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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  ΑΝΕΚ ΑΕ 
 

Η Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (εφεξής Η «Εταιρεία»), υιοθετεί την 
παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας») των μελών του 
διοικητικού της συμβουλίου (εφεξής ΔΣ) δυνάμει του άρθρου 3 και του άρθρου 18 του 
Ν. 4706/2020  «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών σύγχρονη αγορά 
κεφαλαίου, ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. 60/18-9-2020 Εγκυκλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας 
του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020». 

 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού 
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). 

 

Γενικά 
1. Ως Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που 

εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας 
των μελών του ΔΣ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής 
καταλληλότητας. 
 

2. H Πολιτική Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει η Εταιρεία  αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και 
εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσο-
μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές της επιδιώξεις με στόχο την προαγωγή του 
εταιρικού συμφέροντος. 

 
3. Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το ΔΣ  και υποβάλλεται προς έγκριση 

στην Γενική Συνέλευση.  

Αρχές Πολιτικής Καταλληλότητας  
1. Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι: 

• σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη και να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας 
και της αναλογικότητας. 

• σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και στον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της  Εταιρείας. 
 

2. Η Εταιρεία  στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών για 
το ΔΣ  στηρίχθηκε στην αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων  αποτίμησης όπως : 
• το μέγεθος και η οργανωτική της διάρθρωση, 
• η  θέση της στο κλάδο της ακτοπλοΐας,  
• η μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική της,  
• η αξιολόγηση των κινδύνων. 

 
3. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συμμετέχει στη 

διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας,  και  παρακολουθεί την εφαρμογής της 
προβαίνοντας  σε  αξιολόγησή ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν 
χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές ενημερώνοντας εγγράφως το ΔΣ γι’ αυτά.  Η 
μονάδα του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας δύναται να προβαίνει σε συστάσεις 
επί της Πολιτικής Καταλληλότητας, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως στο ΔΣ. 
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4. Η διαμορφωθείσα Πολιτική Καταλληλότητας  της Εταιρείας λαμβάνει υπόψη την 

ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του ΔΣ , την συμμετοχή του ή 
μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του και τον χαρακτηρισμό του ως 
ανεξάρτητου ή μη μέλους, καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή συμβατικές 
δεσμεύσεις που συνδέονται με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει 
υιοθετήσει η Εταιρεία. 
 

5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από 
τα κριτήρια καταλληλότητας, στο πρόσωπο ενός μέλους του ΔΣ, για λόγους που το 
πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, η 
Εταιρεία δια του αρμοδίου οργάνου της και μετά από σχετική εισήγηση της  
Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εντός τριών (3) μηνών προβαίνει 
άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του.  
 

 
Η Πολιτική Καταλληλότητας περιλαμβάνει: 

A. Τις αρχές επιλογής ή αντικατάστασης των μελών του ΔΣ και την ανανέωση της θητείας 
των υφιστάμενων μελών, 

B. Τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ, 
Γ.    Την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας (diversity) επιλογής  των μελών του ΔΣ, 
Δ.  Την εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας. 
 
 
Η Εταιρεία διοικείται από ΔΣ το οποίο  αποτελείται από 9 έως 11 μέλη, τα οποία εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του ΔΣ κρίνεται επαρκής δεδομένου του 
μεγέθους της Εταιρείας και της σημαντικής θέση της στην ελληνική ακτοπλοΐα.  

 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την 
πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το 
επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται στη διασφάλιση:  
• τήρησης της πολιτικής καταλληλότητας ως μέρος του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της Εταιρείας,  
• λήψης όλων των εύλογων μέτρων που διασφαλίζουν, ότι κάθε μέλος γνωρίζει και 

κατανοεί τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.  
 
Η λειτουργική υπόσταση της Εταιρείας σε όλο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της,  
εντάσσεται στις αρχές  που επιτάσσουν το θεσμικό πλαίσιο και η ηθική αναδεικνύοντας τις 
αρχές : 
• της ακεραιότητα και της ειλικρίνειας, 
• της  αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας, 
• της διακριτικότητας  και εμπιστευτικότητας, 
• της ορθολογικής ανάληψης κινδύνου, 
• της διαφάνειας. 
 
