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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε 
Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το 
1996. 

Από την 18.5.2010 είναι μέλος της Επιτροπής 
Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης.

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και 
του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανι-
κών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

Από το 1995 μέχρι το 2006 ήταν αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ. της ΑLPHA BANK ενώ από το 
1994 μέχρι το 2000 διετέλεσε πρόεδρος του 
Σ.Ε.Β.  

Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ( ΤΑΚΗΣ) 
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  

60 ετών,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ. από την 18.5.2010 (1η θητεία) και 
από την 17.3.2011 ανώτερος ανεξάρτητος 
διοικητικός σύμβουλος.

Από την 18.5.2010 είναι μέλος της Επιτροπής 
Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης.

Είναι διευθύνων σύμβουλος εμπορικής 
τραπεζικής της επενδυτικής τράπεζας EFG 
– Hermes Holding. Έχει διατελέσει ανώτατο 
στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών 
στο Λονδίνο (1977-1991) και έχει διευθύνει 
ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων 
τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Το 2000 
ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Global 
Head of the Banks and Securities Industry για 

τη Citigroup με βάση το Λονδίνο, ενώ από το 
2004 μέχρι το τέλος του 2009 ήταν πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος.  Από το 2005 μέχρι 
το τέλος του 2009 είχε εκλεγεί πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηματικών, 
Ναυπηγικής και Διοίκησης απο ελληνικά και 
βρετανικά πανεπιστήμια και μέχρι σήμερα 
παραμένει πρόεδρος του Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, μέλος του Διεθνούς Εποπτικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου  Tufts στη 
Βοστώνη και μέλος του Δ.Σ. της Tsakos 
Energy Navigation (TEN), εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   

49 ετών, Διευθύνων Σύμβουλος από το 1996. 

Είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 
1992 και στέλεχος της Εταιρίας  από το 1989. 
Προηγουμένως εργάσθηκε ως σύμβουλος 
επιχειρήσεων στη  McKinsey & Company Inc 
στις ΗΠΑ και στη Γερμανία.  

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
E.F.G. EUROBANK ERGASIAS, του Συμβουλί-
ου του Σ.Ε.Β για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του 
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), και του European Round 
Τable of Industrialists (E.R.T) 

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. 
EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό 
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (Μ.Β.Α., 1987) στο Πανεπιστήμιο 
ΗARVARD των Η.Π.Α.

Μέλη
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

44 ετών, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 
του Δ.Σ. από την 10.5.2007 (2η θητεία). 

Είναι, επίσης, τακτικό μέλος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής από τη 17.12.2009 ως μέλος της 
οποίας  επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της 18.5.2010.  

Είναι πτυχιούχος των Πανεπιστημίων YALE 
και COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL OF NEW 
YORK ( Μ.Β.Α.) και αντιπρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της AUTOHELLAS A.T.E.E. 
(HERTZ) και  αντιπρόεδρος της AEGEAN 
AIRLINES A.E.  

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. και 
της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΒΙΔΑΛΗΣ 

56 ετών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
µέλος του Δ.Σ. από την 24.5.2004 (3η θητεία).

Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ως μέλος 
από την 16.12.2004, και ως  μέλος της οποίας  
επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 18.5.2010.  

Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών (B.A.) και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.) του Πανε-
πιστημίου HARVARD των Η.Π.Α., εργάστηκε 
από το 1981 έως το 1998 στην εταιρία 
OWENS CORNING στις Η.Π.Α. ενώ από το 
1994 έως το 1998 ήταν διαδοχικά Πρόεδρος 
των παγκόσμιων δραστηριοτήτων Συνθε-
τικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών 
Υλικών.  Από το 2001 έως το Μάρτιο του 
2011 ήταν  Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρί-
ας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., της οποίας 
είχε προηγουμένως διατελέσει (1998-2001) 
Eντεταλμένος Σύμβουλος.

Είναι επίσης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 
(Σ.Ε.Β) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,  Αντιπρόε-
δρος του Σ.Ε.Β,  και μέλος του  Δ.Σ. των εται-
ριών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε, RAYCAP 
Α.Ε., ZEUS REAL ESTATE FUND και FUTURE 
PIPE INDUSTRIES του Ντουμπάι. Διετέλεσε 
επίσης Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλ-
λευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε) από το 2005 
μέχρι το 2009.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 

74 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
του Δ.Σ. από την 19.6.2001 (4η θητεία).

Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοι-
βών στην οποία συμμετέχει ως μέλος από το 
2004.

Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της COCA COLA 
Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε. και μέλος 
του Δ.Σ. των εταιριών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΒΕΕ και ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Είναι 
επίσης μέλος του Ιδρύματος Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, 
του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

53 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
του Δ.Σ. από την 19.6.2001 (4η θητεία)

Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ορι-
σμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης, στην οποία μετέχει ως μέλος από το 
2007 ενώ έχει εκλεγεί και ως αναπληρωματι-
κό μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων της 18.5.2010. 

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και ξεκίνησε τη 
σταδιοδρομία του το 1976 από την οικογε-
νειακή εταιρία παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων RECOR A.E. Από το 1986 είναι 
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διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας CHIPITA 
ενώ από το 2006 μέχρι την 14.4.2010 υπήρξε 
διευθύνων σύμβουλος της VIVARTIA A.B.E.E. 

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της LAMDA 
DEVELOPMENT A.E ενώ έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρι-
ών, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και 
αντιπρόεδρος της Ε.Χ.Α.Ε.

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

47 ετών, Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από την 
24.6.1992 

Είναι Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Οµί-
λου ΤΙΤΑΝ από το 1996.

Από το 1989 μέχρι το 1990 εργάσθηκε στην 
ΙΩΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. και  από το 1990 μέχρι το 1996 
υπήρξε στέλεχος της Διεύθυνσης Πωλήσεων 
της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. 

Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Παύ-
λου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, πρόε-
δρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος.

TAKHΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  

43 ετών, Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από την 
10.5.2007. 

Είναι Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του 
Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 2001, ενώ από το 1995 
μέχρι το 2001 ήταν στέλεχος της Οικονομικής 
Διεύθυνσης του Ομίλου. 

Πτυχιούχος Οικονομικών (Β.Α.) και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) των πανεπιστημίων 
BROWN και ΝΕW YORK UNIVERSITY –Stern 
School of Business στις Η.Π.Α, έχει εργαστεί 
ως οικονομικός αναλυτής στην AIG και στη 
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων της Ε.F.G. 
EUROBANK. 

Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ  Ασφα-
λιστικές Επιχειρήσεις (ΑIG ΕΛΛΑΣ). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

60 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
του Δ.Σ. από 24.5.2004  (3η θητεία)

Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αμοιβών 
από το 2007 και έχει εκλεγεί ως αναπλη-
ρωματικό μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
18.5.2010. 

Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής 
Αθηνών και του Institut des Sciences 
Politiques Παρισίων είναι πρόεδρος του Δ.Σ. 
της εταιρίας SEPHORA-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  και 
μέλος του Δ.Σ. των εταιριών ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., 
ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. και CARREFOUR – 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

Είναι επίσης μέλος του Γενικού Συµβουλίου 
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανι-
ών (Σ.Ε.Β) και του Ιδρύµατος Οικονοµικών και 
Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) και μέλος του 
Δ.Σ. και ταμίας του Ιδρύματος Ν.Π. Γουλαν-
δρή- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

45 ετών, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 
1995.

Είναι Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997 ενώ από το 
1992 μέχρι το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύ-
θυνσης Εξαγωγών του Ομίλου.

Σπούδασε οικονομικά στο Swarthmore 
College στις Η.Π.Α. και διοίκηση επιχειρήσε-
ων στο INSEAD (Fontainebleau Γαλλίας) και 
έχει εργασθεί στον Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι και 
στην εταιρία συμβούλων BOOZ, ALLEN & 
HAMILTON.

Είναι μέλος του Δ.Σ. και ταμίας του Ιδρύματος 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και 
από τον Ιανουάριο 2010 μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της 
εταιρίας FRIGOGLASS A.B.E.E.  Από το 2007 
μέχρι το 2009 ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .

