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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (εφεξής καλουµένη χάριν συντοµίας και ως 

«∆ήλωση» ή «∆Ε∆») συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ΄ του κ.ν. 

2190/1920 και αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

*ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

*1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου  

*2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.3 Επιτροπή Ελέγχου   

*3. Γενική Συνέλευση των µετόχων  

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

*4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων  

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων        
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*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

*6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία  

 

* ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται 

και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ειδικότερα ως ένα σύστηµα σχέσεων 

ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται, τίθενται, 

αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι της Εταιρείας, συγκεκριµενοποιούνται τα 

µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης 

της ∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω.  

Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο 

στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη εκ µέρους των 

καινοτόµων δράσεων, ενώ η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων οργανισµών και θεσµών.  

 

* 1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

Στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αναπτύχθηκε κυρίως µέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συµµετοχή µη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών 

εταιρειών των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα µεταγενέστερα νοµοθετήµατα 

ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας 

νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008, που επιβάλλει την σύσταση 



3 

 

επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010, που αφορά 

σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς 

τους µετόχους κατά το στάδιο προετοιµασίας µίας γενικής συνέλευσης. Περαιτέρω ο νόµος 

3873/2010 ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως υπενθύµιση της ανάγκης 

θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο 

του.  

Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα 

ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 

3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.   

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή προωθούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δοµικές 

µεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και προς τούτο λαµβάνουν 

χώρα σχετικές διαβουλεύσεις µε την συµµετοχή και των Εποπτικών Αρχών της οργανωµένης 

αγοράς και µε στόχο την διαµόρφωση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ενόψει της εξέλιξης αυτής η Εταιρεία προέκρινε ως καταλληλότερη την 

αναστολή οιασδήποτε εργασίας διαµόρφωσης του δικού της Κ.Ε.∆., ώστε η ταυτότητα 

αυτού, όταν διαµορφωθεί, ν’ αντανακλά και να συµβαδίζει µε τις νέες συνθήκες, όπως θα 

έχουν διαµορφωθεί µετά το πέρας των σχετικών διαβουλεύσεων. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική διαβούλευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 και έχει ως στόχο και επιδίωξη τον τρόπο και διαδικασία 

βελτίωσης της ποικιλοµορφίας και της λειτουργίας των διοικητικών συµβουλίων και την 

ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των µετόχων. Μάλιστα προς τούτο η Ε.Ε. δηµοσίευσε 

πρόσφατα και σχετικό Πρόγραµµα ∆ράσης (Action Plan) µε κατεύθυνση και επιδίωξη την 

ουσιαστική αναβάθµιση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ώστε η τελευταία ν΄ αποτελεί 

παράγοντα που µπορεί όχι µόνο να διασφαλίζει τα δικαιώµατα των µειοψηφιών, αλλά επίσης 
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και να περιορίζει τους κινδύνους που αναλαµβάνουν οι εταιρείες και να συµβάλει ουσιαστικά 

στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξή τους.    

   

Για τους λόγους αυτούς και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρείας µας µε τις 

επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση  ότι κατά το 

παρόν χρονικό στάδιο εξακολουθεί να υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) 

τον γενικά ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από τον 

Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιµο στο http://www.sev.org.gr) 

στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται, µε τις κατωτέρω αναφερόµενες αποκλίσεις και 

εξαιρέσεις. 

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και 

απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 

3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 

οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές της 

οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης (Σ.Ε.Β.) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας 

περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και 

αρχές.  

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη 

εφαρµογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση 

των λόγων που δικαιολογούν αυτές. 
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•Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

   
- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ειδικής ξεχωριστής επιτροπής, η 

οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. και 

προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆.Σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και 

των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις 

αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη, αλλά και αφετέρου διότι ενόψει του 

µεγέθους της Εταιρείας και της ανυπαρξίας συνδεδεµένων εταιρειών,  η ύπαρξη τέτοιων 

επιτροπών δεν αξιολογείται ως απολύτως  αναγκαία, ούτε και ιδιαίτερα σηµαντική.    

 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
- το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη, καθώς το µέγεθος και η 

οργάνωση της Εταιρείας, αλλά και η απουσία οιασδήποτε συνδεδεµένης επιχειρήσεως , ήτοι 

η απουσία της έννοιας του «Οµίλου» ,  δεν δικαιολογούν την ύπαρξη ενός τέτοιου 

πολυπληθούς συµβουλίου. 