Στόχοι της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελούν: 
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• Η θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή και την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Η καθιέρωση διαφανούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής από απόψεως χρόνου 
διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας και ανάδειξης των υποψήφιων μελών. 

 

Ως καταλληλότητα ορίζεται, ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο θεωρείται ότι είναι ευυπόληπτο 
και ότι διαθέτει, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, τις κατάλληλες γνώσεις και 
ικανότητες, καθώς και την κατάλληλη εμπειρία για να εκτελέσει τα καθήκοντά του.  

Η καταλληλότητα περιλαμβάνει επίσης την εντιμότητα, την ηθική ακεραιότητα και την 
ανεξάρτητη βούληση του κάθε ατόμου, καθώς και τη δυνατότητά του να διαθέσει επαρκή 
χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς έγκριση στο ΔΣ το 
πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν: 
• τα κριτήρια ήθους,  
• τις προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,  
• να μη βρίσκονται σε συστηματική σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και  
• να δύνανται να διαθέσουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
 
A. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  
 
Η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθορίζει: 

 ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση, 
 την στελέχωση του ΔΣ με πρόσωπα ήθους και φήμης, 
 ότι  τα μέλη ΔΣ διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα 

καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο ΔΣ, ενώ παράλληλα διαθέτουν 
ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους, 

 την αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας κατά την επιλογή, την 
ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση τους, 

 ότι τα υποψήφια μέλη του ΔΣ γνωρίζουν κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη θέσης 
στο ΔΣ, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας, 

 την επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ΔΣ:  
α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών  
    του ΔΣ ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου, 
β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του ΔΣ, 
γ) σε κάθε περίπτωση γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την  
    καταλληλότητα του μέλους του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων  
    στις  οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την πολιτική σύγκρουσης  
    συμφερόντων της  Εταιρείας. 

 Το πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της 
Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του ΔΣ, ιδίως 
εκτελεστικών μελών και  μελών των Επιτροπών. 

 
B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 
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Η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προβλέπει ότι κατά την επιλογή, ανανέωση της 
θητείας και την αντικατάσταση μέλους λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και 
συλλογικής καταλληλότητας, καθώς επίσης και η αναγνώριση και προσαρμογή στην 
κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.   
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα διττό πλαίσιο  κριτηρίων, τόσο σε επίπεδο 
ατομικής καταλληλότητας, όσο και αξιοπιστίας.  

 Τα κριτήρια καταλληλότητας αφορούν: 
o την επαγγελματική κατάρτιση,  
o την επάρκεια γνώσεων και  
o την εμπειρία.  
  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει στο σύνολό τους:  
– να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και επάρκεια ως προς την επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση της Εταιρείας,  
– να εξασφαλίζεται πλουραλισμός και διαφοροποίηση ως προς τα επαγγελματικά 

προσόντα και τις γνώσεις τους,   
– να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία,  

 
 Τα κριτήρια αξιοπιστίας αφορούν: 
o την εντιμότητα,  
o την ακεραιότητα,  
o την φήμη,   
o την διακριτικότητα και  
o την εμπιστευτικότητα. 

 
Όλα τα κριτήρια σχετίζονται με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, μετά από σχετική εισήγηση και έγκριση 
από το Δ.Σ, καθορίζει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα 
κριτήρια ήθους, τις προϋποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, να μη 
βρίσκονται σε συστηματική σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και να δύνανται να 
διαθέσουν επαρκή χρόνο.  
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
 
Β.1.   Ατομική Καταλληλότητα 
 
Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται παρακάτω.  
Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.  
Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 
9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει) εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας. 
 
Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην 
απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας.  
Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων δύναται 
να εξετάζονται τα ακόλουθα:  
 
1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων 
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Στο πλαίσιο αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων λαμβάνονται υπόψιν τα 
κάτωθι: 
 
1.1. ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες  π.χ ως Πρόεδρος, 
ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ως εκτελεστικό μέλος ΔΣ ή μη. 
1.2 το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως 
εφόσον σχετίζεται εφόσον σχετίζεται με τις θαλάσσιες  μεταφορές  και της ναυτιλίας με τις 
σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς. 
1.3 οι γνώσεις και δεξιότητες  που έχουν αποκτηθεί μέσω διαρκούς και δια βίου εκπαίδευσης 
και μέσω πιστοποιήσεων  επαγγελματικής κατάρτισης.  
1.4 οι γνώσεις και δεξιότητες  που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την 
επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Δ.Σ.  
1.5 η επαγγελματική  εμπειρία, την οποία έχουν αποκτήσει σε θέσεις διοικητικές ή ως μέλη 
σε άλλα ΔΣ εταιρειών εισηγμένων ή μη, ή μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
για ικανό χρονικό διάστημα. 
1.6 στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν την ιεραρχική εξέλιξη τους σε προηγούμενες 
ενασχολήσεις τους, το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψιν της 
διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην 
οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, το βαθμό ευθύνης του, του 
αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας. 
1.7 στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν soft skills, την ικανότητα για καλή συνεργασία στο 
πλαίσιο μιας οργανωμένης ομάδας, την ικανότητα να εκφράζονται κατά τρόπο κατανοητό, 
μεταξύ άλλων. 
 
2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη  
2.1   Τα μέλη του Δ.Σ διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο  
          προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. 
2.2   Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα  
         και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που  
         να υποδηλώνουν διαφορετικά. 
2.3  Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο ΔΣ της  
        Εταιρείας είναι, να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του  
        αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για  
        ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία  
        υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος ΔΣ  
        γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής  
        απόφασης.    
        Η ως άνω προϋπόθεση επεκτείνεται και σε τρίτα πρόσωπα, αναφορικά με τα οποία:   
        Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας  
        σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να  μην έχει   
        εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά,          
        τελεσίδικη  δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες  
        συναλλαγές Εταιρείας.  
        Κάθε υποψήφιο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών, τρίτο  πρόσωπο  υποβάλλει  
        στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε  
        τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί άμεσα στην  Εταιρεία       
την  έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 
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2.4 Τα υποψήφια Μέλη ΔΣ δεν θα πρέπει να έχουν: 
• υποπέσει σε ποινικό αδίκημα, που αφορά σε κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, 

αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, 
καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία 

• καταδικασθεί δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για αδικήματα που 
αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ακόμα και όταν η αντίστοιχη τέλεση του 
αδικήματος ή της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η 
αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές άλλης χώρας  

 
  2.5 Τα ως άνω θα διαπιστώνονται βάσει: 

• υπεύθυνης δήλωσης των υποψηφίων,  
• αποσπάσματος ποινικού μητρώου, 
• άλλων εγγράφων δημοσίων αρχών. 

 
2.6  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τα υποψήφια μέλη ΔΣ  

  υπόκεινται  σε έλεγχο για την ακρίβειά από την  Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης                   
  Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία και την     
  πολιτική της εταιρείας περί  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  
 

2.7  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 4 και 5 του ν. 4706/2020, για την  
         εν λόγω αξιολόγηση  λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του  
         μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες  
         συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του  
         εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η  
         ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο  
         είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου  
         μετά  την παράβαση ή το αδίκημα. 
         Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού  
        του  υποψήφιου μέλους του ΔΣ από το να ενεργεί ως μέλος ΔΣ, η οποία έχει εκδοθεί από  
        οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 
 
3. Σύγκρουση συμφερόντων 

Η Εταιρεία εφαρμόζει  Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) 
του αρ. 14 του ν. 4706/2020.  

3.1 Η σύγκρουση συμφερόντων αποτελεί μια κατάσταση στην οποία μέλος του Δ.Σ  
μπορεί να έχει συμφέρον (προσωπικό ή οικονομικό), που δύναται να περιορίσει την 
ανεξαρτησία κρίσης του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  

         
   3.2 Τα Μέλη του ΔΣ:  

α) απαγορεύεται να επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα αντίθετα με τα 
συμφέροντα της Εταιρείας, 
β) πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη τα προσωπικά 
τους συμφέροντα, τα οποία μπορεί να προκύπτουν από συναλλαγές της Εταιρείας 
που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους. 
 

