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1.

EΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ και διακριτικό τίτλο
YALCO .(εφεξής η «Εταιρεία») συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης και
των σχετικών διατάξεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία
και με τις διατάξεις του Καταστατικού της. Μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας επιχειρείται η υλοποίηση κατά το
βέλτιστο δυνατό τρόπο των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2.1. Μέθοθος και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, αρμόδιο για την διοίκηση, διαχείριση περιουσίας και
επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, αποτελούµενο από πέντε (5) µέχρι και εννέα (9) µέλη. Τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που
παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όµως να
µπορεί να περάσει την εξαετία.

2.2. Ιδιότητα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και δεν είναι
λιγότερα από 2. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
Η ιδιότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.
Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από την γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το διοικητικό συµβούλιο προσωρινό
µέλος µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για
οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το µέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου, τα λοιπά µέλη που παραµένουν µπορούν ή να εκλέγουν µέλη αυτού σε
αντικατάσταση των πιο πάνω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την
αντικατάσταση των µελών που λείπουν, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µελών που παραµένουν δεν θα είναι
µικρότερος από το µισό του αριθµού των µελών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα πιο πάνω γεγονότα. Σε κάθε
περίπτωση, τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 13 του
ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική
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Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην
ηµερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόµη η Γενική Συνέλευση δεν θα
επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόµη και εάν προβεί στην εκλογή ή µη άλλου οριστικού µέλους του
Διοικητικού Συµβουλίου.
Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Συγκεκριμένα, τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. ανταποκρίνονται στα ενισχυμένα κριτήρια ανεξαρτησίας
που θέτει ο νόμος 4706/2020 (άρθρο 9) και για να θεωρείται ανεξάρτητο ένα μέλος θα πρέπει (κατά τον ορισμό του
και κατά τη θητεία του):


να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας και



να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης οικονομικού, επιχειρηματικού, οικογενειακού ή άλλου είδους.

Ειδικότερα σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με
αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο
σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού
συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την
Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην
Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση
κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:
βα) την Εταιρεία ή
ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή
βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή
συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική
δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 ή του προσώπου
που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής
ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.
γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:
γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για
περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,
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γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με
την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών
ετών πριν από τον ορισμό του,
γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που
εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με
ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή
συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο
79 του ν. 4548/2018,
γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των
δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς
γραπτές οδηγίες,
γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης
είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα
τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,
γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος
της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως
ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό
έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται
σχετική δήλωση του Δ.Σ. ότι έχει εξεταστεί η πλήρωση των συνθηκών για το διορισμό Μέλους ΔΣ ως Ανεξάρτητου
Μέλους ΔΣ.
Το Δ.Σ. αξιολογεί την ανεξαρτησία οποιουδήποτε ανεξάρτητου Μέλους Δ.Σ. και την πλήρωση των Κριτηρίων
Ανεξαρτησίας βάσει της ουσίας και όχι του τύπου. Στην περίπτωση που ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
παραιτηθεί ή αποβιώσει ή, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καταργήσει τη συμμετοχή του ως ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. καταστεί
χαμηλότερος του ορίου, που επιτάσσει ο νόμος, το Δ.Σ., με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης
Υποψηφίων Μελών , θα διορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων:
(α) ένα αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. (στην περίπτωση που το εν λόγω αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. έχει ήδη εκλεγεί
ή διοριστεί στο πλαίσιο του Άρθρου 81 του ν. 4548/2018), ή
(β) ένα υφιστάμενο μη εκτελεστικό Μέλος, ή
(γ) ένα νέο Μέλος που εκλέγεται ή διορίζεται σε αντικατάσταση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια
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που ορίζονται ανωτέρω.
Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη θητεία των Μελών Δ.Σ.,
εντός είκοσι (20) ημερών από την εν λόγω συνεδρίαση.
Ο διορισμός ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών θα πρέπει να εξετάζει την πλήρωση των κριτηρίων που
υποδεικνύουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία:
(α) ετησίως ή (β) σε οποιονδήποτε χρόνο η εν λόγω εξέταση απαιτείται από τις συνθήκες (π.χ. αντικατάσταση
ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ., αλλαγή της σύνθεσης Δ.Σ., πληροφορίες που δύνανται να επηρεάσουν το καθεστώς
ανεξαρτησίας Μέλους Δ.Σ. έχουν τεθεί υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών δύναται να απαιτήσει κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. να υποβάλει στην Επιτροπή ετησίως, πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ή σε
οποιονδήποτε άλλο χρόνο κριθεί κατάλληλος, δήλωση ως προς το ότι κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
πληρούνταν τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας, ή επιβεβαίωση της απουσίας οποιασδήποτε σχέσης εξάρτησης.