ΠΕΤΡΟΣ  ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

64 ετών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ. από την 18.5.2010 (1η θητεία) 

Είναι μέλος της Επιτροπής Αμοιβών, ενώ έχει 
επίσης εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική 
Συνέλευση της 18.5.2010.  

Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Υπήρξε 
(1999-2004) γενικός διευθυντής Διαχείρι-
σης Κινδύνων της Citigroup Inc., μέλος της 
διοικούσας επιτροπής και διευθυντής των 
Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως 
το 1997, ήταν επικεφαλής των θυγατρικών 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
του ομίλου American International Group, 
των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων 
του ομίλου και των εργασιών διαχείρισης 
κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. 
Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής 
και εταίρος της C.V. Starr. Έχει εργαστεί επίσης 
στην Chemical Bank  (νυν JPMorgan Chase). 

Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το 
Columbia University: πτυχίο (BsC), μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων (M.B.A.) και διδακτορικό στα Οικονομικά.  
Έχει διατελέσει πρόεδρος της μη κερδο-
σκοπικής οργάνωσης Plan International and 
Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών 
και διευθυντής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ 

62 ετών, Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από 
4.6.1998.

Είναι Διευθυντής των Τοµέων Ανατολικής Με-
σογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του 
Κλάδου Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου.

Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Εξαγωγών 
και Διεθνούς Εμπορίας.

Είναι διπλωματούχος  μηχανολόγος – μη-
χανικός του Πανεπιστημίου Concordia 
του Καναδά και έχει εργασθεί από το 1973 
μέχρι το 1979 στον Καναδά στην εταιρία 
PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  και από το 
1980 μέχρι το 1985 στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β),  της οποίας 
υπήρξε εμπορικός διευθυντής από το 1983 
μέχρι το 1985.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

51 ετών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ. από το 2007 (2η θητεία) 

Είναι επίσης μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
από το 2007, ως μέλος της οποίας επανεξε-
λέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 18.5.2010. 

Πτυχιούχος του UNIVERSITY OF CALIFORNIA/
BERKELEY (Masters Degree in Economic 
Development and Regional Planning) και 
του BOSTON UNIVERSITY/BRUSSELS (Masters 
Degree in International Business), είναι πρόε-
δρος της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Είναι, επίσης, μέλος Δ.Σ. της εταιρίας 
FRIGOGLASS A.B.E.E. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ 

Δικηγόρος

e-mail: enp@titan.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελεγκτική Επιτροπή
Προέδρος:
Ευθύμιος Βιδάλης,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Μέλη:
Ευτύχιος Βασιλάκης,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Βασίλειος Φουρλής,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αναπληρωματικά Mέλη:
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ 

Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ 

Πέτρος Σαμπατακάκης,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Επιτροπή Αµοιβών 
Πρόεδρος:
Γεώργιος Δαυίδ,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Mέλη:
Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Πέτρος Σαμπατακάκης,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Πρόεδρος:
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Μέλη:
Γεώργιος – Ευστράτιος (Τάκης) Αράπογλου, 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Κανελλόπουλος,
Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Eπιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πρόεδρος:
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος:
Νέλλος Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ,
Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου  

Μέλη:
Μιχαήλ Σιγάλας, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, 
Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και
Α. Μεσογείου

Σωκράτης Μπαλτζής,
Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας  

Άρης Παπαδόπουλος,
Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α.

Πανίκος Τρακκίδης,
Διευθυντής Τεχνολογικής Διεύθυνσης Ομίλου 

Βασίλειος  Ζαρκαλής,
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Γιάννης Κόλλας,
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

Αλέξιος Λάσκαρης,
Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Μαρία Αλεξίου,
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ομίλου

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προέδρος:
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος 

Mέλη:
Νέλλος Κανελλόπουλος,
Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου 

Σωκράτης Μπαλτζής,
Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος 

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, 
Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Ομίλου 

‘Aρης Παπαδόπουλος,
Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α. 

Μιχαήλ Σιγάλας,
Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και Α. 
Μεσογείου

Βασίλειος Ζαρκαλής,
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου 
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Ι. Αναφορά στον Κώδικα Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης, στον οποίο 
υπάγεται η Εταιρία  και στον τόπο 
όπου ο Κώδικας αυτός είναι διαθέ-
σιμος προς το κοινό.
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής «η Εται-
ρία»), είναι ανώνυμη εταιρία, οι μετοχές της 
οποίας (κοινές και προνομιούχες) είναι εισηγ-
μένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών. 