 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και 

λειτουργίας αλλά και του µεγέθους της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής.  

- το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, 

αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ 

µέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών του 

καθηκόντων.   
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IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας,  πολιτικές 

διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι 

εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί.     

- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων 

των µελών του ∆.Σ. (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων 

σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆.Σ.  

V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- η µέγιστη θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά µεγαλύτερη (τουλάχιστον 

πενταετής) ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆.Σ. σε συντοµότερο χρονικά 

διαστήµατα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της Εταιρείας µε επιπλέον 

διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ).  

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ., καθώς λόγω της δοµής και 

λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά 

την παρούσα χρονική στιγµή. 

 

VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ., καθώς οι διατάξεις του 

Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες σηµειωτέον έχουν εναρµονισθεί πλήρως µε τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (µετά την τροποποίηση του από τον ν. 3604/2007)  

αξιολογούνται ως απολύτως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ.    

- το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 

12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα µέλη αυτού είναι κάτοικοι 

νοµού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆.Σ., όταν το επιβάλλουν οι 
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ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος 

δράσεως.    

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από 

ικανό, εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς υφίσταται η αναγκαία 

τεχνολογική υποδοµή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ.  

- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του 

Προέδρου του ∆.Σ. και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των 

εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, 

καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ., χωρίς την 

ύπαρξη «σινικών τειχών» µεταξύ των  

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα 

µέλη του ∆.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα 

υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που 

διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές - διοικητικές ικανότητες.   

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό 

που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της 

Εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.   

 

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του 

Προέδρου του ∆.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.  

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής και του εν 

γένει σχετικά µικρού µεγέθους  της Εταιρείας.    
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•Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος  

Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου   

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως, καθώς το 

αντικείµενο του ελέγχου αυτής είναι σχετικά περιορισµένο και  ευχερώς διαχειρίσιµο.  

-δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς 

τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς 

από τις κείµενες διατάξεις. 

-δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση  υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και 

εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της, χωρίς να είναι 

αναγκαία η επιβάρυνση της Εταιρείας µε πρόσθετες τέτοιες αµοιβές.       

•Μέρος Γ΄- Αµοιβές  

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών  

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, 

ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών 

των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν 

ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για 

άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της 

δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα, για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν  στο Μέρος Α της παρούσας ανάλυσης.        

- στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. δεν προβλέπεται ότι το ∆.Σ. µπορεί να 

απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω 

αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει 

εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του 

bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση 

και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων.  
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- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. δεν εγκρίνεται από το ∆.Σ. µετά από πρόταση 

της επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι 

δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών. 

•Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους  

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους  

 
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση  

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων  

 
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση  

 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω 

νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.  

* 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι 

αποκλειστικά αρµόδιο για την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της 

Εταιρείας. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας, η 

προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των µετόχων, η 

διασφάλιση της συµµόρφωσης της Εταιρείας προς την κείµενη νοµοθεσία, η εµπέδωση της 

διαφάνειας και των εταιρικών αξιών στο σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του 

Οµίλου, η παρακολούθηση και επίλυση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων 

µεταξύ των µελών του ∆.Σ., διευθυντών και µετόχων µε τα συµφέροντα της Εταιρείας 

αποτελούν βασικά καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.               

2.1.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού 

αυτής, αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία 
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εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απεριορίστως 

επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο 

λήξης της θητείας τους.  

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν 

επίσηµη εισαγωγική ενηµέρωση, ενώ καθόλη την διάρκεια της θητείας τους ο Πρόεδρος 

µεριµνά για την συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους σε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία, 

την εξοικείωσή τους µε αυτή και τα στελέχη της ώστε να µπορούν να συνεισφέρουν 

αποτελεσµατικά και δηµιουργικά  στις εργασίες του ∆.Σ.      

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόµενη από 

την εποµένη της ηµέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία του πέµπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του 

δεν έχει εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόµατα µέχρι την 

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας του, η οποία όµως δεν µπορεί 

να υπερβεί την εξαετία.  

Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συµµετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και να αφιερώνει το χρόνο που απαιτείται για την 

ικανοποιητική εκπλήρωση των καθηκόντων του.   

Κάθε σύµβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα 

οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του και να µην ανακοινώνει σε τρίτους την προνοµιακή 

πληροφόρηση που αποκτά.    

