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ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης στο εξής «ο Κώδικας Διακυβέρνησης» της 
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC στο εξης «Εταιρεία», περιγράφει τους κανόνες που 
αυτοβούλως και κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας περί ΑΕΕΑΠ, Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς 
και του Κανονισμού 231/2013 ΕΕ,  εφαρμόζει η διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την προαγωγή της 
ορθής, σύγχρονης και βέλτιστης Εταιρικής Διακυβέρνησης για την ισότιμη προστασία των 
δικαιωμάτων των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία και την λειτουργία της (stakeholders). 

Ο Κώδικας συντάχθηκε με βάση το Σχέδιο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που κατάρτισε ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και σε 
αυτόν περιλαμβάνονται τόσο οι κανόνες, πρακτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία για 
την συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία (εταιρικό δίκαιο & υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών), 
όσο και οι κανόνες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται από την Εταιρεία πέραν των 
προαναφερόμενων. 

Έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης: 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και 
ελέγχονται και περιλαμβάνει ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), μέσω των οποίων 
προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή 
αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, 
οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 
απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.  

Ο Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση 
του Μαΐου 2016 ,καθώς και το πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που σύμφωνα με το νόμο 3873/2010 αποτελεί πλέον ειδικό τμήμα της ετήσιας 
έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.  

Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στον 
συγκεκριμένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και σε περίπτωση 
απόκλισης από ορισμένες διατάξεις αυτού, αιτιολόγηση των λόγων της απόκλισης. (αρχή comply or 
explain). 
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Γενικές Αρχές 

I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ  

Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές 
υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση 
εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση 
όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των 
οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι 
που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση 
με το εταιρικό συμφέρον.  

II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ  

Το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της Εταιρείας. Το ΔΣ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να 
διαθέτει ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους 
εταιρικούς στόχους. 

III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ  

Ο Πρόεδρος προΐσταται του ΔΣ. και έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, 
της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του ΔΣ, αλλά και της αποτελεσματικής 
διεξαγωγής των συνεδριάσεών του.  

Ευθύνη επίσης του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των 
μελών του ΔΣ, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του ΔΣ με όλους τους μετόχους, με 
γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων τους.  

IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του ΔΣ  

Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να 
ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την 
εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών.  

Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε 
θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά 
τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο ΔΣ ή στη 
Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.  

Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά 
τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων 
επαγγελματικών δεσμεύσεων (ιδιαίτερα συμμετοχές σε ΔΣ άλλων εταιρειών) μόνο στο βαθμό που 
αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ. Τέλος, τα μέλη του ΔΣ θα 
πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και των επιτροπών, 
στις οποίες τοποθετούνται.  

V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του ΔΣ  

Η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το 
ΔΣ θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των ανώτατων 
διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.  

VI. Λειτουργία του ΔΣ  

Το ΔΣ θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα 
καθήκοντά του.  

Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση και τις όποιες Επιτροπές θα πρέπει να είναι 
έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που 
απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.  

VII. Αξιολόγηση του ΔΣ  

Το ΔΣ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων 
του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. 
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VIII. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

Το ΔΣ: 

 θα πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής 
θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών 
καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται.  

 θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 
καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.  

 Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της Εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει 
τακτικά.  

 Θα πρέπει 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.  

 μέσω της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή, με τους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, για να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους αυτούς, για  
την ορθή λειτουργία του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών  

 Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την 
παραμονή στην Εταιρεία των μελών του ΔΣ, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων, που 
να προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους.  

 Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά 
τους στην Εταιρεία.  

 Το ΔΣ θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, 
και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της 
Εταιρείας.  

X. Επικοινωνία με τους μετόχους  

Το ΔΣ 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.  

ΧI. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων  

Το ΔΣ πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα 
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι 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.  

Το ΔΣ θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη 
συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των 
αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές.  

