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  Εισαγωγή
Ο  παρών  Κώδικας  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  συντάχτηκε  από  την  Εταιρία  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.» και καταγράφει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρία 
τόσο αυτοβούλως όσο και κατ' επιταγή της κείμενης νομοθεσίας (ν. 2190/1920, ν. 3016/2002, 
ν. 3693/2008, ν. 3884/2010, κτλ.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις γενικές αρχές του Σχεδίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, που καταρτίσθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι:
Ι. η υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής διακυβέρνησης.
ΙΙ. η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών 
και
III. η δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατανοητού συστήματος 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.
Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί 
και διοικείται η Εταιρία και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εταιρικών συμφερόντων καθώς 
και αυτών που αφορούν τα πρόσωπα που συνδέονται με  αυτήν, έχουν έννομο συμφέρον 
στις δραστηριότητες της και περιλαμβάνει για  παράδειγμα, πιστωτές, τράπεζες, δημόσιο, 
μετόχους, διοικητικά στελέχη της Εταιρίας.
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες σε 
όλο  το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων  της  Εταιρίας  και  επιδιώκουν  την  διαφάνεια  στην 
διαχείριση,  ώστε  να  παρέχονται  ισότιμα  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  οι  αναγκαίες 
πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να 
διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος τηςεταιρείας  και  όλων  των  μετόχων, 
διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί 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 Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της εταιρείας, 
όπως  είναι  οι  πελάτες,  οι  πιστωτές,  οι  εργαζόμενοι  και  οι  κοινωνικές  ομάδες  που 
επηρεάζονται  άμεσα  από  τη  λειτουργία  της  εταιρείας.  Οι  κύριες,  μη  εκχωρητέες 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει 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 της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας, όπως και την εποπτεία 
του σχεδιασμού της διαδοχής,
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 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,

 τη διασφάλιση ύπαρξης  αποτελεσματικής  διαδικασίας  συμμόρφωσης  της 
εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς,

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

3.  Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού   
Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες 
του καθορισμού της  ημερήσιας  διάταξης,  της  διασφάλισης  της  καλής  οργάνωσης των 
εργασιών του Διοικητικού  Συμβουλίου,  αλλά και  της  αποτελεσματικής  διεξαγωγής των 
συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της 
έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με όλους τους μετόχους, με 
γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.

4.  Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Κάθε  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θα  πρέπει  να  έχει  υποχρέωση  πίστης  στην 
εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει 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 Διοικητικού Συμβουλίου ή 
τη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θα  πρέπει  να  συνεισφέρουν  την  εμπειρία  τους  και  να 
αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Θα 
πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων, μόνο στο 
βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Διοικητικού 
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Συμβουλίου.  Τέλος,  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει  να επιδιώκουν να 
συμμετέχουν  σε  όλες  τις  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,   καθώς  και  των 
επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται.
 

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

6.  Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου   
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη 
Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται 
αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.

7.  Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου   
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει  να αξιολογεί  τακτικά την αποτελεσματικότητά του 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του.

8. Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο  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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, 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.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο,   μέσω της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει 
άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική 
ενημέρωση από τους  τελευταίους  σε  σχέση με  την ορθή λειτουργία  του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου.

9.  Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών  
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και 
την παραμονή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των 
εργαζομένων στην εταιρεία, που προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις 
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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  Διοικητικό 
Συμβούλιο  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.

10.Επικοινωνία με τους μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς, καλόπιστου και 
εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που 
έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.

11.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 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  Διοικητικό  Συμβούλιο  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  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να 
αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό 
διάλογό τους με την εταιρεία.

Μέρος A – Το Δ.Σ. και τα μέλη του

1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Οι ρόλοι, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και 
τεκμηριώνονται  με  σαφήνεια  στο  καταστατικό  της  εταιρείας  και  στον  εσωτερικό 
κανονισμό.  Η  ανάθεση  εξουσιών  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  γίνεται  με  τρόπο  που 
επιτυγχάνει ευελιξία και ισορροπία και συμβάλλει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, 
έχει θεσπιστεί  επιτροπή ελέγχου , υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονομικής 
πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
και  διαχείρισης  κινδύνων,  καθώς  και  για  την  εποπτεία  και  την  παρακολούθηση  του 
τακτικού  ελέγχου  και  των  θεμάτων  που  αφορούν  στην  αντικειμενικότητα  και  την 
ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών. 