3.3 Σε περίπτωση που το ίδιο συμφέρον ενός μέλους είναι πιθανό να έρχεται σε  
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σύγκρουση με τα εταιρικά συμφέροντα, το μέλος αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως το ενδεχόμενο στον Πρόεδρο του ΔΣ ή να το δηλώσει κατά την πρώτη 
συνεδρίαση του ΔΣ μετά τη διαπίστωσή του, ώστε να καταγραφεί στα πρακτικά. 
 

3.4 Επίσης, τα μέλη του ΔΣ, υποχρεούνται να δηλώνουν τυχόν πρόθεσή τους να  
αναπτύξουν δραστηριότητα ή να διενεργήσουν συναλλαγή που σχετίζεται με την 
εταιρεία ή βασικό πελάτη ή προμηθευτή της.  
 

3.5 Στο ίδιο πλαίσιο, τα μέλη υποχρεούνται να δηλώνουν στον Πρόεδρο του ΔΣ κάθε  
συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή άλλης μορφής διοικητικά όργανα άλλων 
νομικών προσώπων –φορέων οιουδήποτε χαρακτήρα και αντικειμένου, καθώς και 
κάθε άλλη σχέση ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα 
συμφέροντα της εταιρείας. 
 

3.6 Τα υποψήφια μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις επαγγελματικές τους  
δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες εταιρείες, αλλά και σε οντότητες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πριν από την τοποθέτησή τους στο ΔΣ της εταιρείας.  
 

3.7 Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ που προτίθεται να αναλάβει θέση μη εκτελεστικού σε 
ΔΣ άλλης, μη συνδεδεμένης εταιρείας, υποχρεούται να εξασφαλίσει 
προηγουμένως την έγκριση του ΔΣ της πρώτης. 

 
3.8 Τα μέλη του του ΔΣ   θα γνωστοποιούν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων της 

Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του Άρθρου 99 του Νόμου 
4548/2018, εάν συνδέονται με τα εν λόγω πρόσωπα. Η γνωστοποίηση, 
προκειμένου να είναι επαρκής, θα περιλαμβάνει σαφή περιγραφή της συναλλαγής 
και των προσωπικών συμφερόντων. 

 
3.9 Τα μέλη του ΔΣ  απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής 

Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων μερών, πράξεις  που 
υπάγονται στους σκοπούς  της Εταιρείας καθώς και  να μετέχουν  ως ομόρρυθμοι 
εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους 
σκοπούς. 

 
3.10 Το ΔΣ μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν     σύγκρουσης          

         συμφερόντων μεταξύ μελών του και της εταιρείας και την προστασία του          
         απορρήτου κρίσιμων πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή τής  
         μετοχής, την εικόνα, τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Η  
         γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει  

                σχετική νομική υποχρέωση ή σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας. 
 
4. Ανεξαρτησία κρίσης 

4.1 Κάθε μέλος του ΔΣ οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η ανεξαρτησία κρίσης  
είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων 
εντός του ΔΣ και απαιτείται για κάθε μέλος του.  
 

4.2 Όλα τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις  
δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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4.3 Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία  
επιτρέπει στο μέλος του ΔΣ να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη 
δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.  

 
4.4 Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του  

ΔΣ  να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο. 
 
4.5 Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία  να λαμβάνει υπόψη  

κατά πόσο τα υποψήφια μέλη ΔΣ διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και    
     αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του ΔΣ, 
β) ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του ΔΣ και ειδικότερα στα  
εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική και 

γ) να μην επηρεάζεται η κρίση τους  τις συνέπειες του φαινομένου της ομαδικής  
(αγελαίας) σκέψης. 
 