Το ΔΣ θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και 
ανοιχτό διάλογό τους με την Εταιρεία. 
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Ειδικές Πρακτικές 

Μέρος Α – Το ΔΣ και τα μέλη του 

1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 
μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Οι ρόλοι του 
ΔΣ πρέπει να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό της Εταιρείας, 
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας. 

Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη 
διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό 
(με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και 
να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 

Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ΔΣ ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή 
τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα 
οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση 
των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.  

Το ΔΣ μπορεί να συστήσει επιτροπές που να στηρίζουν την προετοιμασία των αποφάσεών του και να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. δύναται να περιλαμβάνουν: 

• την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, 

• την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη 
αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις, 

• την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως 
και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής, 

• τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων 
στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της, 

• τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των 
συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που 
λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 

• την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός 
της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων 
(συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν 
τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων 
συγκρούσεων. Για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των 
συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων, 

• τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, 

• την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και 

• τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις 
σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας. 

2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 

Η Εταιρεία διοικείται από ΔΣ, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eταιρείας.  

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 
μετά τη λήξη της θητείας του. 

Τα μέλη του ΔΣ, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 
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Το ΔΣ εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους 
Αντιπροέδρους. 

Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο 
Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ. 

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη 
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τα εκλέγει με σκοπό την αναπλήρωση μέλους ή μελών 
του ΔΣ, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του, 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 ΔΣ γίνεται με απόφαση 
των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του 
μέλους που αντικαθίσταται.  

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, απώλειας της ιδιότητας μέλους ή 
μελών του ΔΣ, 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). 

Το ΔΣ πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων δύο 
τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών). 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με 
την Εταιρεία, και από στενούς δεσμούς με τη διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν 
ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε να έχουν σχέση 
εξάρτησης με την Εταιρεία ή με πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία. Τα ανεξάρτητα μέλη 
πρέπει να διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ΔΣ πρέπει να καθορίσει εάν ένας 
υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων.  

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, όταν το μέλος:  

 διατελεί (κατά τον νόμο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή 
Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,  

 λαμβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού 
του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,  

 έχει (κατά τον νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική 
σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή 
σύμβουλος της Εταιρεία, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος 
νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,  

 έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή 
θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου 
στην Εταιρεία ή θυγατρική της,  

 έχει (κατά τον νόμο 3016/2002) συγγένεια μέχρι και δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη 
ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή 
θυγατρικής της,  

 ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της, 

 έχει υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη συνολικά από την ημερομηνία 
της πρώτης εκλογής του. 
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3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου ΔΣ 

Ο Πρόεδρος προΐσταται του ΔΣ. και έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της 
διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του ΔΣ, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής 
των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής 
πληροφόρησης των μελών του ΔΣ, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του ΔΣ με όλους 
τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων τους.  

Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του 
ΔΣ στις εργασίες του, και να διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών μελών. 

4. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών ΔΣ 

Κάθε μέλος του ΔΣ έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του ΔΣ ενεργούν με ακεραιότητα 
και προς το συμφέρον της Εταιρείας, και διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως 
διαθέσιμων πληροφοριών.  

Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων (ιδιαίτερα 
συμμετοχές σε ΔΣ άλλων εταιρειών) μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική 
απόδοσή τους ως μελών του ΔΣ. 

Το ΔΣ πρέπει να υιοθετήσει, ως μέρος του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας πολιτικές που να 
εξασφαλίζουν ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με 
συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία. Αυτές 
οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις συναλλαγές των θυγατρικών της Εταιρείας με 
συνδεδεμένα μέρη.  

Το ΔΣ πρέπει να υιοθετεί, ως μέρος του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης 
συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του ή σε πρόσωπα στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει 
κάποιες από τις εξουσίες του και στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, αλλά και πολιτική προστασίας 
του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες, οι 
οποίες να ορίζουν με ποιον τρόπο τα μέλη του ΔΣ, καθώς και πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ έχει 
αναθέσει αρμοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα και επαρκώς στο ΔΣ τυχόν 
συμφέροντά τους σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων με την Εταιρεία ή θυγατρικές της.  

Άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη 
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
πριν από το διορισμό τους στο ΔΣ. Αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω δεσμεύσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται στο ΔΣ μόλις προκύψουν. Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα πρέπει κατά το διορισμό 
τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε Εταιρεία που δεν είναι 
θυγατρική ή συνδεδεμένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το ΔΣ.  

5. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ 

Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να εκλέγονται από τους μετόχους με μέγιστη θητεία έξι (6) χρόνων, χωρίς 
όμως να αποκλείεται η επανεκλογή τους. Πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των 
μελών σε μία και μόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των μελών του ΔΣ να συντελείται σταδιακά.  

Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή θα πρέπει να 
συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την 
ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται 
στον Νόμο, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν 
απόφαση βάσει εμπεριστατωμένης άποψης.  

6. Λειτουργία του ΔΣ 

Το ΔΣ συνεδριάζει με την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσματική επιτέλεση των 
καθηκόντων του. 

Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρείας 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 ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα 
επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να 
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ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, υπό τον όρο ότι 
τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ θα βρίσκεται στην έδρα της Εταιρείας και θα ορίζεται ως ο Γραμματέας 
της συνεδρίασης. 

Τις συνεδριάσεις του ΔΣ διευθύνει ο Πρόεδρος αυτού. 

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα 
μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα και 
αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή 
από μέλος του Δ.Σ., ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με απόφαση του ΔΣ που υποβάλλεται 
στις κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. 

7. Αξιολόγηση του ΔΣ 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 
τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή 
πρέπει να προϊσταται ο Πρόεδρος και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να συζητούνται από το ΔΣ, ενώ 
σε συνέχεια της αξιολόγησης, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των 
διαπιστωμένων αδυναμιών. Το ΔΣ θα πρέπει επίσης να αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, 
διαδικασία στην οποία προϊστανται τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. 

 

Μέρος Β – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

I. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

Το ΔΣ συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, που 
λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας και αξιολογεί την καταλληλότητα του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες 
επιχειρησιακές μονάδες ενώ κατά την άσκηση των καθηκόντων της πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε 
έγγραφο, υπηρεσία ή εργαζόμενο της Εταιρείας και να αναφέρεται διοικητικά στο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου του ΔΣ. 

Το ΔΣ 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. 

Καθήκον της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθά την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων 
της μέσω μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης που σαν σκοπό έχει την αξιολόγηση και 
βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης 
επιχειρηματικών κινδύνων και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναλύει και αξιολογεί τις δραστηριότητες της Εταιρείας και 
υποβάλλει στο ΔΣ προτάσεις για την βελτίωση τους. 

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

 η διενέργεια γενικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές της 
Εταιρείας για να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των πάσης φύσεως κανονισμών, διαδικασιών 
λειτουργίας και προληπτικών ελεγκτικών μηχανισμών που έχουν θεσπισθεί για κάθε 
κατηγορία συναλλαγών της,  

 η διασφάλιση της συμμόρφωσής με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, Εταιρείας 
καθώς και η διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
πραγματοποιούνται και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές, 

 η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λογιστικού συστήματος και του συστήματος 
πληροφορικής της Εταιρείας, η συστηματική παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών και προτύπων που εφαρμόζει η Εταιρείας και των κανόνων επεξεργασίας, 
διαχείρισης και ασφαλούς φύλαξης στοιχείων και πληροφοριών. 

 η έγγραφη ενημέρωση του ΔΣ τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο για το διενεργούμενο από 
αυτούς έλεγχο και η παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. 

 η διενέργεια ειδικών ερευνών, όπου αυτό απαιτείται 
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 η συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και έγκριση της παροχής 
πληροφοριών στη διάρκεια των ελέγχων 

 ο έλεγχος τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και στα 
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 
χρηματιστήριο. 