 

2.1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το 

Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του 

αναπληρωτή του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του 

νοµού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια 

και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο 



11 

 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί εγκύρως να συνεδριάσει 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.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες για την συµµετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.  

Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. 

2.1.3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται 

ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο 

αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση 

του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσµα που προκύπτει. 

2.1.4 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων, εκτός από την περίπτωση 

της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Αν οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει ή εµποδίζεται να παραστεί 

στην συνεδρίαση, µπορεί να ορίσει µε έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα 

έναν µόνο από τους άλλους συµβούλους. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν 

επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι µέλος του. 

2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταµένους 
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στην συνεδρίαση συµβούλους. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά 

την συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

2.1.6  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις 

εξουσίες και αρµοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα µέλη του ή µη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα 

ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 

πρόσωπα αυτά µπορούν, µε σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους 

τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την 

επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 

2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή 

απώλειας της ιδιότητας του µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύµβουλοι που 

αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προχωρούν στην εκλογή προσωρινού 

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωµατικά µέλη, που 

έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην 

δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

Σε κάθε όµως περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα διαλαµβανόµενα στην ως 

άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 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 στο ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω 
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γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό 

την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι πράξεις του Συµβούλου που εξελέγη µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου  θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και 

αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.2.1  Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι οκταµελές (8µελές) και 

αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:  

i. Στυλιανός Κανάκης Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, (εκτελεστικό µέλος).   

ii. Μαρία σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(εκτελεστικό µέλος).   

iii. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, 

(εκτελεστικό µέλος).  

iv.  Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (µη 

εκτελεστικό µέλος). 

v. Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (µη 

εκτελεστικό µέλος). 

vi. Σεραφείµ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (µη 

εκτελεστικό µέλος). 

vii.  Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωµά, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος)  

viii.  Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος). 

Το ως άνω ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2012 και η θητεία του είναι 

πενταετής, ισχύουσα µέχρι την 30η Ιουνίου 2017.    

2.3  Επιτροπή Ελέγχου  

2.3.1  Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 

3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα 
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την 28
η
 Ιουνίου 2012  Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα 

µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:   

1) κ. Αθανάσιο Σύρµο, µη εκτελεστικό µέλος,       

2) κ. Χρήστο Βαταλίδη, µη εκτελεστικό µέλος και         

3) κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  

Σηµειώνεται ότι εκ των ανωτέρω µελών, το τελευταίο είναι και ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:  

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) στην 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) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας,  

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

της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το 

νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.      

2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 

επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η 

περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο 

εντοπισµός και η αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.  

Στις ευρύτατες ελεγκτικές δικαιοδοσίες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαµβάνονται µεταξύ 

άλλων η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων 

πριν την έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η παρακολούθηση της εφαρµοζόµενης 
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από την Εταιρεία διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η διασφάλιση του 

συντονισµού του ελεγκτικού έργου, της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των 

Ελεγκτών.   

  2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως συνεδρίασε 2 φορές.  

2.3.5 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο 

των ετησίων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την 

Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η 

αµεροληψία και η ανεξαρτησία του, ρητώς εξαιρουµένων των υπηρεσιών διασφάλισης που 

αφορούν στην διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου που απαιτείται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 και της  ΠΟΛ µε αριθµό 1159/22.7.2011, 

συνεπεία του οποίου ελέγχου εκδίδεται το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό».   

 

* 3. Γενική Συνέλευση των µετόχων   

3.1  Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα 

ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν.  

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για:  

α) την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού,  

β) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του 

άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων, 

γ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 

του Καταστατικού, 

δ) την εκλογή ελεγκτών,  

ε) την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,  

στ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,  
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ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας,  

η) τον διορισµό των εκκαθαριστών,  

3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που 

είναι απόντες ή διαφωνούν. 

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του 

νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και 

στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά 

νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό.  

3.1.4 Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι 

µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής 

της δεν υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η 

χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και 

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην 

συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή 

ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.  

