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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-
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