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λια περισσοτέρων των δύο άλλων εισηγμέ-
νων εταιριών. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφεί-
λουν να αποκαλύπτουν αμέσως στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντά τους, που 
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 
Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση 
ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας 
ή συνεδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρί-
ας.  Δεδομένου δε ότι έχουν πρόσβαση σε 
προνομιακή πληροφόρηση, υποχρεούνται να 
μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
για την αγορά ή διάθεση, αμέσως ή εμμέσως, 
για τους ίδιους ή για μέλη της οικογενείας 
τους, μετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων της Εταιρίας που είναι υπό 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. 
Υποχρεούνται, επίσης, να μην ανακοινώνουν 
τις πληροφορίες αυτές σε άλλα πρόσωπα 
ούτε να παρακινούν τρίτους, με βάση τις εν 
λόγω προνομιακές πληροφορίες, να προβούν 
σε αγορές ή πωλήσεις μετοχών της Εταιρίας 
ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας 
που είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανω-
μένη αγορά. 

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου 
συνεπικουρούν οι ακόλουθες Επιτροπές, οι 
οποίες έχουν συσταθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και αποτελούνται εξ ολοκλήρου 
από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, 
με την εξαίρεση της Επιτροπής Ορισμού 
Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπου μετέχει ως μέλος και ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

 Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικούς 
τεχνικούς, οικονομικούς, νομικούς και λοι-
πούς συμβούλους.

Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται αποκλει-
στικά από ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου, με μεγάλη διοικητική, λογιστική 
και ελεγκτική γνώση και εμπειρία. Τα μέλη 
της (τακτικά και αναπληρωματικά) εξελέγη-
σαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 18.5.2010. Στις ευρύτατες ελεγκτικές της 
δικαιοδοσίες περιλαµβάνονται, η άσκηση 
εποπτείας επί των εργασιών της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, η οποία υπάγε-
ται ιεραρχικά σε αυτήν και η παρακολούθηση 
της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, ο 
έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, 
πριν από την έγκρισή τους από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο, η υπόδειξη των ορκωτών 
ελεγκτών που προτείνονται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων και η παρακολούθηση θεμάτων 
συναφών με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας 
και αντικειμενικότητάς τους, καθώς επίσης 
η παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης από 
την Εταιρία διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. Επίσης, έχει την ευθύνη 
εποπτείας και παρακολούθησης της εφαρμο-
γής της διαδικασίας εμπιστευτικής αναφοράς 
των εργαζομένων προς τη Διοίκηση τυχόν 
παραβάσεων των Εταιρικών Αξιών ή του 
Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας, μέσω της 
τηλεφωνικής «γραμμής άμεσης επικοινωνίας» 
(Hotline) που έχει τεθεί σε λειτουργία. Τα κα-
θήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και ο κανονισμός λειτουργίας της 
έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας 
www. titan.gr στη σελίδα http://ir.titan.gr/
home.asp?pg=corporategovernance   

H Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποιεί του-
λάχιστον 4 τακτικές συνεδριάσεις ετησίως 
για τον έλεγχο των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, 
εννεαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και την παρακολούθηση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχεί-
ρισης κινδύνων της Εταιρίας. Πραγματοποιεί 

επίσης έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο.   

Το 2010 η Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποί-
ησε 4 συνεδριάσεις, στις 15/3, 10/5, 26/10 
και 22/11. Επίσης, ο Πρόεδρος και τα μέλη 
της είχαν σειρά συναντήσεων  με στελέχη 
της Εταιρίας, για την προετοιμασία των 
ανωτέρω συνεδριάσεων της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή στις ανωτέρω συνεδριάσεις της 
ασχολήθηκε με όλα τα θέματα αρμοδιότητάς 
της, με κυριότερα των οποίων: α. τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 
ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία της 
παρεχόμενης με αυτές χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, β. την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του έργου της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου, την έγκριση μεταβολών 
όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών 
εσωτερικού ελέγχου στην Αίγυπτο, Αμερική, 
Ελλάδα και Ν.Α. Ευρώπη και την αξιολόγηση 
και εισήγηση επί των ετησίων αποδοχών της 
Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, γ. 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημά-
των διαχείρησης κινδύνων της Εταιρίας και 
του Ομίλου δ. τη διασφάλιση της ανεξαρτη-
σίας των ορκωτών ελεγκτών ε. την εισήγηση 
για την επιλογή ελεγκτικής εταιρίας για την 
επισκόπηση και τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2010 κλπ. 