 ο έλεγχος νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοίκησης 
και τους Διαχειριστές αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας 

 ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις Συνδεμένες Εταιρείες, καθώς και 
των σχέσεων της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με 
ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του ΔΣ ή μέτοχοι της Εταιρείας. 

 η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Κανονισμού και του 
καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και 
ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών, των εταιριών επενδύσεων ακίνητης 
περιουσίας και της χρηματιστηριακής, η έγγραφη ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα 
προς το ΔΣ για την εφαρμογή του Κανονισμού. 

 η αναφορά στο Δ.Σ. της Εταιρείας περιπτώσεων σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του Δ.Σ. ή των Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, 
τις οποίες διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

 η παροχή, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί 
εγγράφως από Εποπτικές  Αρχές 

 η συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές και η διευκόλυνσή τους με κάθε δυνατό τρόπο του 
έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος και αποδοτικός εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας, το ΔΣ 
οφείλει να παρέχει στα μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου όλα τα απαραίτητα μέσα και 
πληροφορίες που απαιτούνται για την διενέργεια του εκάστοτε ελέγχου.  

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που ανακύπτουν από μη συμφωνία με το κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία.  

Το ΔΣ έχει την τελική ευθύνη, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, για την παρακολούθηση και επίβλεψη 
των ενεργειών της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, όπως επίσης 
για την ανασκόπηση και έγκριση της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των αντίστοιχων 
πολιτικών και διαδικασιών.  

Για διασφάλιση της ανεξαρτησίας της, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 
Κινδύνων είναι διοικητικά και οργανωτικά ανεξάρτητη από άλλες Διευθύνσεις, Μονάδες και Τμήματα 
της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση (Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή 
Διευθύνοντα Σύμβουλο) εμποδίζοντας οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων στην άσκηση των 
καθηκόντων της.  

Το πλαίσιο εργασίας συμμόρφωσης που εφαρμόζεται από την Εταιρεία προβλέπει τον περιοδικό 
χειρισμό και έλεγχο της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής υλοποίηση των κανονισμών 
και διαδικασιών από την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Σημαντικά 
ευρήματα αναφέρονται στο ΔΣ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στη 
Διοίκηση.  

ΙΙ. Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.  

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δύο μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, και ένα 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και πρέπει να 
έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του ΔΣ. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά): 
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 η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αξιοπιστίας 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 

 η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

 η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

 η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή του ελεγκτικού γραφείου, 

 η σύσταση στο ΔΣ για την υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ορισμό 
ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. 

 Η αξιολόγηση των ενεργειών της Διοίκησης αναφορικά με την τήρηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας και την τήρηση των κανόνων για τον εντοπισμό και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Η εξέταση συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με 
αυτήν πρόσωπα και η υποβολή σχετικών αναφορών στο ΔΣ, 

 Η διασφάλιση ύπαρξης διαδικασιών για την αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση 
ενδεχόμενων παρανομιών και παρατυπιών σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή 
για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας 
με την Διοίκηση, τους Εσωτερικούς και του Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ώστε να ερευνά κάθε θέμα 
που περιέρχεται στην αντίληψη της, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, 
εγκαταστάσεις και προσωπικό της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις φορές το 
χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την 
παρουσία μελών της Διοίκησης της Εταιρείας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να ορίζονται γραπτώς στον 
κανονισμό λειτουργίας της. Απαρτία 2 μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι το 1 είναι το ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος. Πρόεδρος θα διορίζεται το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Γραπτές 
Εξουσιοδοτήσεις σε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει μία φορά κάθε τρίμηνο στα πλαίσια της εποπτείας της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, όπου αξιολογεί την απόδοση της Υπηρεσίας, τις παρατηρήσεις που έχουν 
προκύψει και τα μέτρα ή ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των όποιων 
αδυναμιών παρατηρήθηκαν. 