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στην λήψη 

αποφάσεων. 
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3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της 

ηµερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε αφού προσκληθούν οι 

µέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση 

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν 

είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 

3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων, που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) µεταβολή της εθνικότητας της 

Εταιρείας, β) µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) επαύξηση των 

υποχρεώσεων των µετόχων, δ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις 

αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόµενες από διατάξεις άλλων νόµων, 

ε) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, η) παροχή ή 

ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή 

έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, θ) 

έκδοση δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες ή µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003 αντίστοιχα, ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο 

νόµος ορίζει ότι για την λήψη ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η 

απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα για τα θέµατα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι που 

αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

3.1.7 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Αν εµποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε 

αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος επίσης εµποδίζεται, 

αναπληρώνεται από τον µεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύµβουλο. Tα καθήκοντα γραµµατέα 
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της Γενικής Συνέλευσης τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά 

την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των µετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση 

προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

3.1.8 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα τα 

οποία περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Στην Γενική Συνέλευση µπορεί να συζητηθεί 

και οποιοδήποτε θέµα εκτός της ηµερησίας διατάξεως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η 

απόφαση για την αναγραφή του θέµατος θα λαµβάνεται οµόφωνα. Οι διαδικασίες 

συζητήσεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Ο Πρόεδρος 

της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση µετόχων να καταχωρεί ακριβή 

περίληψη της γνώµης των µετόχων αυτών στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά 

και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µετόχων, ο οποίος συντάσσεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού.  

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 

Συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

3.2.1 ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου  

3.2.1.1 Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, 

µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. 

Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος 

στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια 

Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη 

της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 

άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία 

του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία 
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καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5
ης

) ηµέρας πριν από την 

ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 

αργότερο την τρίτη (3
η
) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 

2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.  

3.2.1.4 Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 

διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

3.2.1.5 Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 

µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 

Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 

τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες 

εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν 

εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος 

που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο 

αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι 

χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 

άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά την 

έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν 

ο αντιπρόσωπος: 
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α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή 

οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,  

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου 

που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 

από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 

στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

 

3.2.2 Λοιπά δικαιώµατα µετόχων   

3.2.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 

πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των 

εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν 

κατατεθεί έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

3.2.2.2 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 

διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους 

αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της 

έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην 
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απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια 

διάταξη. 

3.2.2.3 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική 

αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε 

ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι 

αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα 

µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη 

δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας.  

3.2.2.4 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί 

στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης.         

3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες 

για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.      

3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος 

να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την 

Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την 
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λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή 

Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των 

διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν 

και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 

2190/1920. 

3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υποχρεωµένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία 

διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση 

της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε 

αίτηση οιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις 

υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 

των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να 

δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική 

αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση 

των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 

18 του κ.ν. 2190/1920. 

3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην 

προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να 

παρέχει στην  Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο 

αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις 
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περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα 

µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 

ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 

από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει 

κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται 

πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 

προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η 

µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

* 4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας.  

Βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η διασφάλιση µέσω της εφαρµογής των 

κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ότι η όλη οργάνωση του Οµίλου έχει την 

ικανότητα να αντιµετωπίζει µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα τους κινδύνους εν τη 

γενέσει τους και σε κάθε περίπτωση να λαµβάνει τα κατάλληλα και ενδεδειγµένα µέτρα για 

την άµβλυνση των συνεπειών και των δυσµενών επιπτώσεών τους.      
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Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση 

διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και 

ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα 

οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει 

µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε 

αριθµό  3/348/19.07.2005.  

4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων 

των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων 

της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να 

της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ 

µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι 

απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα 

που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο 

του ελέγχου εκ µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας.  

4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο 

επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται 

και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση 

τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία 

Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

4.1.4 Επισηµαίνεται πάντως ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να 

περιορίζουν µεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων, χωρίς ωστόσο να 

µπορούν να τους αποκλείσουν τελείως.    
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4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

H Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες στην σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων µε σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτών, και την 

συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς που διέπουν την σύνταξη τους και την 

δηµοσιοποίηση τους. 

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον ορθό έλεγχο και την καταγραφή των εσόδων και πάσης 

φύσεως   δαπανών καθώς και την συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης και της 

αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. 

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επαρκούν ή αν αλλαγές στην κείµενη νοµοθεσία το 

επιβάλουν. 