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου 
5.1  Όλα τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το  

χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα  
καθήκοντά τους,  

       5.2  Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η  
ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος ΔΣ και οι 
απορρέουσες ιδιότητες που  κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα,  

              καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή  προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες, 
      5.3  Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του ΔΣ για τον αναμενόμενο  
              χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις  
             του ΔΣ και των Eπιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος, 

5.4 Το μέλος του ΔΣ οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για την ανάληψη περαιτέρω  
καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων του σε σχέση με αυτά τα οποία ασκούσε κατά την 
υποβολή υποψηφιότητας του και αξιολόγησης του,  υπό την επιφύλαξη του 
άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/18 ως προς την απαγόρευση ανταγωνισμού.  
 

Β.2.   Συλλογική Καταλληλότητα 
1. Γενικά 
1.1  Το ΔΣ είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του  
       συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη  
      αποφάσεων. 
 
1.2  Τα μέλη του ΔΣ συλλογικά είναι σε θέση: 
α)  να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό  
      μοντέλο,  τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις  
      οποίες   δραστηριοποιείται η Εταιρεία,  
β)  να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των  
     των ανώτατων διοικητικών στελεχών. 
γ)  να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. 
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1.3  Η σύνθεση του ΔΣ αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που  
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η 
απαίτηση το Δ.Σ ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη 
είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την 
πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά: 
• την επάρκεια αριθμού μελών με γνώσεις στο τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας 

(Ακτοπλοΐα) και τους συναφείς τομείς ήτοι στο τομέα των χρηματοοικονομικών ή/και 
κεφαλαιαγορών ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλομορφία και η αλληλοσυμπλήρωση 
των μελών του ΔΣ και  να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν, 

• την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με 
αυτή, 

• τον στρατηγικό σχεδιασμό, 
• τις χρηματοοικονομικές αναφορές, 
• την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, 
• την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, 
• την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, 
• την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, 
• την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. 

 
1.4 Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική  
      καταλληλότητα. Για το σκοπό αυτό, το ΔΣ προβαίνει σε αυτό-αξιολόγησή του ετησίως.  
 
2. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 
 
2.1 Η Εταιρεία έχει  επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον στο (25%) επί του    
      συνόλου των μελών του ΔΣ.  
2.2 Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη το κριτήριο αυτό κατά την  
       υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών ΔΣ. 
2.3 H Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
των  
      φύλων. 
 
3. Κατάρτιση και εκπαίδευση μελών Δ.Σ 
 
3.1  Η εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση κάθε νέου μέλους του ΔΣ διενεργείται 
συντονισμένα τόσο από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και  τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή σε πρώτο επίπεδο, όσο και από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Εταιρείας 
σε δεύτερο επίπεδο, με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων που συνεπάγεται ο ρόλος του 
στο ΔΣ ης Εταιρείας. 
3.2  Με την εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση παρέχεται στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας 
η δυνατότητα να κατανοήσουν σαφώς τη δομή, το επιχειρηματικό μοντέλο, το προφίλ 
κινδύνου και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και το ρόλο τους στο πλαίσιο 
αυτό. Σημαντική είναι η ένταξη των μελών του ΔΣ στην εταιρική κουλτούρα της Εταιρείας, η 
οποία διέπεται από την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, από 
τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό ξηράς και 
θάλασσας, από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της αποφυγής θαλάσσιας 
ρύπανσης, της μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, 
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από την ενδυνάμωση που παρέχει στην τοπική ανάπτυξη και στην υποστήριξη της κοινωνίας 
για καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
3.3 Όλα τα νέα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας λαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες το αργότερο 
έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ η εισαγωγική κατάρτιση τους 
ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την εκλογή ή τον διορισμό τους.  

3.4 Η Εταιρεία διασφαλίζει μέσω διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης από το πλέον 
κατάλληλο για το αντίστοιχο αντικείμενο αρμόδιο πρόσωπο/ στέλεχος της Εταιρείας ότι τα 
μέλη του ΔΣ διατηρούν και εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων  τους  ή εφόσον υφίσταται κάποιο ειδικό θέμα το οποίο 
χρίζει ενημέρωσης των μελών του ΔΣ η κατάρτιση /εκπαίδευση δύναται να λαμβάνει χώρα 
από ανεξάρτητους φορείς ή τρίτους συμβούλους. 