2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η  εταιρεία  διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  αποτελείται  από  πέντε  (5)  έως 
εικοσιένα  (21)  συμβούλους.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκλέγονται  από  τη 
Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  εταιρείας  για  τριετή  θητεία,  που  παρατείνεται 
αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η 
οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να επανεκλεγούν.
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Σύμφωνα  με  τη  βέλτιστη  πρακτική,  το  μέγεθος  και  η  σύνθεση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  εταιρείας  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  σχετική  ισορροπία  μεταξύ 
εκτελεστικών,  μη  εκτελεστικών  και  ανεξάρτητων  μη  εκτελεστικών  μελών.  Έτσι  το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο από μη εκτελεστικά μέλη 
και συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Τα  εκτελεστικά  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ασχολούνται   με  την  καθημερινή 
διοίκηση  της  εταιρείας  και  διατηρεί  κάποιας  μορφής  εργασιακή  σχέση  με  αυτήν.  Η 
ιδιότητα ενός μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
Τα  μη  εκτελεστικά  μέλη  συμμετέχουν  στη  λήψη  αποφάσεων  και  εποπτεύουν  τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 
ζητημάτων,  συμμετέχουν  σε  τυχόν  συμβούλια  και  επιτροπές  και  είναι  ιδιαίτερα 
επιφορτισμένα με την προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα  μη  εκτελεστικά  μέλη  διατηρούν  ανεξαρτησία  στη  διερεύνηση  των  θεμάτων  που 
εξετάζουν,  με  στόχο  την  παροχή  ουσιαστικού  έργου  και  τη  δημιουργία  κλίματος 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών και 
διαχειριστών.
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο 
τη λειτουργία και τα αντικείμενα της εταιρείας όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου 
και για το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε μη εκτελεστικό 
μέλος  φροντίζει  για  τη διαρκή επιμόρφωσή του, ώστε να συνεισφέρει  ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.
Μεταξύ τους υπάρχουν δύο (2) ανεξάρτητα μέλη τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτήν, αναφορικά 
με τα μη εκτελεστικά μέλη ισχύουν τα ακόλουθα:
- Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία 
ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Τα  ανεξάρτητα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχουν  το  δικαίωμα  να 
υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο. 
- Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης  των  μετόχων  και  είναι  ανάλογες  με  τον  χρόνο  που  διαθέτουν  για  τις 
συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
Ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν την ιδιότητα του 
εργολάβου  Δημοσίων  έργων  (εγγεγραμμένοι  στο  ΜΕΚ)  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις περί εργοληπτικών πτυχίων, ώστε η εταιρία να μπορεί να αποκτήσει τη 
μεγαλύτερη δυνατή τάξη εργοληπτικού πτυχίου.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, 
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 
αυτών υπερβαίνει  το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν  την επέλευση των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο 
νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 8



Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο, χρόνο και συζητητέα θέματα ή αν 
το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) Σύμβουλοι.
Είναι  δυνατή  η  διεξαγωγή  συνεδρίασης  Διοικητικού  Συμβουλίου  μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σύμφωνα  και  με  την  απόφαση  που  μπορεί  κατά  νόμο  να  εκδοθεί  από  τον  Υπουργό 
Ανάπτυξης, σχετικά με τη θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για 
την εγκυρότα της συνεδρίασης. 
Στην  περίπτωση  αυτή  η  πρόσκληση  προς  τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  εκλέγει  μεταξύ  των  εκτελεστικών  μελών  του  με 
μυστική ψηφοφορία και  με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, 
καθώς  και  έναν  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  και  έναν  Γενικό  Διευθυντή.  Δεν  θεωρείται 
ασυμβίβαστη, για ένα και το αυτό πρόσωπο, η απονομή σ’ αυτό δύο (2) αξιωμάτων από τα 
παραπάνω. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρεί 
ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η  Συγκρότηση  σε  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ενεργείται  κατά  την  πρώτη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική 
Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, 
διευθύνει  τις  συζητήσεις,  επιβλέπει  την  ορθή  σύνταξη  των  Πρακτικών,  επιβλέπει  την 
εφαρμογή των αποφάσεων και  εν  γένει  επιτηρεί  την  ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών 
υποθέσεων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει την εσωτερική λειτουργία των Γραφείων της Εταιρίας, 
ρυθμίζει τις σχέσεις αυτής προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες και 
αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή.
Το μέγεθος και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπουν την αποτελεσματική 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από 
υψηλό  επίπεδο  ακεραιότητας  και  διαθέτει  ποικιλομορφία  γνώσεων,  προσόντων  και 
εμπειρίας, που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.
H δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  ονόματα  του  Προέδρου  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και των 
Προέδρων των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών τους. Ακόμη, στη 
δήλωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που 
το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους.
Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να γνωστοποιείται η διάρκεια της θητείας 
των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  και  να  περιλαμβάνεται  σύντομο  βιογραφικό 
σημείωμά τους.