Στο τέλος κάθε περιόδου και µε βάση τις υποχρεώσεις εκ των κειµένων διατάξεων,  η 

Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την κατά 

τον νόµο σύνταξη των προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι θεσπισµένες πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται µε την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αφορούν µεταξύ άλλων :  

- διαδικασίες κλεισίµατος περιόδων οι οποίες περιλαµβάνουν τις προθεσµίες υποβολής, 

αρµοδιότητες, ταξινόµηση και ανάλυση λογαριασµών και ενηµερώσεις για απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις,  

- συµφωνίες των υπολοίπων των λογαριασµών Πελατών και Προµηθευτών καθώς και των 

λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα,  

- διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,  

- συµφωνίες των λογαριασµών των τραπεζικών λογαριασµών και λογαριασµών δανείων που 

τηρεί η Εταιρεία σε εγκεκριµένες Τράπεζες σε µηνιαία βάση,  

- ελέγχους και συµφωνίες επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων,  
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- διενέργεια προβλέψεων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στις περιπτώσεις που 

δεν έχουν παρουσιαστεί ακόµα τα παραστατικά,  

- διενέργεια φυσικών απογραφών και ελέγχων στις εισαγωγές-εξαγωγές στις αποθήκες σε 

µηνιαία βάση,  

- διαδικασία ελέγχου και συµφωνίας των πωλήσεων και των εκδιδοµένων παραστατικών,  

- ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για περιοχές όπως σηµαντικές αγορές, διαδικασίες 

πληρωµών και εισπράξεων, διαχείρισης αποθεµάτων κ.λπ.,  

- θέσπιση διαδικασιών για διενέργεια εγγραφών από διαφορετικά άτοµα στα πλαίσια του 

διαχωρισµού καθηκόντων,  

- εγκρίσεις και διαδικασίες για την ορθή καταχώρηση των δαπανών της Εταιρείας στους 

λογαριασµούς του τηρούµενου λογιστικού σχεδίου και στο ορθό κέντρο κόστους,   

- διαδικασίες έγκρισης αγοράς, καταχώρησης και παρακολούθησης των παγίων και 

διενέργειας των προβλεπόµενων αποσβέσεων,  

- διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης του προσωπικού και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την µισθοδοσία,  

- διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθή χρήση του λογιστικού σχεδίου που εφαρµόζει η 

Εταιρεία και ότι η πρόσβαση και οι αλλαγές σε αυτό µέσω του πληροφοριακού συστήµατος 

της Εταιρείας γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες σε συγκεκριµένη περιοχή 

ευθύνης.  

Το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί η Εταιρεία αναπτύσσεται και αναβαθµίζεται 

συνεχώς σε στενή συνεργασία µε αναγνωρισµένη εταιρεία πληροφορικής ώστε να 

προσαρµόζεται στις διαρκώς διευρυµένες και εξειδικευµένες ανάγκες της µε στόχο να 

υποστηρίζει τους µακροπρόθεσµους στόχους και προοπτικές της Εταιρείας. 

*5. Λοιπά διαχειριστικά  ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 

επιτροπές της Εταιρείας.    
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* 6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία  

6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21
ης

 Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, 

προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι 

εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι 

προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των 

διαφόρων κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε 

κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή 

τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών 

µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της 

οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή 

των εν λόγω δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των 

εργαζοµένων, εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους,  

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες 

άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα 

χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των 

τίτλων, 
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ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την 

έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς 

και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή 

επαναγοράς µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 

προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς 

της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η  εξαίρεση αυτή δεν 

ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει 

άλλων νοµικών απαιτήσεων,  

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του 

προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς 

εξαγοράς».  

6.2  Οι ως άνω πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα ∆΄ της παρούσας Ε∆, 

στην οποία και παραπέµπουµε προς αποφυγή επικαλύψεων και ασκόπων επαναλήψεων. 

Σχετικά µε τα στοιχεία γ,΄ δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα 

ακόλουθα:  

• ως προς το σηµείο γ΄: η Εταιρεία δεν διαθέτει σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές σε 

άλλες εταιρείες.  

Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και 

δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του 

ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες: 

• Στυλιανός Κανάκης: 5.407.932 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 72,11 %),  

• Μαρία Κανάκη: 600.000 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 8,00%), 
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• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι (συµπεριλαµβανοµένων και 

µετοχών) , οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

• ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως 

περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, 

προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία 

της Εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται 

από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά την 

Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας ∆ήλωσης 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται 

αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο θ΄: δεν υφίστανται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αναφορικά µε την έκδοση ή την επαναγορά µετοχών. 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της 

Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

 