 
Γ.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ  

Η ανεξαρτησία, το μέγεθος και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας μεταξύ των μελών του, είναι ουσιώδεις πτυχές 
της πολιτικής της Εταιρείας στη διαμόρφωση και τον προσανατολισμό της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής της στον κλάδο της ακτοπλοΐας.   

Από αυτήν την άποψη, η Εταιρεία  αναγνωρίζει ότι  η συγκρότηση του ΔΣ από μέλη που 
αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα εμπειρίας, ιστορικού, φύλλου και ηλικίας:  
 αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες και τείνει να ενθαρρύνει 

εποικοδομητική συζήτηση και ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων, 
 επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία του ως φορέα λήψης αποφάσεων και 

προωθεί την ορθή διακυβέρνηση με τρόπο που εξυπηρετεί τις μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές και στρατηγικές ανάγκες της Εταιρείας, ενισχύουν την απόδοση του 
και προωθούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, 

 
2. ΣΚΟΠΟΣ –ΑΡΧΕΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου διαφοροποίησης στο ΔΣ και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Δια μέσου της 
συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του ΔΣ, 
εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι,  η σύνθεση της διοίκησης μέσα σε μια διαφορετική και χωρίς 
αποκλεισμούς κουλτούρα, επιτυγχάνει πολλαπλές προοπτικές και απόψεις και είναι 
απαλλαγμένη από συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις,  διακρίσεις και από 
αποκλεισμό εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Έχοντας ένα ΔΣ εκπροσωπούμενο, με διαφορετικές δεξιότητες, εμπειρία, επαγγελματικό 
υπόβαθρο, χωρίς διακρίσεις σε φύλο  σημαίνει:  
 ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  
 ουσιαστική διαχείριση των θεμάτων αναφορικά με τις ευκαιρίες και απειλές που 

ανάγονται στις δραστηριότητες της Εταιρείας,  
 αξιολόγηση και σύνθεση διαφορετικών απόψεων και συγκερασμός για μεγιστοποίηση 

ωφέλειας,  
 βελτιωμένη λήψη αποφάσεων και διάλογος και  
 αυξημένη ικανότητα εποπτείας της Εταιρείας. 
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Για την σύνθεση του ΔΣ λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των δεξιοτήτων, η εμπειρία, η 
γνώση, της προοπτικής, της ανεξαρτησίας και τα χαρακτηριστικά σε συνάρτηση με τις 
στρατηγικές ανάγκες της Εταιρείας και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. 
Για σκοπούς σύνθεσης του ΔΣ, η πολυμορφία περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: 
 δεξιότητες προσόντα,  
 εμπειρία,  
 εκπαιδευτικό υπόβαθρο,  
 φύλο και ηλικία, 
 άλλες ιδιότητες. 
 
Η ανάδειξη και εκλογή των μελών του ΔΣ γίνεται πάντα με γνώμονα την αξία, τα προσόντα, 
τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία κάθε μέλους αλλά και του ΔΣ ως συνόλου, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα του.  
Στην αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για διορισμό στο ΔΣ, η Επιτροπή Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αξιολογεί τους υποψηφίους αξιοκρατικά, με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια, έτσι όπως αυτά ορίζονται τόσο από τον νόμο όσο και από την εταιρική κουλτούρα, 
την πολιτική ανάδειξης υποψηφίων μελών ΔΣ και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, 
λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει η πολυμορφία του ΔΣ. 
Σε κάθε συγκρότηση ή ανασυγκρότηση της σύνθεσης του ΔΣ,  η Επιτροπή Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τα πλεονεκτήματα όλων των ανωτέρω 
στοιχείων διαφοροποίησης, αλλά μη περιοριζόμενη σε αυτά, προκειμένου να διατηρήσει το 
κατάλληλο εύρος και την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, ικανοτήτων, εμπειρίας και 
προέλευσης των μελών του ΔΣ.  