3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
Ο  Πρόεδρος  προΐσταται  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Έχει  τις  αρμοδιότητες  του 
καθορισμού  της  ημερήσιας  διάταξης,  της  διασφάλισης  της  καλής  οργάνωσης  των 
εργασιών του Διοικητικού  Συμβουλίου,  αλλά και  της  αποτελεσματικής  διεξαγωγής των 
συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και 
ορθής  πληροφόρησης  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  της 
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αποτελεσματικής επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με όλους τους μετόχους, με 
γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.
Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, 
διευθύνει  τις  συζητήσεις,  επιβλέπει  την  ορθή  σύνταξη  των  Πρακτικών,  επιβλέπει  την 
εφαρμογή των αποφάσεων και  εν γένει  επιτηρεί  την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών 
υποθέσεων.
Ο  Πρόεδρος  θα  πρέπει  να  διευκολύνει  την  αποτελεσματική  συμμετοχή  των  μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του, και να διασφαλίζει 
εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών.

4.Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ο οποίος διαμένει στην 
έδρα της Εταιρίας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο 
που είναι μεγαλύτερη από εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έγινε 
από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η σχετική πρέπουσα 
καταχώρηση στα πρακτικά του.
 Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δικαιούται με δική του ευθύνη να αναθέσει την 
αντιπροσώπευσή  του  στο  Συμβούλιο  σε  άλλον  σύμβουλο.  Η  εξουσιοδότηση  για  την 
αντιπροσώπευσή του, μπορεί να ισχύει για μία ή για περισσότερες από μία συνεδριάσεις 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  ενός  των  μη 
εκτελεστικών μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ο  εξουσιοδοτούμενος  αντιπρόσωπος 
αυτού πρέπει να είναι ομοίως μη εκτελεστικό μέλος. Το αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.  Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποβάλλει  στη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  κατάσταση 
υποψήφιων μελών προς ψήφιση. Παρότι το τυπικό δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων 
και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, τα συμφέροντα των τελευταίων δεν θα εξυπηρετούνταν ορθά, εάν το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν αναλάμβανε πρωτοβουλία για το σχεδιασμό της διαδοχής των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κάνοντας ολοκληρωμένες προτάσεις στους μετόχους, οι οποίες 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας.
Η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και 
με αντικειμενικά κριτήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή 
διαδοχή των μελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
δια  μυστικής  ψηφοφορίας,  κατ’  απόλυτη  πλειοψηφία,  με  τριετή  θητεία,  δυνάμενη  να 
παραταθεί  μέχρι  της  εκλογής  του  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  υπό  της  Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη 
όμως να υπερβεί την τετραετία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει 
και ποια από τα εκλεγόμενα μέλη είναι  ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3016/2002.
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6.Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ένα  βασικό  μέλημα  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  η  κατανόηση  του 
σκοπού και της φύσης ων εργασιών της εταιρείας, καθώς και η τακτική ενημέρωσή τους 
στα θέματα αυτά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται τόσο η επαρκής ενημέρωση κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και η συνεχής εξέλιξη των ικανοτήτων τους κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητους εξωτερικούς συμβούλους, όταν αυτό είναι  απαραίτητο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκρίνονται από 
το σύνολο των παρευρεθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι 
την επόμενη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη 
Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται 
αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και των επιτροπών του θα 
πρέπει  να  καταγράφονται  σε  πρακτικά.  Τα  πρακτικά  κάθε  συνεδρίασης  θα  πρέπει  να 
μοιράζονται και να εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ή 
της επιτροπής.
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  ύπαρξη  προγραμμάτων 
εισαγωγικής  ενημέρωσης  για  τα  νέα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ,  αλλά  και  τη 
διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει  να μεριμνούν τα ίδια για την τακτική 
ενημέρωσή τους, αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους 
κινδύνους,  στους  οποίους  είναι  εκτεθειμένη  η  εταιρεία.  Επίσης  θα  πρέπει  να 
ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς. Τα 
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θα  πρέπει  να  έρχονται  σε  τακτική  επαφή  με  το 
στελεχικό δυναμικό της εταιρείας,  μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής 
τομέων και υπηρεσιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη 
Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους 
συμβούλους με έξοδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το σκοπό αυτό, τα μη εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό εξειδικευμένων συμβούλων.

