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1. Προοίμιο  

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής 
Υποψηφιοτήτων (εφεξής Κανονισμός) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»)  

Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με το θεσμικό  πλαίσιο που διέπει τις 
εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:  

α) το ν. 4706/2020  

β) τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της ΕΚ και 

γ) τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΚ, ιδίως της Εγκυκλίου αρ. 60/18.9.2020 ΕΚ 

Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα 
των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων / κανονιστικών πράξεων.  
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2. Αντικείμενο / Σκοπός  
 

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων 
(εφεξής «Επιτροπή»).     

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική  και διάφανης 
διαδικασία για την ανάδειξη υποψήφιων στο Διοικητικό  Συμβούλιο, καθώς 
και Κατόχων Καίριων Θέσεων.  

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει, επίσης, ότι υπάρχει στην Εταιρεία ο κατάλληλος 
συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού  
Συμβουλίου και Επιτροπών.  

4. Απώτερος σκοπός της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης 
στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Εταιρείας, με την κατάλληλη ποικιλομορφία και σύνθεση.  

 
5. Ο Κανονισμός αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.  
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3. Σύνθεση  
 

1. Αριθμός μελών. Η Επιτροπή  αποτελείται από  τουλάχιστον τρία (3) μη 
εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον εκ των 
μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα.  
 

2. Πρόεδρος Επιτροπής. Τα μέλη ορίζουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο 
πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή, κοινοποιεί δε τις προτάσεις, 
αποφάσεις και εισηγήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως πρόεδρος της 
Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  μέλος. Ο πρόεδρος 
αναπληρώνεται από το δεύτερο ανεξάρτητο μέλος.  
 

3. Γραμματέας. Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ασκεί και καθήκοντα 
Γραμματέως. 

 
4. Συνολικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες. Τα Μέλη της Επιτροπής 

διαθέτουν συνολικά  τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία 
σχετικά  με τις εργασίες της Εταιρείας, ώστε να αξιολογούν την κατάλληλη 
σύνθεση του Διοικητικού  Συμβουλίου και, μεταξύ  άλλων, τη διαδικασία 
επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με 
επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.  
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4. Θητεία  
1. Διάρκεια. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για περίοδο ίση με τη θητεία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επαναδιορισμός των μελών της 
Επιτροπής είναι πάντοτε δυνατός.  

 
2. Απώλεια ιδιότητας. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου επιφέρει αυτοδικαίως απώλεια της ιδιότητας του μέλους της 
Επιτροπής.  
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5. Αρμοδιότητες  
 
Η Επιτροπή  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :  
 

1. Μέλη ΔΣ. Ερευνά και προτείνει  κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την 
πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου, όποτε αυτό  ήθελε 
προκύψει. Για το σκοπό  αυτό , η Επιτροπή , συνεκτιμά τα απαιτούμενα 
προσόντα και ικανότητες, από  άποψη ειδικοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας 
των προσώπων που πρέπει να συμμετέχουν στο Διοικητικό  Συμβούλιο και σε 
ποιες αναλογίες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της ιδίως τυχόν κωλύματα ή 
ασυμβίβαστα (με ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των 
ανεξάρτητων μελών) λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του 
εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού  
Κανονισμού  Λειτουργιάς της Εταιρείας. Αξιολογεί και εκτιμά την ατομική και 
συλλογική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ. 

 
2. Διευθύνων Σύμβουλος. Φροντίζει για την, ανά πάσα στιγμή , ύπαρξη 

κατάλληλης διάδοχης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενημερώνει σχετικά   
το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
3. Διοικητικό Συμβούλιο. Αξιολογεί και εκτιμά την καταλληλόλητα της δομής, 

του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει 
εισηγήσεις προς αυτό , σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.  

 
4. Πολιτική καταλληλόλητας. Αξιολογεί την πολιτική καταλληλότητας και 

υποβάλει προτάσεις για την πολιτική   καταλληλόλητας, η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον την επαρκή  εκπροσώπηση ανά φύλο.  

 
5. Διευθυντικά Στελέχη. Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό  

Συμβούλιο, σχετικά με την καταλληλόλητα και την επάρκεια της 
ακολουθουμένης από   τη Διεύθυνση της Εταιρείας πολιτικής επιλογής και 
πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών.  

 
6. Επιτροπή ελέγχου. Ερευνά  και Εισηγείται  στη  Γενική  Συνέλευση,  

κατάλληλα  πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της 
Επιτροπής Ελέγχου. Ιδίως διαπιστώνει την καταλληλόλητά των υποψήφιων 
μελών της Επιτροπής Ελέγχου και τη συνδρομή των κριτηρίων που 
προβλέπονται από   την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.  
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6. Σύγκληση και συνεδριάσεις  
  

1. Συχνότητα συνεδριάσεων. Η Επιτροπή  συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές 
κατ’ έτος ή και συχνότερα, αν το απαιτούν οι περιστάσεις ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της 
Επιτροπής τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο.   

 
2. Δικαίωμα σύγκλησης. Δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση της Επιτροπής 

διά του προέδρου της έχουν, τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού  Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

 
3. Συνεδριάσεις εξ αποστάσεως. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι 

απαραίτητο να γίνονται με φυσική παρουσία. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη 
χρήση νέων τεχνολογιών προς διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής με 
την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας.  

 
4. Απαρτία. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση θα πρέπει να είναι παρόντα ή 

να αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της Επιτροπής είτε με φυσική παρουσία 
είτε με τηλεδιάσκεψη.   

 
5. Πλειοψηφία. Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 

2/3.  
 

6. Παράσταση μη μελών. Η Επιτροπή δύναται να καλεί οποιοδήποτε Μέλος 
της Διοίκησης ή Στέλεχος της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της. 
Σε κάθε περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν η Επιτροπή  εξετάζει θέματα που αφορούν εκτελεστικά   μέλη 
του Διοικητικού  Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου ή και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

 
7. Πρακτικά. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά   των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει να καταγραφεί η 
άποψή του στα πρακτικά. Τα πρακτικά εγκρίνονται κατά την επόμενη 
συνεδρία της Επιτροπής και υπογράφονται από τον πρόεδρο.  
 

8. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή 
πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση ακόμα 
και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  
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7. Μέσα και πόροι της Επιτροπής  
 

1. Μέσα. Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα μέσα 
για την επίτευξη του σκοπού της. Ιδίως η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και να 
λάβει οιαδήποτε πληροφορία διαθέτει η Εταιρεία και είναι απαραίτητη για 
την άσκηση των καθηκόντων της. 
  

2. Συνεργασία με άλλες Επιτροπές / μονάδες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές ή μονάδες 
της Εταιρείας.   

 
3. Πόροι / Εξωτερικοί σύμβουλοι. Ιδίως η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί 

οποιουσδήποτε πόρους θεωρεί πρόσφορους για την εκπλήρωση των 
σκοπών της, συμπεριλαμβανόμενων υπηρεσιών από εξωτερικούς 
συμβούλους.   
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8. Έγκριση και τροποποιήσεις κανονισμού  
 

1. Έγκριση. Ο Κανονισμός υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου. 
Στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται, επίσης, και κάθε 
τροποποίηση του Κανονισμού.   

 
2. Έλεγχος και αξιολόγηση. Το Διοικητικό  Συμβούλιο ελέγχει και αξιολογεί σε 

τακτά χρονικά διαστήματα τον Κανονισμό, επιφυλάσσεται δε να επιφέρει τις 
εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο 
λειτουργιάς της Επιτροπής, που κατά   την κρίση του, επιβάλλονται για την 
εκπλήρωση του έργου της.  

 
 
 