Δύο φορές τον χρόνο συνεδριάζει με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές της Εταιρείας χωρίς την 
παρουσία των μελών της Διοίκησης για θέματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση και τις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με 
άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη 
συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, υπό 
τον όρο ότι τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου θα βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας και θα 
ορίζεται ως ο Γραμματέας της συνεδρίασης. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να ορίζονται γραπτώς στον 
κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Επιτροπή 
βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πρόεδρος και ένα από τα άλλα δύο μέλη 
της.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, δηλ. με τουλάχιστον 2 όμοιες 
ψήφους, και μετά από ανταλλαγή απόψεων, βάσει σχετικών εισηγήσεων του Προέδρου της. 

Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση απόντος μέλους σε άλλο μέλος της Επιτροπής. 
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Μέρος Γ – Αμοιβές  

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών 

Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και 
επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Επίσης η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για το 
σκοπό αυτό η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Αποδοχών και Παροχών. 

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό της 
Εταιρείας πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η προώθηση της 
αξιοκρατίας καθώς και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη 
απόδοση τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο η Εταιρεία επιτυγχάνει να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη με 
κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες. 

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. η αμοιβή τους πρέπει να συνδέεται με την εταιρική 
στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την επίτευξη αυτών με απώτερο σκοπό την δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό η παρεχόμενη αμοιβή πρέπει να διασφαλίζει 
την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε σταθερά στοιχεία όπως ο βασικός μισθός και μεταβλητά 
στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση και, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο, τα μακροπρόθεσμα 
κίνητρα συνδεδεμένα με μετοχές, καθώς και άλλες ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω 
αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (περιλαμβανομένων των παροχών σε είδος) και άλλες 
αποζημιώσεις. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ 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 και δεν θα πρέπει να συναρτάται με την απόδοση της 
Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές θα πρέπει να διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου του ν. 4209/2013, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ 
και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. προ-εγκρίνονται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών, ενώ η οριστική έγκριση τόσο για τις αμοιβές των εκτελεστικών 
όσο και για τις αμοιβές των μη εκτελεστικών παρέχεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Μέρος Δ – Σχέσεις με τους μετόχους 

Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους 

Το Δ.Σ. 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. Οφείλει να εξασφαλίσει σε κάθε περίπτωση την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων 
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον υπάρχει, πρέπει να είναι διαθέσιμοι για 
συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας με σημαντικές συμμετοχές, και να συζητούν μαζί τους 
ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι απόψεις των μετόχων 
γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. 

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο να δημοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της 
διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες 
χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 

Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης που τους παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των 
μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το 
νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 

ΙΙ. Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το ΔΣ και δικαιούμενο 
να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε 
αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε 
προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 

Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι 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 
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Συνέλευση.  

Αναλυτικότερα σχετικά με την προετοιμασία της Γ.Σ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3884/2010, η 
Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα , 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,  

 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, 

 τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον 
υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και 

 το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της 
σύγκλησης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Πρόεδροι των επιτροπών του Δ.Σ. 
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και 
ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν 
οι μέτοχοι. Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού 
Ελέγχου της Εταιρείας. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ, ή όταν 
κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. 

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 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. 

Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο 
της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταφρασμένη 
στην αγγλική. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων 
από τους μετόχους. 

Στη Γ.Σ. της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την 
ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση 
των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την 
τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί.  

Μέρος Ε – Επενδυτική Επιτροπή 

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι το ανώτερο σε συλλογικό επίπεδο επιτελικό όργανο χάραξης της 
επενδυτικής τακτικής της Εταιρείας και υπάγεται απ’ ευθείας στο ΔΣ. Γνώμονας του συμβουλευτικού 
έργου και της πολιτικής που καλείται να διαμορφώσει, στα πλαίσια των νομοθετικών και κανονιστικών 
περιορισμών, είναι οι κατευθύνσεις του ΔΣ, σε συνδυασμό με τα εκάστοτε δεδομένα των 
χρηματιστηριακών αγορών, των χρηματαγορών και των αγορών επαγγελματικών ακινήτων. 

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, που ορίζονται από το ΔΣ, το οποίο ορίζει το 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει της θητείας του ΔΣ, που την όρισε. 