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνσης 
αποτελεί ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Ν.3873/2010.

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, από ετών, εφαρμό-
ζει αυτοβούλως αρχές εταιρικής διακυβέρ-
νησης, οι οποίες έβαιναν πέραν των διατά-
ξεων που προβλέπονταν από την ελληνική 
νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη 
συνεδρίασή του της 16.12.2010, αποφάσισε 
και επισήμως την υπαγωγή της Εταιρίας 
στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου (the Combined Code 
on Corporate Governance),  όπως αυτός 
αναθεωρήθηκε από το Financial Reporting 
Council του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο 
2010( εφεξής «ο Κώδικας»).  Ο Κώδικας ευρί-
σκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του UK 
Financial Reporting Council www.frc.org.uk  
και μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα 
είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρίας 
www. titan.gr στη διεύθυνση http://ir.titan.
gr/home.asp?pg=corporategovernance 

Η Εταιρία εφαρμόζει τον Κώδικα με τις 
αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο 
κεφάλαιο «Αποκλίσεις από τον κώδικα εται-
ρικής διακυβέρνησης», όπου και  παρέχεται 
αιτιολόγηση των σχετικών αποκλίσεων.

ΙΙ. Αναφορά στις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον 
των προβλέψεων του νόμου και 
παραπομπή στον τόπο όπου τις 
έχει δημοσιοποιήσει.
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, επιπλέον των 
προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας, 
που περιλαμβάνονται ιδίως στους Νόμους 
2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 και 
3884/2010 και 3873/2010, με την επίσημη 
υπαγωγή της στον Κώδικα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμό-
ζει τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνει ο εν 
λόγω Κώδικας. 

Η Εταιρία, όσον αφορά τα κριτήρια ανεξαρ-
τησίας που πρέπει να πληρούν τα ανεξάρτη-
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , πέραν 
των κριτηρίων που θέτουν η ελληνική νομο-
θεσία και ο Κώδικας, εφαρμόζει τα πρόσθετα 
κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στην 
παράγραφο « Ανάδειξη υποψηφίων μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου» του τμήματος ΙΙΙ 
της παρούσας δήλωσης και ευρίσκονται 
αναρτημένα στoν ιστότοπο της Εταιρίας 
www. titan.gr στη διεύθυνση http://ir.titan.
gr/home.asp?pg=corporategovernance 

ΙΙΙ. Σύνθεση και τρόπος λειτουρ-
γίας του διοικητικού συμβουλίου 
και των άλλων διοικητικών, διαχει-
ριστικών ή εποπτικών οργάνων ή 
επιτροπών της Εταιρίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού 
Συμβουλίου: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο 
διοικητικό όργανο της Εταιρίας, το οποίο εί-
ναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη χάραξη της 
στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της 
Εταιρίας. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της μα-
κροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας, η 
προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέρο-
ντος και των συμφερόντων των Μετόχων, η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρίας 
και του Ομίλου στους νόμους, η εμπέδωση 
της διαφάνειας, των Εταιρικών Αξιών και 
του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας στο 
σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτή-
των του Ομίλου, ο έλεγχος της απόδοσης του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, και των ανώτατων 
στελεχών, η διασφάλιση της αποτελεσματι-
κής λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών 
της Εταιρίας και η παρακολούθηση και επίλυ-
ση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διευ-
θυντών και μετόχων με τα συμφέροντα της 
Εταιρίας και του Ομίλου, αποτελούν βασικό 
καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί 
σημαντικών  θεμάτων  όπως, η έγκριση των 
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, η 
έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, η αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το 

νόμο και το Καταστατικό, η έκδοση ομολογι-
ακών δανείων παράλληλα με την αρμοδιότη-
τα της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύ-
λαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, η 
σύγκληση Γενικών  Συνελεύσεων των Μετό-
χων, η εισήγηση επί  των θεμάτων της Γενικής 
Συνέλευσης, η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης 
Διαχείρισης  και των  λοιπών προβλεπομένων 
από την κείμενη νομοθεσία Εκθέσεων, ο ορι-
σμός των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας 
και ο καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων 
και των ειδικών εκπροσώπων και υπευθύνων 
της Εταιρίας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των αποδο-
χών και λοιπών αμοιβών του Διευθύνοντος 
Συμβούλου και των ανωτάτων στελεχών της 
Εταιρίας και του Ομίλου, την εισήγηση προς 
ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση προγραμ-
μάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό 
της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιριών κλπ.

Τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και αυτά του Διευθύνοντος 
Συμβούλου ασκούνται από διαφορετικά 
πρόσωπα, οι δε αρμοδιότητές τους είναι δι-
ακριτές και ορίζονται ρητά στο Καταστατικό 
και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, 
όπως αυτός ισχύει μετά την αναθεώρησή 
του από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 17.12.2009.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας 
και με την εξαίρεση περιπτώσεων, όπως οι 
ανωτέρω,  για τις οποίες απαιτείται απόφα-
ση Διοικητικου Συμβουλίου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δικαιούται να μεταβιβάζει και 
να αναθέτει με απόφασή του και με ρητούς 
όρους, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπη-
σης, προς ένα ή περισσότερα μέλη του και 
προς διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας. 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

> Eταιρική Διακυβέρνηση

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Επίσης, μπορεί να μεταβιβάσει εξουσίες του 
στη Διευθύνουσα Επιτροπή, οι όροι λειτουρ-
γίας και το αντικείμενο της οποίας αναφέρο-
νται κατωτέρω.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 
από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της 23.5.2006 είναι ασφαλι-
σμένα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Το σημερινό Διοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας αποτελείται από δέκα τέσσσερα (14) 
μέλη και εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 18.5.2010, µε τριετή θητεία, 
η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση του 2013. 

Ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ.  

Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ, ήτοι οκτώ 
(8) μέλη, είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
μέλη, δηλαδή πρόσωπα που και δεν βρί-
σκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης 
µε την Εταιρία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή 
πρόσωπα και πληρούν όλες τις προϋποθέ-
σεις ανεξαρτησίας που έχει θέσει η Ελληνική 
νομοθεσία. Πρόκειται για τους κ.κ. Ευστρά-
τιο – Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου, Ευτύχιο 
Βασιλάκη, Ευθύμιο Βιδάλη, Γεώργιο Δαυίδ,  
Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλο, Πέτρο Σαμπατάκη και  Βασίλειο 
Φουρλή.

Οι ανωτέρω εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη 
από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010 μετά 
από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, το οποίο είχε προηγουμένως ελέγξει 
και διαπιστώσει ότι άπαντες πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προέβλεπε 
ο νόμος. Επίσης, μολονότι κατά τον χρόνο 
εκλογής των ανωτέρω από τη Γενική Συνέ-
λευση, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, δεν είχε ακόμα επισήμως 
υπαχθεί η Εταιρία στις διατάξεις του Κώδικα, 
όλοι οι ανωτέρω , με την εξαίρεση των κ.κ. 
Γεωργίου  Δαυίδ και Σπυρίδωνος Θεοδωρό-
πουλου, πληρούν επίσης τα κριτήρια ανεξαρ-
τησίας που θέτει ο Κώδικας στο άρθρο του 

Β.1.1. Ειδικότερα , οι κ.κ. Δαυίδ και Θεοδωρό-
πουλος υπεβαίνουν το όριο των τριών θητει-
ών που ορίζει ο Κώδικας, αφού  εξελέγησαν 
για τέταρτη φορά από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων και ήδη διανύουν το δέκατο 
έτος θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αμφότεροι εξελέγησαν, για πρώτη φορά ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 
2001. Όμως, το κύρος, η επιχειρηματική τους 
οντότητα και η εν γένει προσωπικότητά τους 
κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία σκέψης και 
πράξης τους και για το λόγο αυτό αποφασί-
στηκε, παρά την υπέρβαση του ορίου των 
τριών θητειών, να είναι οι ανωτέρω εκ νέου 
υποψήφιοι προς εκλογή, ως ανεξάρτητα μέλη 
του από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010. 
Επισημαίνεται επίσης, ότι είναι στην απόλυτη 
κρίση της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει ή 
όχι τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ως ανεξάρτητα μέλη.  