Κατά την αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον προσδιορισμό 
κατάλληλων υποψηφίων για διορισμό ή επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,  επανεξετάζει περιοδικά τα κριτήρια πρόσληψης 
και επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίσει ότι η πολυμορφία 
παραμένει συστατικό κάθε αναζήτησης και προκειμένου να υποστηρίξει τον ειδικό στόχο της 
διαφορετικότητας, εξετάζει το επίπεδο εκπροσώπησης γυναικών τουλάχιστον στο 25% κατά 
τον διορισμό υποψηφίων για εκλογή ή επανεκλογή στο ΔΣ.  
 

Δ. Επιλογή Μελών του ΔΣ  
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύνθεσή του στη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει το κατά νόμο δικαίωμα επιλογής και 
εκλογής των μελών του.  
 

2. Με την πρόταση αυτή το ΔΣ μεριμνά ώστε, η σύνθεσή του να εκπροσωπεί και να 
διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα, να 
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις τής εταιρείας και του επιχειρηματικού της 
περιβάλλοντος και να εξασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του με στόχο την 
απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας σε βάθος 
χρόνου. 
 

3. Για την αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για το ΔΣ, αρμόδια είναι η  
Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία προβαίνει στη σχετική 
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διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια (χαρακτηριστικά, προσόντα) που ορίζονται στην 
Πολιτική Καταλληλόλητας της που έχει εγκρίνει.   
 

4. Για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
προετοιμάζει περιγραφή του ρόλου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

 
5. Τα επικρατέστερα υποψήφια Μέλη ΔΣ που πληρούν τις προτεραιότητες αξιολογούνται 

στη συνέχεια από την Επιτροπή βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πολιτική 
Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπου σαφώς διαπιστώνεται καθώς η πολυμορφία 
δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των υποψήφιων μελών καθώς και η επαρκής 
εκπροσώπηση ανά φύλο.  

 
6. Η τελική έγκριση ενός εκάστου υποψηφίου πραγματοποιείται από το ΔΣ σε απαρτία, 

προκειμένου ο υποψήφιος να προταθεί στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή.  
 

7. Για τους σκοπούς της εκλογής των μελών του, το ΔΣ αναρτά στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο 
πλαίσιο της σχετικής του εισήγησης, ενημέρωση  αναφορικά με κάθε υποψήφιο μέλος 
για εκλογή στο Δ.Σ ως προς τα ακόλουθα:  
α)  την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους,  
β)  το αναλυτικό του βιογραφικό, περιλαμβάνοντας κυρίως πληροφορίες αναφορικά με  
      την τρέχουσα ή την προηγούμενη δραστηριότητά του/της, καθώς επίσης και  
     οποιεσδήποτε άλλες συμμετοχές του υποψηφίου σε εκτελεστικές θέσεις διοίκησης  
     άλλων εταιρειών, ή σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών  
     συμβουλίων,  
γ)  την αξιολόγηση του ως προς το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας.,  
     σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας.  
δ)  την αξιολόγηση του υποψήφιου μέλους , στην περίπτωση που προτείνεται να εκλεγεί  
      ως ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, ως προς το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια  
      ανεξαρτησίας. 

 

8. Εφόσον το ΔΣ προβεί στην αντικατάσταση ανεξάρτητου μέλους, κατόπιν παραιτήσεως 
του, ή απώλειας της ιδιότητας του για οιονδήποτε λόγο, τότε η απόδοση της ιδιότητας 
του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε υφιστάμενο ή νέο μέλος είναι 
προσωρινή μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση.  

 
 
Ε. Διαδικασία  Αξιολόγησης Υποψηφίων μελών ΔΣ  

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για κάθε υποψήφιο μέλος συλλέγει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσει «Έκθεση Αξιολόγησης», στην οποία 
τεκμηριώνεται ότι αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια  σύμφωνα με την Πολιτική 
Καταλληλότητας της Εταιρείας.  
 