7.Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών 
του θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κάθε δύο (2) χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριμένη 
διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου  και τα αποτελέσματα της να συζητούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ 
σε  συνέχεια  της  αξιολόγησης,  ο  Πρόεδρος  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  μέτρα  για  την 
αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει  να αξιολογεί  τακτικά την αποτελεσματικότητά του 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του.
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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.

Μέρος B –Εσωτερικός έλεγχος & Διαχείριση κινδύνων
1. Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Τα 
μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου δεν δύναται να είναι λιγότερα από τρία (3).
Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, όπου το ένα τουλάχιστον (1) εξ αυτών 
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Όλα τα μέλη της  Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει  να είναι  καταρτισμένα σε  οικονομικά 
θέματα. Σε περίπτωση και αυτό δεν είναι δυνατό τότε, τουλάχιστον ένα (1) μέλος αυτής 
θα πρέπει να έχει γνώσεις επί οικονομικών θεμάτων.
Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα 
μέλη της.
Απαρτία σχηματίζεται  με τη συμμετοχή δύο (2) μελών. Οι αποφάσεις  λαμβάνονται  με 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λήψης απόφασης για οποιαδήποτε θέμα 
τότε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει δια της ψήφου του.
Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων θεμάτων, για τον υποψήφιο: (α) την εμπειρία και τις 
γνώσεις επί οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, (β) την κατανόηση των λειτουργιών της 
Επιτροπής  Ελέγχου  καθώς  και  διαδικασιών  που  αφορούν  την  χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση  και,  (γ)  λοιπές  δικαιοδοσίες  -  ευθύνες  που  αναλαμβάνονται  κατά  τον 
διορισμό.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα της. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο θα πρέπει 
να  συναντά  τον  τακτικό  ελεγκτή  της  εταιρείας,  χωρίς  την  παρουσία  των  μελών  της 
Διοίκησης.

ιι. Αρμοδιότητες - Καθήκοντα

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εποπτεία - έλεγχος. Η Διοίκηση της Εταιρίας 
φέρει  την ευθύνη για την κατάρτιση, παρουσίαση και  την ακεραιότητα των εταιρικών 
οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται και της δημοσίευσης τους.

Για την εκπλήρωση των κατωτέρω καθηκόντων, αναγνωρίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου δεν επιτελούν τις εργασίες των ελεγκτών ή / και των λογιστών. Με βάσει το 
ανωτέρω, δεν εμπίπτει στην ευθύνη αυτών η εκτέλεση λεπτομερών εργασιών λογιστικής 
επισκόπησης - υποστήριξης ή / και μέρους αυτών ή / και άλλων παρεμφερών εργασιών.

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τους εκάστοτε νόμους 
και διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών και οικονομικών 
αρχών,  λογιστικών  προτύπων,  τις  πολιτικές,  καθώς  και  την  ύπαρξη  των  κατάλληλων 
εσωτερικών «συστημάτων - μηχανισμών ελέγχου», τα οποία παρέχουν την διασφάλιση 
εκείνη  για  την οποία  υφίσταται  η  ακριβοδίκαιη  και  ορθή απεικόνιση των οικονομικών 
πληροφοριών.
Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αναφέρεται  απευθείας  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  και 
υπάγεται σε αυτήν.
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Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το όργανο για τον διορισμό και την παύση των 
εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών. Ωστόσο, η Επιτροπή Ελέγχου έχει την δυνατότητα να 
παρέχει συστάσεις - συμβουλές στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναφορικά με τον 
διορισμό, την διατήρηση ή την παύση αυτών.
Όσον αφορά  στο  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου και  τα  συστήματα  πληροφόρησης,  η 
επιτροπή ελέγχου:

• παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία 
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να επιβλέπει κάθε 
επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας, και 
να  εξετάζει  τα  βασικά  σημεία  των  οικονομικών  καταστάσεων  που  εμπεριέχουν 
σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης,