2.3. Ρόλοι και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλµένους Συµβούλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 1 έως 24 του ν.4706/2020, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή του κάθε τρία χρόνια
τουλάχιστον, καθώς επίσης και για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται υποθέσεις της Εταιρείας αποκλειστικά προς το
συµφέρον αυτής και των µετόχων της, στο πλαίσιο των υπαρχόντων νόµων, κανονισµών και συνθηκών που
οριοθετούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Έχει την κύρια υποχρέωση να διασφαλίζει τη
θεσµοθέτηση κατάλληλων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει επίσης την ευθύνη για την διακυβέρνηση της
επιχείρησης και λογοδοτεί προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της λήψης όλων των αποφάσεων στρατηγικής ανάπτυξης, της
διασφάλισης όλων των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των επιδιώξεων της επιχείρησης, του διορισµού και
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εποπτείας των εκτελεστικών στελεχών της και της αναφοράς προς τους µετόχους της αποδοτικότητας των
δραστηριοτήτων του.

Διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα και την ενσωματώνει στα συστήματα και τις

διαδικασίες της Εταιρείας, είναι αρμόδιο για τις στρατηγικές και σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις της
Εταιρείας, ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη που επηρεάζει σημαντικά την Εταιρεία και καθορίζει την έκταση των
κινδύνων που θα αναλάβει η Εταιρεία στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της.
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας
και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.. Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να
ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να
ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που
αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα
εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά,
υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.
Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι αρμόδια α) για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγική της Εταιρείας και την
υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών
και γ) την εξέταση και έκφραση απόψεων, σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει
υφιστάμενων πληροφοριών. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
μεριμνούν για την ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα και ως εκ τούτου, τα μη εκτελεστικά μέλη,
μπορούν να ζητούν επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών
παρουσιάσεων.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς τη
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παρ. 3) ορίζει ότι ο Πρόεδρος των Επιτροπών Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος και (άρθρο 5 παρ. 3) προβλέπει ότι η αναιτιολόγητη απουσία ανεξάρτητου μέλους σε δύο
τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτησή του.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούν το Νόμο, το Καταστατικό και τις Αποφάσεις ΓΣ και απαγορεύεται να
επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν
εταιρειών. Επίσης, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να αποκαλύπτουν έγκαιρα, στα λοιπά
µέλη του συµβουλίου, τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που
εµπίπτουν στα καθήκοντά τους και κάθε σύγκρουση ιδίων συµφερόντων, µε αυτά της Εταιρείας, ή συνδεδεµένης
µε αυτή (κατά την έννοια των άρθρων 99, 100, 101 του Ν.4548/2018) επιχείρησης, εφόσον αυτή η σύγκρουση
ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω γνωστοποίηση διενεργείται είτε απευθείας προς
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τα κατ’ ιδίαν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, είτε σε αυτά, δια µέσου του Προέδρου του Συµβουλίου. Το
Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει κατ’ έτος έκθεση µε αναλυτική περιγραφή των συναλλαγών της Εταιρείας µε τις
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις.
Τα µέλη του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. άλλων εταιρειών) µόνο στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική
απόδοσή τους ως µελών του Δ.Σ.. Άλλες επαγγελµατικές δεσµεύσεις των µελών του Δ.Σ συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) θα πρέπει να
γνωστοποιούνται πριν από το διορισµό τους στο Δ.Σ. και στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά µε
τις παραπάνω δεσµεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο Δ.Σ. µόλις προκύψουν. Τα µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ.
θα πρέπει κατά το διορισµό τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Τα µέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να συµµετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια περισσότερων των πέντε (5)
εισηγµένων εταιρειών, ενώ ο Πρόεδρος περισσότερων των τριών (3).
Το Δ.Σ. μεριμνά, ώστε να προσδιορίζονται τα σημαντικά για την Εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά και τη στρατηγική της, καθώς και να κατανοούνται τα συλλογικά τους συμφέροντα και με ποιο
τρόπο αυτά αλληλεπιδρούν με τη στρατηγική της. Όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
και σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, μεριμνά επίσης, για τον έγκαιρο και ανοιχτό διάλογο με τα
ενδιαφερόμενα μέρη και χρησιμοποιεί διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών,
με γνώμονα την ευελιξία και τη διευκόλυνση της κατανόησης των εκατέρωθεν συμφερόντων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο κατ’ έτος εγκρίνει τις µισθολογικές αναπροσαρμογές τόσο των διευθυντικών στελεχών
όσο και του λοιπού προσωπικού. Επίσης µε έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα καταβαλλόµενα
στο τέλος του χρόνου bonus στα στελέχη της εταιρίας µε βάση κριτήρια απόδοσης.