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου δικαιούνται να συνεδριάζουν,  χωρίς 
την παρουσία των εκτελεστικών μελών ή του 
Προέδρου, σε κάθε περίπτωση που αυτά κρί-
νουν ότι υπάρχει ανάγκη. Ανάλογη συνεδρία-
ση δεν πραγματοποιήθηκε το 2010.

Επίσης συνεδριάζουν, μία φορά το έτος, 
χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών,  για 
την αξιολόγηση της απόδοσης του Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τέτοια 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε για το έτος 
2010. Επίσης συνεδρίασαν μία φορά με την 
παρουσία του Προέδρου,  χωρίς την παρου-
σία εκτελεστικών μελών.

Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. – Εκτελεστικά μέλη 
Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την 
εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση της 
18.5.2010, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε 
εννέα (9) μέλη του, ήτοι τους κ.κ. Τάκη Αρά-
πογλου, Ευτύχιο Βασιλάκη, Ευθύμιο Βιδάλη, 
Γεώργιο Δαυίδ, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, 
Ανδρέα Κανελλόπουλο, Παναγιώτη Μαρι-

νόπουλο, Πέτρο Σαμπατάκακη και Βασίλειο 
Φουρλή, ως μη εκτελεστικά μέλη και πέντε 
(5) μέλη του, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Πα-
παλεξόπουλο, Νέλλο Κανελλόπουλο, Τάκη 
Κανελλόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου 
και Μιχαήλ Σιγάλα ως εκτελεστικά μέλη.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν ασκούν εκτελεστικά ή 
διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά συμβάλ-
λουν με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, τις οποίες 
απαρτίζουν εκ ολοκλήρου, στη χάραξη της 
στρατηγικής της Εταιρίας, στην εποπτεία της 
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας 
της διοίκησης, του εσωτερικού ελέγχου 
και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων 
, στον καθορισμό του επιπέδου αμοιβών 
των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στην επιλογή καταλλήλων νέων 
υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου και στην ύπαρξη σχεδίου διαδοχής. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την άποψη ότι όλα 
τα μη εκτελεστικά μέλη του, που εξελέγησαν 
ως ανεξάρτητα από τη Γενική Συνέλευση της 
18.5.2010, είναι πράγματι ανεξάρτητα.    

Τα πέντε (5) εκτελεστικά μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο 
Διευθύνων Συμβουλος, κ. Δημήτριος Παπα-
λεξόπουλος, προέρχονται από τον μετοχικό 
πυρήνα και το ανώτατο στελεχειακό δυναμι-
κό της Εταιρίας και παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος,  είναι ένας εκ 
των κυρίων μετόχων της  Εταιρίας, ο οποίος 
υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας 
από το 1983 μέχρι το 1996. Από το 2006, δεν 
ασκεί εκτελεστικά και διαχειριστικά καθή-
κοντα και ασχολείται μόνο με την άσκηση 
των καθηκόντων του ως Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με κύριο μέλημα 
τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτε-
λεσματικής λειτουργίας του, της αρμονικής 

συνεργασίας των μελών του και της λήψης 
αποφάσεων που ανταποκρίνονται στο 
σύστημα αρχών και αξιών που έχει θεσπί-
σει η Εταιρία. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της 
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, την 
έγκαιρη αποστολή της στα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου μαζί με την αναγκαία 
πληροφόρηση και υλικό, την εξασφάλιση 
διαρκούς και πλήρους πληροφόρησης των 
ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών 
του, ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το 
εποπτικό και αποφασιστικό τους έργο, και τη 
διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τους μετόχους. 
Μετέχει, επίσης, ως μέλος, στην Επιτροπή 
Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης που έχει συσταθεί από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος, δεν έχει άλλες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις, ούτε συμμετέχει ως μέλος σε 
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, πλην 
του διοικητικού συμβουλίου του κοινωφε-
λούς ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο επίσης  είναι 
εκ των κυρίων μετόχων της Εταιρίας και του 
διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Οικο-
νομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος του κ. Γεώργιος – Ευστρά-
τιος ( Τάκης) Αράπογλου. 

Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβου-
λος

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου κ. Τάκης Αράπογλου έχει επίσης οριστεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανώτερος 
Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος (senior 
independent director), ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, υποχρεούται να είναι διαθέσιμος για 
την επίλυση θεμάτων μετόχων , τα οποία δεν 
έχουν επιλυθεί από τα εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητκού Συμβουλίου. 
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Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρι-
κή Γραμματέας) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει ως Εται-
ρική Γραμματέα, τη δικηγόρο της Εταιρίας κ. 
Ελένη Παπαπάνου, η οποία παρέχει νομική 
υποστήριξη στον Πρόεδρο και στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρική Γραμμα-
τέας κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη Υπηρεσία 
της Εταιρίας.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσες 
φορές απαιτείται από τις ανάγκες της Εται-
ρίας και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευ-
ομένων συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται 
να παραστούν στη συνεδρίαση για οποιο-
δήποτε λόγο, δικαιούνται να αντιπροσω-
πεύονται από άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά 
τους. Κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσω-
πήσει ένα μόνο μέλος και να ψηφίσει στο 
όνομά του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου, στελέχη της Εταιρίας ή και 
συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/20, εφόσον συζητούνται θέματα της 
αρμοδιότητάς τους. 

Οι ημερομηνίες των προγραμματισμένων 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθορίζονται κατά τους τελευταίους μήνες 
του προηγουμένου χρόνου, με στόχο την  
εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απαρ-
τίας. Η ημερήσια διάταξη των Διοικητικών 
Συμβουλίων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο 
και αποστέλλεται εγκαίρως στα μέλη, μαζί 
με το αναγκαίο υλικό για τη συζήτηση των 
θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε κάθε συνεδρίαση υπογράφονται τα 

πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, 
τα οποία τηρεί η Εταιρική Γραμματέας και 
στα οποία καταγράφονται, περιληπτικά, οι 
συζητήσεις και οι απόψεις που διατυπώνουν 
τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι 
λαμβανόμενες αποφάσεις.

Ανάδειξη υποψηφίων μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου

Σε σχέση με την υποψηφιότητα μελών τoυ 
Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι ακόλου-
θοι κανόνες: 

A. Η πλειοψηφία των μελών που προτείνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο προς εκλογή 
από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια ανεξαρτησίας όχι μόνο της ελ-
ληνικής νομοθεσίας και του Κώδικα αλλά και 
το κριτήριο ανεξατησίας που έχει θεσπίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι την προϋπόθεση 
μη κατοχής αμέσως ή εμμέσως μετοχών της 
Εταιρίας σε ποσοσστό πλέον του 0,1% του 
μετοχικού της κεφαλαίου. 

B. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
με τριετή θητεία, μπορούν δε να προταθούν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο προς εκλογή 
από τη Γενική Συνέλευση για τέσσερις κατ’ 
ανώτατο όριο τριετείς θητείες. Από την εκλο-
γή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
ανώτατος αριθμός θητειών των ανεξάρτητων 
μελών θα είναι τρεις, ήτοι εννέα εν συνόλω 
έτη θητείας.

Γ. Ο Πρόεδρος και ένας τουλάχιστον Αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 
προέρχονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ένας τουλάχι-
στον από αυτούς πρέπει να είναι ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος του.

Η υπόδειξη κατάλληλων υποψηφίων και 
ο σχεδιασμός της ομαλής διαδοχής των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ανώτατων διοικητικών στελεχών είναι έργο 
της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εται-
ρικής Διακυβέρνησης. Βασικό μέλημα της 
Επιτροπής αυτής, είναι, επίσης, η διασφάλιση 

της απαιτούμενης ισορροπίας προσόντων, 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ότι 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
μπορούν να αφιερώνουν το χρόνο που απαι-
τείται για την ικανοποιητική εκτέλεση  των 
καθηκόντων τους. 