• εποπτεύει  τους  εσωτερικούς  χρηματοοικονομικούς  ελέγχους  της  εταιρείας  και 
παρακολουθεί  την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο 
το ∆Σ ή σε κάποια άλλη επιτροπή του. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή ελέγχου θα 
πρέπει  να  εξετάζει  σε  περιοδική  βάση  το  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  και 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι 
προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο,

• θα πρέπει να εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας 
με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και να υποβάλλει στο ∆Σ σχετικές αναφορές,

• θα πρέπει  να  εξετάζει  την ύπαρξη και  το  περιεχόμενο των διαδικασιών  εκείνων, 
σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να 
εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα 
χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  ή  για  άλλα  ζητήματα  που  άπτονται  της 
λειτουργίας  της  επιχείρησης.  Η  επιτροπή  ελέγχου  θα  πρέπει  να  διασφαλίζει  την 
ύπαρξη διαδικασιών  για  την  αποτελεσματική  και  ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων 
ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

2. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις 
της  ελληνικής  νομοθεσίας,  που λειτουργεί  σύμφωνα με  τον κανονισμό λειτουργίας.  Η 
μονάδα  εσωτερικού  ελέγχου  θα  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τις  υπόλοιπες 
επιχειρησιακές μονάδες. 
Η υπηρεσία εσωτερικού έλεγχου αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελεί το 
εποπτικό όργανο του εσωτερικού ελέγχου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, 
που  σημαίνει  ότι  διέπεται  από  τις  αρχές  της  ανεξαρτησίας,  αντικειμενικότητας  και 
εμπιστευτικότητας.
Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι:

 Επισκόπηση  του  συστήματος  παροχής  οικονομικών  και  διοικητικών 
πληροφοριών προς την διοίκηση της εταιρείας.

 Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών, οι οποίες έχουν 
εισαχθεί με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας.

 Έλεγχος  των  λογιστικών  αλλά  και  μηχανογραφικών  συστημάτων  της 
εταιρείας.

 Έλεγχος  της  τήρησης  του  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας  της 
επιχείρησης.

 Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
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 Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα 
μέλη της διοίκησης αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της 
εταιρείας.

 Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρείες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει να θεσπίζει 
κατάλληλες  πολιτικές  όσον  αφορά  στον  εσωτερικό  έλεγχο,  και  να  διασφαλίζει  την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να ορίζει τη διαδικασία που θα 
υιοθετηθεί  για  την  παρακολούθηση  της  αποτελεσματικότητας  του  συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των 
εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το ∆Σ κατά τη 
διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. 
Όσον αφορά στην εποπτεία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου:

 θα πρέπει  να  εξασφαλίζει  τη  λειτουργία  της  μονάδας  εσωτερικού  ελέγχου 
σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  για  την  επαγγελματική  εφαρμογή  του 
εσωτερικού ελέγχου,

 προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου της εταιρείας,

 παρακολουθεί  και  επιθεωρεί  την ορθή λειτουργία  της  μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου, και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της μονάδας,

 διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ∆Σ 
το  διορισμό  και  την  ανάκληση  του  επικεφαλής  της  μονάδας  εσωτερικού 
ελέγχου.

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου:
 θα πρέπει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνει προτάσεις στη Γενική 

Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του 
τακτικού ελεγκτή, καθώς και  για την έγκριση της αμοιβής και  τους όρους 
πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή,

 εξετάζει  και  παρακολουθεί  την ανεξαρτησία  του  τακτικού  ελεγκτή και  την 
αντικειμενικότητα  και  την  αποτελεσματικότητα  της  ελεγκτικής  διαδικασίας, 
λαμβάνοντας υπόψητις  σχετικές  επαγγελματικές  και  κανονιστικές 
απαιτήσεις στην Ελλάδα,

 εξετάζει  και  παρακολουθεί  την  παροχή  επιπρόσθετων  υπηρεσιών  στην 
εταιρεία  από  την  ελεγκτική  εταιρεία  στην  οποία  ανήκει  ο/οι  τακτικός/οί 
ελεγκτής/ές για το σκοπό αυτό, θα πρέπει  να αναπτύξει  και  να εφαρμόζει 
πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών σχετικά με την παροχή μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών, και να επιβλέπει την εφαρμογή της.