Η Επενδυτική Επιτροπή, συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα ή όποτε άλλοτε κρίνεται (από οποιοδήποτε από τα μέλη της) αναγκαίο ή σκόπιμο. 
Προκειμένου να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή να 
παρίστανται (ή εκπροσωπούνται) όλα τα μέλη της.  
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Είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με 
άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη 
συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, υπό 
τον όρο ότι τουλάχιστον ένα μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής θα βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας 
και θα ορίζεται ως ο Γραμματέας της συνεδρίασης. 

Κάθε μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος της. 
Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί εγγράφως. 

Η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει με ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή με τουλάχιστον 2 ψήφους, με 
την προϋπόθεση ότι ανάμεσα στις 2 ψήφους είναι και του Προέδρου της Επιτροπής και μετά από 
ανταλλαγή απόψεων, βάσει σχετικών εισηγήσεων του Προέδρου της Επιτροπής.  

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την διαμόρφωση προτάσεων προς το ΔΣ της Εταιρείας που 
αφορούν στα παρακάτω: 

1. Τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και της 
επενδυτικής στρατηγικής και πολιτικής. 

2.  Την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, 

3.  Την ρευστοποίηση υπαρχουσών επενδύσεων 

4. Τον καθορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού για νέες επενδύσεις και τον τρόπο 
χρηματοδότησης αυτών, 

5. Τον καθορισμό των όρων μισθώσεων των ακινήτων, του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, είτε 
αφορούν σε νέες μισθώσεις είτε πρόκειται για επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων 
μισθώσεων, εφόσον τα ετήσια έσοδα από αυτές ξεπερνούν το ποσό των €50.000 ετησίως. 

6. Την εποπτεία των ελέγχων (τεχνικών, νομικών, οικονομικών) και εκτιμήσεων που θα 
πραγματοποιούνται πριν την αγορά κάθε ακινήτου ή / και εταιρείας ειδικού σκοπού 

Περαιτέρω η Επενδυτική Επιτροπή είναι απολύτως αρμόδια και αποφασίζει χωρίς την πρότερη 
συναίνεση του ΔΣ για την επαναδιαπραγμάτευση και καθορισμό νέων μισθώσεων εφόσον αυτές 
αφορούν ποσά μικρότερα των €50.000 ετησίως 

Μέρος ΣΤ – Επιτροπή Αποδοχών και Παροχών 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Παροχών διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της 
Πολιτικής Αμοιβών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Παροχών είναι τριμελής αποτελούμενη από κατ’ ελάχιστον δύο μη 
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 
Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ., των οποίων η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει της θητείας του ΔΣ, 
που τα όρισε. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μία φορά το έτος και όποτε 
κρίνεται αναγκαίο. 

Είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών με τηλεδιάσκεψη ή κλήση 
συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που 
λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την 
οικεία νομοθεσία, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών θα 
βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας και θα ορίζεται ως ο Γραμματέας της συνεδρίασης. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα 
άλλο μέλος της. Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί εγγράφως. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πρόεδρος και ένα από τα 
άλλα δύο μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
που παρευρίσκονται δύο από τα τρία μέλη και δεν υπάρχει ομοφωνία για κάποιο θέμα, τότε: 

- Εάν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο θέμα, 
τότε η ψήφος του απόντος προσμετράτε κανονικά και η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. 

- Εάν δεν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο 
θέμα, τότε το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών είναι οι ακόλουθες: 

- μελετά, αξιολογεί και προτείνει την γενικότερη πολιτική αμοιβών του προσωπικού μέσω του 
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Προέδρου της στο ΔΣ. 

- προτείνει μέσω του Προέδρου της, στο ΔΣ τις εξατομικευμένες αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών 
του, των Μελών των Επιτροπών του ΔΣ και της Διοίκησης. 

- προτείνει μέσω του Προέδρου της, στο Δ.Σ. τις αποδοχές των Στελεχών που ορίζουν οι υπάρχοντες 
νόμοι περί εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

 

 

 


