύμβουλο (CEO) και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιπλέον του 

σχεδίου έγκρισης δεσμεύσεων.  

 

Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  Εταιρείας  σε  συνεργασία  με  την  Επιτροπή  Στρατηγικής  του 

Ομίλου εισηγείται  τα ετήσια σχέδια περιουσιακών στοιχείων  (πλήρες οικονομικό έτος) και 

όλες  τις Ad  hoc  απαιτήσεις  άνω  του  1  εκ,    τα  οποία  εν  συνεχεία  εγκρίνονται  με  σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων και 

οποιοδήποτε ad hoc ποσό κάτω του 1 εκ. μπορεί να εγκριθεί μέσω της διαδικασίας έγκρισης 

δεσμεύσεων.  

 

Επενδύσεις/Εκποιήσεις Ακινήτων  

Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  Εταιρείας  και  ο  Οικονομικός  Διευθυντής  της  Εταιρείας  σε 

συνεργασία  με  την  Επιτροπή  Στρατηγικής  του  Ομίλου  εισηγούνται  τη  διενέργεια 

επενδύσεων/εκποιήσεων ακινήτων, οι οποίες εν συνεχεία εγκρίνονται με σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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Εκπροσωπήσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με όλες τις εκπροσωπήσεις. Αν δεν δηλώνεται 

διαφορετικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, στα επίπεδα 

για  τα  οποία  έχει  εξουσιοδοτηθεί·  δύο  υπογραφές  (Διευθύνων  Σύμβουλος  και  Πρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου) απαιτούνται για υψηλότερα ποσά.  

 

Αναθεώρηση 

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.       
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ΜΕΡΟΣ Θ’  Ροή Πληροφοριών (Εταιρικό Ημερολόγιο) 

1. Μηνιαία Επισκόπηση Απόδοσης 

(Αρχικά τριμηνιαία επισκόπηση απόδοσης) 

Συμμετέχοντες: Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας 

Σκοπός: Η μηνιαία και ετήσια επισκόπηση  (έως σήμερα)  της απόδοσης έναντι  των στόχων 

και του προηγούμενου έτους· επίσης συζήτηση σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη στην αγορά 

και την πρόοδο σημαντικών έργων 

Διάρκεια: περίπου 60 λεπτά  Στόχος:  έως  τα  μέσα  του  επόμενου  μήνα  για  τον  υπό 

επισκόπηση μήνα 

 

2. Επιχειρησιακή Επισκόπηση 

Συμμετέχοντες:   Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Ανθρωπίνων 

Πόρων ή άλλο μέλος ΔΣ της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Σκοπός:  Πλήρης  επισκόπηση  συγκεκριμένων  έργων  και  δείκτες  επιχειρησιακής  απόδοσης, 

ανάλυση  δραστηριότητας  τμημάτων/τομέων,  στόχοι,  βασικά  ζητήματα,  κλπ·  καθώς  και 

συνάντηση με  βασικά «υποσχόμενα»  στελέχη της εταιρείας.   

Διάρκεια: περίπου 6‐8 ώρες, 2 φορές ετησίως   

Στόχος: Φεβρουάριος, Νοέμβριος 

 

3. Ετήσια Επισκόπηση Στρατηγικής 

Συμμετέχοντες:  Διευθύνων  Σύμβουλος, Oικονομικός  Διευθυντής,  Διευθυντής  Ανθρωπίνων 

Πόρων ή άλλο μέλος ΔΣ της ΙΝΤΡΑΚΑΤ  

Διευθυντική Ομάδα της Θυγατρικής  

Σκοπός:  Επισκόπηση  της  κατεύθυνσης  στρατηγικής  της  εταιρείας,  θέση  στην  αγορά, 

μελλοντικά σχέδια, μακροπρόθεσμα σχέδια κλπ. 

Διάρκεια: περίπου 4‐8 ώρες 1 φορά ετησίως     Στόχος: Σεπτέμβριος 

 

4. Κύκλος Έγκρισης του Προϋπολογισμού 

Ο Κύκλος του Προϋπολογισμού ξεκινάει το Σεπτέμβριο και λήγει το Νοέμβριο με όλους τους 

λογαριασμούς  του  προϋπολογισμού  προς  έγκριση  από  το  ΔΣ  της  ΙΝΤΡΑΚΑΤ    στα  μέσα 

Δεκεμβρίου.  
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Η  ΙΝΤΡΑΚΑΤ  κοινοποιεί  τους  στόχους  υψηλού  επιπέδου  στις  θυγατρικές  της  έως  τον 

Οκτώβριο, οι θυγατρικές προτείνουν προϋπολογισμούς για το ερχόμενο έτος στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ  

έως το τέλος Οκτωβρίου και τους μελετούν με το οικονομικό τμήμα.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής της  ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα μελετούν και θα 

εγκρίνουν όλα τα σχέδια προϋπολογισμού των θυγατρικών έως το τέλος Νοεμβρίου.  

 

Συμμετέχοντες: Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ  

Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ  

Διάρκεια: περίπου 2 ώρες   Στόχος: Τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου 

 

5. Κύκλου Αναθεώρησης του Προϋπολογισμού (Κυλιόμενη Πρόβλεψη) 

Συμμετέχοντες: Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της Θυγατρικής  

Σκοπός:  Η  αναθεώρηση/  επικαιροποίηση  του  προϋπολογισμού  του  πλήρους  οικονομικού 

έτους  με  βάση  τη  μηνιαία  απόδοση  και  την  ετήσια  απόδοση  (έως  σήμερα)  έναντι  των 

στόχων και του προηγούμενου έτους.  