2.4. Λειτουργία και Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Ετήσιο Ημερολόγιο Συνεδριάσεων,
με θέματα ανά μήνα, το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί κατά την διάρκεια του έτους εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα
μέλη του ΔΣ λαμβάνουν την Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίασης έγκαιρα προς μελέτη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή εγκύρως εκτός της έδρας, σύμφωνα με το αρθ.12
του καταστατικού της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ή ο/η πρόεδρός του
το κρίνει αναγκαίο, ή όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθ. 91 του 4548/2018 . Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα
τα μέλη,

και εξ αποστάσεως, διαμέσου μέσων τεχνολογίας, που καθιστούν δυνατή τη συζήτηση όπως
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παραδείγματος χάριν, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η
λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το
Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή
διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους,
σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
Τα µέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των
επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. Η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του ΔΣ δημοσιοποιείται στη
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2.5. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή και τυχόν άλλες παροχές που
διαμορφώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν
δε υπό την έγκριση της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της κατά τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Εταιρεία λειτουργεί βάσει της αρχής της εταιρικής ποικιλομορφίας και ένταξης, η οποία αντικατοπτρίζεται στην
Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και τα κριτήρια πολυμορφίας που ενσωματώνονται σ’αυτή, με
σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας
μελών.
Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 10.6.2021
και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 7.7.2021, ορίζει το σύνολο των αρχών και
κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο
πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.
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Η σύνθεση του ΔΣ διαμορφώνεται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεων του ανώτατου
οργάνου διοικήσεως της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι αρμόδια εφαρμόζοντας της Πολιτική
Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, να προτείνει προς το Δ.Σ. υποψηφίους, διασφαλίζοντας την
πολυμορφία των μελών του Δ.Σ., η οποία επιτυγχάνεται με ποικιλομορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων,
γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, ανταποκρινόμενοι στους εταιρικούς στόχους, την επαρκή εκπροσώπηση ανά
φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του, καθώς επίσης και από την διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων μελών, κατά την οποία δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής,
χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας,
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση των µετόχων κατάσταση υποψήφιων µελών προς ψήφιση, αφού έχει προηγηθεί επαρκής και έγκαιρη
πληροφόρηση των µετόχων, όσον αφορά στο προφίλ των υποψηφίων. Παρότι το τυπικό δικαίωµα υποβολής
υποψηφιοτήτων και εκλογής των µελών του Δ.Σ. ανήκει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, τα συµφέροντα των
τελευταίων δεν θα εξυπηρετούνταν ορθά, εάν το Δ.Σ. δεν αναλάµβανε πρωτοβουλία για το σχεδιασµό της διαδοχής
των µελών του Δ.Σ., κάνοντας ολοκληρωµένες προτάσεις στους µετόχους,οι οποίες να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της Εταιρείας.

4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική
Καταλληλότητας.

Σε τριετή βάση, στα πλαίσια αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης,

αξιολογείται και το ΔΣ από τρίτο εξωτερικό συνεργάτη.
Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς
και εκείνη των επιτροπών του. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και της κάθε επιτροπής και
στη συνέχεια να λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αδυναµιών, ενώ για
την αξιολόγηση του Προέδρου, αρμόδιος είναι ο Αντιπρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Αμοιβών και

Ανάδειξης Υποψηφίων.

Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την

οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους.
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Οι παράμετροι αξιολόγησης καθορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, λαμβάνοντας υπόψη:


Συλλογική αξιολόγηση ΔΣ: λαμβάνεται υπόψην η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική
συνεργασία των μελών



Ατομική αξιολόγηση μέλους ΔΣ: λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μέλους, η συμμετοχή σε επιτροπές, η
ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των
γνώσεων και της εμπειρίας.

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης δύναται ενδεικτικά να χρησιμοποιούνται εργαλεία με τη μορφή
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.
Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική να συνέρχονται τακτικά τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία
εκτελεστικών µελών, προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι
αµοιβές τους.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τη

διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του.
Τα πορίσματα της αξιολόγησης του ΔΣ λαμβάνονται υπόψη για το πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των
μελών του ΔΣ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του ΔΣ με τη σταδιακή αντικατάστασή
τους, όταν αυτό απαιτηθεί.
To ΔΣ στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιγράφει τη διαδικασία ατομικής και συλλογικής αξιολόγησής του,
των επιτροπών, και περίληψη τυχόν ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών.

5.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Σύμφωνα με το Καταστατικό της
Εταιρείας όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύµατος ή
απουσίας και του Αντιπροέδρου, το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα οριστεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται
αυτού. Έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης των συνεδριάσεών του και διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του και της
αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων,
τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων και την προστασία της περιουσίας της

Εταιρείας.

Συντονίζει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και την αποτελεσματική
εφαρμογή του.
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Με το από 1343_19/02/2021 πρακτικό του το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε την άσκηση όλων των εξουσιών
και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της εταιρείας στους : Σωκράτη Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα
Σύμβουλο και Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Πρόεδρο, έκαστος των οποίων μπορεί να ενεργεί, να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει την εταιρεία μόνος του και χωρίς την σύμπραξη κανενός αλλού, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από
την εταιρική επωνυμία.
Καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, του άρθρου 8, του Ν.4706/2020, διόρισε ως Πρόεδρο
ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη
εκτελεστικών μελών την Καλλιώπη Κωνσταντίνου.
Ο Αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρά ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των
μελών ΔΣ, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου, σε
συνεργασία με την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

5.1. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής, εύρυθμης, σύννομης και αποτελεσματικής
λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια και το πρόγραμμα
δράσης, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και το νομικό/
κανονιστικό πλαίσιο. Διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς επίσης αξιολογείται από το
Δ.Σ. και υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας.

5.2. ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του υποστηρίζονται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό
Γραμματέα. Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
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