Διαχείριση κινδύνων
Η Εταιρία θα πρέπει να έχει αναπτύξει τη θέσπιση αντίστοιχων πολιτικών και διαδικασιών 
οι  οποίες  να  διασφαλίζουν  την  αποτελεσματική  διαχείριση  των  κινδύνων  των 
δραστηριοτήτων  της,  υποστηρίζοντας  και  διαφυλάσσοντας  συνολικά  το  σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου και την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Οι θεσπισμένες πολιτικές θα πρέπει να προασπίζουν και να κατευθύνουν τη Διοίκηση σε 
ενέργειες  που  να  αποσκοπούν  στην  διασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  των 
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δραστηριοτήτων της Εταιρίας που άπτονται της διατήρησης της ακεραιότητας, αξιοπιστίας 
και ορθότητας των χρηματοοικονομικών της πληροφοριών.
Οι  θεσπισμένες  πολιτικές  θα  πρέπει  να  διασφαλίζουν  στην  ασφαλή  προστασία,  τη 
διαφύλαξη των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος από το οποίο αντλούνται οι 
χρηματοοικονομικές  πληροφορίες,  τον  ορθό  χειρισμό,  τη  συμφωνία  των  οικονομικών 
μεγεθών  για  την  κατάρτιση  των  χρηματοοικονομικών  και  λογιστικών  καταστάσεων 
εκάστης περιόδου.

Μέρος Γ – Αμοιβές

Γενικά
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και 
την παραμονή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των 
εργαζομένων στην εταιρεία, που 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  Διοικητικό 
Συμβούλιο 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.

1.  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.

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  απόδοσή  τους.  Κατ'  αυτό  τον  τρόπο  η  εταιρεία  επιτυγχάνει  να 
προσελκύει και να διατηρεί στελέχη με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες.

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ. σχετικά με την παροχή αμοιβών στα μέλη του συνίσταται στο 
καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Αναλυτικότερα 
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. Ως προς τα μη εκτελεστικά 
μέλη  προτείνεται  η  αμοιβή  τους  να  αντανακλά  το  χρόνο  απασχόλησης  τους  και  τις 
αρμοδιότητες  τους.  Ενώ συνιστάται  η  αμοιβή  τους  να μην συναρτάται  άμεσα με  την 
απόδοση της εταιρείας ούτως ώστε να μην αποθαρρύνεται η τυχόν διάθεση εναντίωσης 
στην διοίκηση αναφορικά με θέματα ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων. 0ι 
αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προ-εγκρίνονται από το Δ.Σ. ενώ η οριστική 
έγκριση  τόσο  για  τις  αμοιβές  των  εκτελεστικών  όσο  και  για  τις  αμοιβές  των  μη 
εκτελεστικών μελών παρέχεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνδέεται με 
την εταιρική στρατηγική,  τους σκοπούς της εταιρείας και  την πραγμάτωση αυτών,  με 
τελικό  στόχο  τη  δημιουργία  μακροπρόθεσμης  αξίας  στην  εταιρεία.  Ως  εκ  τούτου,  θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

 σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),
 μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση, όπως το ετήσιο χρηματικό 
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συνδεδεμένα  με  μετοχές  (π.χ.  παροχή  δωρεάν  δεσμευμένων  μετοχών, 
δικαιωμάτων  προαίρεσης  επί  μετοχών  και  παρεμφερών  τίτλων),  άλλες 
συμβατικές  ρυθμίσεις,  όπως  σύνταξη,  αποζημίωση  λόγω  αποχώρησης, 
σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και 
άλλες αποζημιώσεις.

Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκρίνεται 
από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  χωρίς  την  παρουσία  των  εκτελεστικών  μελών.  Στις 
περιπτώσεις που η έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το 
νόμο,  η  σχετική  πρόταση  θα  πρέπει  να  διαμορφώνεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
σύμφωνα  με  την  παραπάνω  διαδικασία.  Κατά  τον  προσδιορισμό  της  αμοιβής  των 
εκτελεστικών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:
τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,

 την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς 
στόχους,

 την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας,
 το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς 

εταιρείες.
Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα πρέπει να λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων 
στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.
Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου εγκρίνεται  από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και 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.  Επίσης,  δεν  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  bonus,  δικαιώματα  προαίρεσης  αγοράς 
μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση. Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα 
πρέπει να προσδιορίζει και να προτείνει στους μετόχους βασική ετήσια αμοιβή των μελών 
του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή ή την προεδρία τους 
στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέρος ∆ – Σχέσεις με τους μετόχους