Στις συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής 
για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων 2010, παρέστη-
σαν και οι ορκωτοί ελεγκτές.

Επιτροπή Αµοιβών 
Η Επιτροπή Αμοιβών συγκροτείται από µη 
εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβου-
λίου, δύο  τουλάχιστον από τα οποία πρέπει 
να είναι ανεξάρτητα, σήμερα, δε, το σύνολο 
των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτη-
τα.  Έργο της Επιτροπής είναι η µελέτη και 
η υποβολή προτάσεων για τον καθορισµό 
των πάσης φύσης αποδοχών και αµοιβών 
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία 
µε σχέση µίσθωσης εργασίας ή εντολής 
και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, 
τομείς στους οποίους και τα τρία μέλη της 
Επιτροπής διαθέτουν αποδεδειγμένη  γνώση 
και εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του έτους η 
Επιτροπή Αμοιβών, με την προηγούμενη 
σύνθεσή της, αφού η σημερινή σύνθεσή της 
προέκυψε μετά την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου στις 18.5.2010, συνεδρίασε δύο 
φορές, στις 26.4.2010 και  17.5.2010. Κατά την 
πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε  διεξοδικά 
το νέο Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 
προαίρεσης μετοχών με βάση την απόδοση 
(RSIP 2010) και αποφασίστηκε η υποβολή 
του προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 18.5.2010. Κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση της, συζητήθηκε και αποφασί-
στηκε η γενική πολιτική χορήγησης μισθών, 
μεταβλητών αμοιβών και δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών  στα ανώτε-
ρα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και 
του Ομίλου. Καθορίστηκε επίσης, με βάση 
την απόδοσή τους, το ύψος των αποδο-
χών του Διευθύνοντος Συμβούλου και των 
τεσσάρων λοιπών εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010, η επί 
πλέον πρόσθετη αµοιβή λόγω επίτευξης 
στόχων (bonus) και λόγω συµµετοχής τους 
στη διανοµή κερδών της χρήσης 2009 και ο 
αριθμός  δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 
μετοχών που θα τους χορηγείτο το 2010 
στα πλαίσια του Νέου σχετικού Προγράμ-
ματος (RSIP 2010). Τέλος, αποφασίστηκαν οι 
αναπροαρμογές των μισθών για το 2010, οι 
πρόσθετες παροχές (bonus) για το έτος 2009 
και η χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών για τα ανώτατα στελέχη της 
Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύ-
ντριας Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν σχετικής 
συνεννόησης με την Ελεγκτική Επιτροπή. 
Όλες οι ανωτέρω αποφασεις της Επιτροπής 
Αμοιβών, υποβλήθηκαν στη συνέχεια προς 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Αμοιβών και ο κανονισμός λειτουρ-
γίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Εταιρίας
www. titan.gr στη σελίδα http://ir.titan.gr/
home.asp?pg=corporategovernance   

Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εται-
ρικής Διακυβέρνησης
Η Επιτροπή συγκροτείται από δύο ανεξάρ-
τητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως 
τρίτο μέλος της μετέχει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της 
Επιτροπής έχουν μεγάλη εμπειρία στον 
τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Έργο της Επιτρο-
πής είναι η υπόδειξη των κατάλληλων υπο-
ψηφίων µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ο σχεδιασµός της διαδοχής και συνέχειας της 
Διοίκησης της Εταιρίας και η γνωµοδότηση 
ως προς την ορθή εφαρµογή των Αρχών 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε σχέση µε την 
κείµενη νοµοθεσία αλλά και τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές.