Η Έκθεση, περιλαμβάνει δύο επίπεδα αξιολόγησης: της ατομικής καταλληλότητας και της 
συλλογικής καταλληλότητας.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξετάζεται εάν το 
υποψήφιο μέλος ικανοποιεί το σύνολο των κριτηρίων ή ανταποκρίνεται εν μέρει, οπότε και 
διευκρινίζεται εάν τα κριτήρια αυτά είναι κρίσιμα και ειδικότερα εάν: 
(α) δεν διασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων με επαγγελματική επάρκεια και γνώση 
του αντικειμένου, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα από τη νομοθεσία ή /και 
(β) παραβιάζονται ρητές προβλέψεις της νομοθεσίας Ενδ.:μη ύπαρξη καταδίκης για 
συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα ή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής 
Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
 

Η έκθεση  συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρονται, διαβιβάζεται στο ΔΣ 
για έλεγχο και έγκριση  προκειμένου να γίνει εισήγηση στη Γενική Συνέλευση αναφορικά με 
το κάθε υποψήφιο μέλος του ΔΣ.   

Κάθε απόκλιση από τα τεθέντα κριτήρια αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης του 
υποψήφιου και αναλύεται ο λόγος για τον οποίο γίνεται αποδεκτή.  

 

ΣΤ. Διαδικασία  Συλλογικής Αξιολόγησης των μελών του ΔΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του σε συλλογικό 
και ατομικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/20. 
Η αξιολόγηση αυτή  γίνεται με επιμέλεια και συνδρομή  της Επιτροπής Aποδοχών & 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τόσο αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του 
ΔΣ, όσο και αναφορικά με τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.  
Η αξιολόγηση δύναται να λαμβάνει χώρα δυνάμει ειδικού ερωτηματολογίου και διενέργειας 
συνεντεύξεων.  
Τα πεδία αξιολόγησης περιλαμβάνουν  αποτίμηση των μελών του ΔΣ αναφορικά με: 

 Τις γνώσεις και τις  ικανότητες στην  εκτέλεση των καθηκόντων τους,  
 Την αποτίμηση της κατανόησης των τομέων για τους οποίους καλούνται να λογοδοτούν 

συλλογικά, 
 Την  ικανότητα τους  στην  αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία της Εταιρείας, 
 Τις διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 

Εκτελεστικά μέλη, 
 
Η Επιτροπή Aποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης, που 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα:  

(α)  της συνολικής απόδοσης του ΔΣ. 
(β)  της ατομικής αξιολόγησης. 
 
Η Έκθεση περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης, αναφορά στους 
τομείς-σημεία που κάλυψε, τα βασικά πλεονεκτήματα που εντοπίσθηκαν και οι περιοχές που 
χρήζουν βελτίωσης, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για τις απαντήσεις που δόθηκαν στο 
φύλλο αυτό-αξιολόγησης. 

Η έκθεση της Επιτροπής Aποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υποβάλλεται προς 
συζήτηση στο ΔΣ. Μετά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έκθεσης το ΔΣ καθορίζει με 
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απόφασή του, τυχόν διορθωτικές  ενέργειες που κρίνεται σκόπιμο να γίνουν κα υποβάλλει 
στην επόμενη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 

Ζ. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας. 
 
Η Εταιρεία έχει εναρμονίσει  την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της 
εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στην Διοίκηση 
της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ενώ ταυτόχρονα συνιστά τη δομή μέσω της οποίας τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, 
επισημαίνονται οι βασικοί κίνδυνοι που ανακύπτουν κατά την λειτουργία της εταιρείας και 
καταστρώνεται το σύστημα διαχείρισής τους, ενώ προσδιορίζονται και τα μέσα επίτευξης 
των εταιρικών στόχων. 
 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του ΔΣ 
με τη  συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. 
Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας προβλέπει  σχετική αναφορά. 
Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της 
προβλέπεται να τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών, 
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνει τα  αντίστοιχα  
μέτρα. 

Το ΔΣ μεριμνά για την υιοθέτηση σχεδιασμού διαδοχής για την  ομαλή συνέχιση της 
λειτουργίας και οργάνωσης του ΔΣ της Εταιρείας δυνάμει των κριτήριων στην παρούσα 
Πολιτική Καταλληλότητας. 

 
Η.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το ΔΣ  και εφόσον είναι 
ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.  
Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της 
από τη Γενική Συνέλευση.  
Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν 
σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες 
γενικές αρχές και κριτήρια. 
Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον 
ιστότοπο της Εταιρείας. 

 