Για την επιλογή καταλλήλων υποψηφίων, 
η Επιτροπή δικαιούται, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τις υπηρε-
σίες ειδικών συμβούλων ή να καταφύγει σε 
δημοσίευση αγγελιών. Μέχρι τώρα πάντως, 
δεν κρίθηκε απαραίτητη από την Επιτροπή η 
χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα 
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμ-
βάνουν επίσημη εισαγωγική ενημέρωση. Πα-
ράλληλα και καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας 
τους, ο Πρόεδρος μεριμνά για τη συνεχή 
διεύρυνση των γνώσεών τους σε θέματα που 
αφορούν την Εταιρία και την εξοικείωσή τους 
με την Εταιρία και τα στελέχη της, ώστε να 
μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικό-
τερα στις εργασίες του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των Επιτροπών του.    

Υποχρεώσεις  μελών Δ.Σ.  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 
την υποχρέωση να συμμετέχουν στις προ-
γραμματισμένες συνεδριάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις 
οποίες συμμετέχουν και να αφιερώνουν το 
χρόνο που απαιτείται για την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για το 
σκοπό αυτό, οφείλουν να γνωστοποιούν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την εκλογή 
τους, τις λοιπές σημαντικές επαγγελματικές 
υποχρεώσεις τους και τις συμμετοχές τους σε 
διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, όπως 
και να γνωστοποιούν στο Διοικητικο Συμβού-
λιο, κάθε μεταβολή στις ως άνω επαγγελμα-
τικές υποχρεώσεις και συμμετοχές τους, πριν 
την ανάληψη αυτών. Σύμφωνα με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εκτελεστικά 
μέλη του δεν μπορούν να συμμετέχουν ως 
μη εκτελεστικά μέλη σε διοικητικά συμβού-

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

> Eταιρική Διακυβέρνηση
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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.  



43

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
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Αξιολόγηση Δ.Σ. και Επιτροπών κατά το 2010
Το 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πραγματοποίησε επτά (7) προγραμματισμένες συνεδριάσεις  (στις 18/3, 26/4, 17/5, 18/5, 26/8, 23/11 και 16/12). Πραγματοποίησε επίσης τέσσερις 
(4) επιπλέον συνεδριάσεις (στις 12/1, 7/5, 22/6 και 18/4 ) για τη λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων θεμάτων διαχείρισης. 

Εξ άλλου , όπως ήδη προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του 2010, η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές ( στις 24/2, 27/5, 27/8 και 16/11), η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης δύο (2) φορές (στις 24/2 και 18/3) και  η Επιτροπή Αμοιβών δύο (2) φορές  (στις 26/4 και 17/5).  

Πίνακας με τις παρουσίες των μελών στις εν λόγω συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη διάρκεια του 2010 παρατίθεται κατωτέρω:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 6/7 1  4/4         

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ  * 3/3   2/2     2/2    

ΤΑΚΗΣ (ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  ** 3/4  1 1/2  1       

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 7/7   4/4         

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5/7 1 1 1/4 2 1 4/4  2/2    

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 4/7 2 1 1/4 1 2 4/4      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 3/7 4    4     2/2  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 6/7 1   4    2/2    

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7   4/4         

ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7   4/4         

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 5/7 2  2/4 2      2/2  

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ  * 3/3   2/2       2/2  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

7/7   4/4         

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ  ** 3/4  1 1/2 1        

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ 7/7   4/4         

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 5/7 2  1/4 2 1 4/4      

*  Η θητεία τους έληξε στις 18.5.2010 

**  Η θητεία τους ξεκίνησε στις 18.5.2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

7 προγραμματισμένες
συνεδριάσεις Δ.Σ.

4 μη προγραμματισμένες
συνεδριάσεις Δ.Σ.

4 συνεδριάσεις
Ελεγκτικής 
Επιτροπής

2 συνεδριάσεις
Επιτροπής Ορισμού

Υποψηφίων και 
Εταιρικής

Διακυβέρνησης

2 συνεδριάσεις 
Επιτροπής Αμοιβών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Συμμετείχε Αντιπροσω-
πεύθηκε Απείχε Συμμετείχε Αντιπροσω-

πεύθηκε Απείχε Συμμετείχε Απείχε Συμμετείχε Απείχε Συμμετείχε Απείχε