Διάρκεια: περίπου 60 λεπτά        Στόχος: Ιούνιος 
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ΜΕΡΟΣ Ι΄  Σύστημα Αμοιβών 

 

Η Επιτροπή Αμοιβών ορίζει  τη συνολική πολιτική παροχής αποζημιώσεων στα εκτελεστικά 

στελέχη  και  εγκρίνει  τα  εταιρικά  προγράμματα  των  αμοιβών.  Για  την  καταβολή  bonus,  η 

βασική αρχή είναι ότι κανείς δεν θα εισπράττει bonus εάν η εταιρεία δεν έχει πετύχει τους 

στόχους  και  τους  σκοπούς  της.  Η  Επιτροπή  Αμοιβών  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβαίνει 

στην καταβολή bonus σε συγκεκριμένους εργαζόμενους για την εξαιρετική τους απόδοση.  

 

Το  τυπικό  πρόγραμμα  bonus  είναι  πολύ  ανταγωνιστικό  και  επιβραβεύει  την  υψηλή 

απόδοση. Οι συμμετέχοντες του ιδίου επιπέδου έχουν ίδιες ευκαιρίες για τη λήψη bonus, το 

οποίο  υπολογίζεται  ως  ποσοστό  του  ετήσιου  βασικού  μισθού  τους.  Η  ετήσια  καταβολή 

bonus συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των εταιρικών στόχων παρακάτω και ενδεικτικά με 

τους ακόλουθους σταθμικούς συντελεστές: 

 

α) Κύκλος Πωλήσεων:  20% 

β) Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA):  40% 

γ) Ταμειακή Ρευστότητα:  20% 

δ) Ανεκτέλεστα:  20% 

 

Το  πρόγραμμα  καταβολής  bonus  πρέπει  να  αναθεωρείται  ετησίως  σε  επίπεδο  Επιτροπής 

Αμοιβών, προκειμένου να είναι πολύ ανταγωνιστικό για τις εξαιρετικές επιδόσεις.  

Η  αμοιβή  των  εκτελεστικών  στελεχών  του  ΔΣ  θα  πρέπει  να  συνδέεται  με  την  εταιρική 

στρατηγική,  τους  σκοπούς  της  εταιρείας  και  την  πραγμάτωση  αυτών,  με  τελικό  στόχο  τη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζει 

την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:  

Σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός) 

Μεταβλητά  στοιχεία  συνδεόμενα  με  την  απόδοση,  όπως  το  ετήσιο  χρηματικό  bonus,  και 

όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο, τα μακροπρόθεσμα κίνητρα συνδεδεμένα με μετοχές (π.χ. 

παροχή  δωρεάν  δεσμευμένων  μετοχών,  δικαιώματα  προαίρεσης  επί  μετοχών  και 

παρεμφερών τίτλων), 

Άλλες  συμβατικές  ρυθμίσεις,  όπως  σύνταξη,  αποζημίωση  λόγω  αποχώρησης,  σημαντικές 

πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.  
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Εάν  χορηγούνται  δικαιώματα  προαίρεσης,  δεν  θα  πρέπει  να  ωριμάζουν  σε  διάστημα 

μικρότερο από τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης.  

Σε  κάθε  περίπτωση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διατηρεί  τη  δυνατότητα  απαίτησης 

επιστροφής  του  συνόλου  ή  μέρους  των  τυχόν  καταβληθέντων  πρόσθετων  αμοιβών 

απόδοσης,  εφόσον  βασίστηκαν  σε  λανθασμένα  μεγέθη  ή  υπολογισμούς,  ιδιαίτερα  στην 

περίπτωση της αναθεώρησης οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων ετών.  

Η αμοιβή  κάθε  εκτελεστικού μέλους  του ΔΣ θα πρέπει  να εγκρίνεται από  το ΔΣ μετά από 

πρόταση  της  Επιτροπής  αμοιβών,  χωρίς  την  παρουσία  των  εκτελεστικών  μελών.  Στις 

περιπτώσεις  που η  έγκριση αποδοχών  εναπόκειται  στη  Γενική  Συνέλευση σύμφωνα με  το 

νόμο, η σχετική πρόταση θα πρέπει να διαμορφώνεται από το ΔΣ σύμφωνα με την ανωτέρω 

διαδικασία. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών, το ΔΣ θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη: 

‐τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους,  

‐την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 

‐την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας, 

‐το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.  

Κατά τον προσδιορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών μελών, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.  

 

Η  αμοιβή  των  μη  εκτελεστικών  μελών  του  ΔΣ  εγκρίνεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των 

μετόχων μετά από πρόταση του ΔΣ, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής 

τους  στην  εταιρεία  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους  ως  μη  εκτελεστικών  μελών, 

καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους.  

Στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται  

‐τα    ποσά    που    βάρυναν  τη  χρήση  για  αμοιβές  σε  μέλη  των  οργάνων  διοίκησης  και 

διεύθυνσης,  καθώς  και  οι  υποχρεώσεις  που  δημιουργήθηκαν  ή  ανακλήθηκαν  για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη των οργάνων αυτών, κατά κατηγορία, εκτός εάν από την 

γνωστοποίηση των ως άνω ποσών καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα 

εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. Σε αυτή την περίπτωση 

η γνωστοποίηση μπορεί να παραλείπεται.  

‐   τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που  δόθηκαν,  με  βάση  τις  κείμενες διατάξεις, 

σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κώδικα,  εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις 

της εκάστοτε  συναρτώμενης ισχύουσας νομοθεσίας.  

Ο παρών κώδικας καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  2190/1920  και  δημοσιοποιείται  μέσω  της  

ιστοσελίδας  της  εταιρείας».  

 