H Επιτροπή, με την προηγούμενη σύνθεσή 
της, αφού η σημερινή σύνθεσή της προ-
έκυψε μετά την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου στις 18.5.2010, συνεδρίασε 
δύο φορές το 2010, στις 24/2 και 18/3. Στις 
συνεδριάσεις της αυτές ασχολήθηκε αφενός 
μεν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις 
απαντήσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου επί του ερωτηματολογίου για 
την αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 
το 2009, αφετέρου δε με την επιλογή νέων 
κατάλληλων υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών 
σε αντικατάσταση των αποχωρούντων, λόγω 
συμπλήρωσης του επιτρεπομένου από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ανώτατου ορίου θη-
τειών, μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Δημητρίου 
Κροντηρά και Ηλία Πανιάρα. Η Επιτροπή, δεν 
χρησιμοποίησε εξωτερικούς συμβούλους για 
την ανεύρεση καταλλήλων υποψηφίων, αφού 

έκρινε ότι οι υποψήφιοι που είχε επιλέξει, 
ήτοι οι κ.κ. Αράπογλου και Σαμπατακάκης, 
πληρούσαν όλα τα κριτήρια που είχε θέσει 
για την καταλληλότητα των υποψηφίων, και 
τα οποία ήταν τα εξής: Και οι δύο υποψήφιοι 
δεν προέρχονται από χώρους που λειτουρ-
γούσαν ανταγωνιστικά προς την Εταιρία, 
έχουν βαθειά γνώση και μεγάλη διεθνή 
εμπειρία σε όλο το φάσμα λειτουργίας του 
τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα και 
χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην Ελληνική 
και διεθνή αγορά. Η Επιτροπή έκρινε ότι το 
μίγμα ικανοτήτων, γνώσεων και προσωπικο-
τήτων και των δύο, θα συμπλήρωνε ιδανικά 
τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην εκτέλεση 
του έργου του. Η εισήγηση της Επιτροπής 
έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο, στη συνέχεια, υπέβαλε σχετική εισή-
γηση στη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010, η 
οποία προέβη στην εκλογή των μελών του 
σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης  και ο κανονισμός λειτουρ-
γίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Εταιρίας

www. titan.gr στη σελίδα http://ir.titan.gr/
home.asp?pg=corporategovernance    

  

Eπιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η Επιτροπή αυτή έχει ως σκοπό την παρο-
χή συμβουλών και υποστήριξης προς τη 
Διοίκηση της Εταιρίας για το σχεδιασμό 
της στρατηγικής και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου επί θεμάτων 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος της 
είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων του 
Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών σε τρεις 
βασικούς άξονες: Την υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, την προστασία του περιβάλ-
λοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 
και τη σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβά-

νονται η θεσμοθέτηση των Αρχών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και η ενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς 
και τις δραστηριότητες του Ομίλου, η παροχή 
συμβουλών και υποστήριξης για τη συνεχή 
βελτίωση των σχετικών επιδόσεων της Εται-
ρίας και του Ομίλου, η περιοδική μέτρηση και 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινω-
νικών επιπτώσεων των σημαντικών επεν-
δύσεων της Εταιρίας και η τακτική σχετική 
ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
η ενεργή συμμετοχή της Εταιρίας σε ελληνι-
κούς και διεθνείς οργανισμούς, που έχουν ως 
αντικείμενο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δικαιούνται 
να συμμετέχουν και παλαιότερα μέλη της, 
καθώς επίσης και άλλα αρμόδια ανώτερα 
στελέχη της Εταιρία και του Ομίλου.   

Το 2010, η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης πραγματοποίησε 3 συνεδριάσεις.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  και ο 
κανονισμός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί 
στον ιστότοπο της Εταιρίας

www. titan.gr στη σελίδα http://ir.titan.gr/
home.asp?pg=corporategovernance    

  

Διευθύνουσα Επιτροπή
Το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει τη 
λειτουργία Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία 
συγκροτείται σήµερα από τέσσερα εκτε-
λεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
και τρία ανώτατα διευθυντικά στελέχη του 
Ομίλου, και είναι αρμόδια για την εποπτεία 
της λειτουργίας των διαφόρων τομέων και 
διευθύνσεων της Εταιρίας και το συντονισµό 
των δραστηριοτήτων τους. Στις εργασίες 
της Διευθύνουσας Επιτροπής δικαιούται 
να συμμετέχει και οποιοσδήποτε από τους 
διατελέσαντες Προέδρους, Διευθύνοντες και 
Εντεταλμένους Συμβούλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στις εργασίες της Διευθύνου-
σας Επιτροπής δικαιούται να συμμετέχει 
και οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους 
διατελέσαντες Προέδρους, Διευθύνοντες και 
Εντεταλμένους Συμβούλους του. Το 2010, η 
Διευθύνουσα Επιτροπή πραγματοποίησε 20 
συνεδριάσεις.

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

> Eταιρική Διακυβέρνηση