1.  Επικοινωνία με τους μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς, καλόπιστου και 
εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που 
έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Η εταιρεία θα 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.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 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 τα 
θέματα  που  σχετίζονται  με  τη  συμμετοχή  τους  στη  Γενική  Συνέλευση, 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 16



συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά 
τη  Γενική  Συνέλευση.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  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  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να 
αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό 
διάλογό τους με την εταιρεία.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός  του  νομού της  έδρας  ή άλλου δήμου όμορου της  έδρας  ή στην 
περιφέρεια του δήμου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το 
πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της 
Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης,  σε  μία  ημερήσια  πολιτική  εφημερίδα  πανελλαδικής 
κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 
πριν  τη  συνεδρίασή  της.  Σε  περίπτωση  επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων  η 
πρόσκληση ανακοινώνεται ως ανωτέρω δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίασή της. 
Δεν απαιτείται ανακοίνωση νεότερης πρόσκλησης, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται 
ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, 
εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) 
πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. 
Επιπλέον, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά 
την ημερομηνία  της  πρόσκλησης  ,  συμπεριλαμβανομένων και  χωριστών συνόλων ανά 
κατηγορία  μετοχών,  (εφόσον  το  κεφάλαιο  είναι  κατανεμημένο  σε  περισσότερες 
κατηγορίες μετοχών),
γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται, ή εφόσον 
καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για 
κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν 
οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,
ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 
μέσω αντιπροσώπου.
Στη  Γενική  Συνέλευση  δικαιούται  να  συμμετέχει  όποιος  εμφανίζεται  ως  μέτοχος  στα 
αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της 
μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω 
φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του 
τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης 
ημέρας  πριν  από  την  ημέρα  συνεδρίασης  της  γενικής  συνέλευσης  (ημερομηνία 
καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με 
τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν 
από  τη  συνεδρίαση  της  γενικής  συνέλευσης.  Στην  Επαναληπτική  Γενική  Συνέλευση 
μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα 
του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την 
ημέρα  συνεδρίασης  της  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης  (ημερομηνία  καταγραφής 
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επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 
πιστοποίηση  σχετικά  με  τη  μετοχική  ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει  στην  Τράπεζα  το 
αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η Τράπεζα, 
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αποθετηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μεριμνά για τη 
λήψη της  ηλεκτρονικής  πιστοποίησης  προκειμένου  να  διευκολύνει  τη  συμμετοχή  των 
μετόχων στη Γενική Συνέλευση.
Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, όπως ορίζει ο νόμος, 
ο  πίνακας  των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση (με 
ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου 
και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών). 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
ημερήσιας  διάταξης,  όταν  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  σε  αυτή  μέτοχοι  που 
εκπροσωπούν  το  1/5  τουλάχιστον  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Σε 
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός 20 ημερών, 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης  χωρίς  κατώτατο  περιορισμό  ως  προς  το  εκπροσωπούμενο  τμήμα  του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Επί  ειδικών  θεμάτων  (αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου,  επαύξηση  υποχρεώσεων  των 
μετόχων, μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, έκδοση μετατρέψιμου 
ομολογιακού δανείου κλπ) απαιτείται απαρτία τουλάχιστον των 2/3 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, συγκαλείται Επαναληπτική 
Γενική  Συνέλευση  όπου  αυτή  τη  φορά  απαιτείται  απαρτία  τουλάχιστον  του  ½  του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση έλλειψης απαρτίας και αυτή τη 
φορά, συγκαλείται Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπου η απαρτία που απαιτείται 
αυτή τη φορά είναι τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
που εκπροσωπούνται σε αυτή. Επί των ειδικών θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη 
απαρτία,  οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  των  2/3  των  ψήφων  που 
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης εντός 20 ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για θέματα όπως: 
τροποποίηση  του  καταστατικού,  αύξηση  ή  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  εκλογή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, 
διάθεση των ετήσιων κερδών, έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συγχώνευση, 
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς 
και διορισμό εκκαθαριστών. 

Για την εταιρεία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Κων/νος Στέγγος Παναγιώτης Καζαντζής
Πρόεδρος Δ.Σ. Οικονομικός Διευθυντής
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