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Εισαγωγή 
 
Στον κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται: 
1. Η σύσταση, η δομή και η λειτουργία, 
2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες, 
3. Η  δημοσιοποίηση, 
4. Η εφαρμογή. 
 
Η Επιτροπή Αποδοχών  και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει διττό ρόλο, αφενός είναι αρμόδια 
για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της 
Εταιρείας και αφετέρου της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει ως βασικό έργο: 
α) αφενός την διατύπωση προτάσεων  προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση της 
Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των μελών του, τη διατύπωση 
προτάσεων αναφορικά με τις αποδοχές  των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας  
 
β) και αφετέρου  τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας 
για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η λειτουργική αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση των υποθέσεων της 
εταιρίας. 

Στην αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
θα αξιολογεί τους υποψηφίους αξιοκρατικά, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, έτσι όπως αυτά 
ορίζονται τόσο στο πλαίσιο του ν.4706/20, όσο και από την Πολιτική Καταλληλότητας που 
έχει θεσπίσει η Εταιρεία, επιδιώκοντας και αξιολογώντας την ποικιλομορφία της σύνθεσης 
του με γνώμονα την αλληλοσυμπλήρωση δεξιοτήτων  μεταξύ των μελών του, με σκοπό τη 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας αυτού ως Συλλογικό Όργανο. 

Σε εκλογή ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικό Συμβούλιο, 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 .  

 
Μετρήσιμοι Στόχοι  
Η Επιτροπή Αποδοχών  και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα διαβουλεύεται και θα συμφωνεί 
επί των μετρήσιμων στόχων για την επίτευξη της διαφοροποίησης στην επιλογή των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  εισηγούμενη  την αποδοχή και την έγκριση τους. 

Σε οποιαδήποτε στιγμή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεριμνά για την βελτίωση ενός 
ή περισσοτέρων στοιχείων διαφοροποίησης και να αξιολογεί την αντίστοιχη πρόοδο.  

Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας, του καταστατικού, του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της και των αποφάσεων της. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής μεριμνούν για την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας 
και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.  
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1. Σύσταση, Δομή, Λειτουργία 
 

1.1 Η Επιτροπή Αποδοχών  και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι Επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3)  μη εκτελεστικά μέλη του εκ των οποίων δυο (2) 
τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα ως κατά το άρθρο 10 του Ν.4706/20, 

1.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
1.3 Η θητεία της Επιτροπής έχει διάρκεια όσο  η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της    

Εταιρείας, ήτοι τετραετής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της 
Εταιρείας,  

1.4 Η συμμετοχή στην   Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες   
       επιτροπές  του  Διοικητικού Συμβουλίου, 
1.5 Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της τρεις (3) φορές ανά έτος και  

κάθε φορά που  κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Στις  
       συνεδριάσεις της επιτροπής  συμμετέχει το  σύνολο των μελών της,  
1.6  Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της  
        ή και  με  τηλεδιάσκεψη, 
1.7  Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη της επιτροπής  με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται  
        μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών τα οποία τηρούν  
        στην Εταιρεία  σε  αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην  
        πρόσκληση  αναφέρονται τα  θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και  
        ο τόπος,  
1.8  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν  
        επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη  
        πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει  
        η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής, 
1.9  Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των  
        συνεδριάσεων  αυτής. Τα πρακτικά βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών και του  
        ΔΣ της εταιρίας. 
 

2. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες 

Η  Επιτροπή Αποδοχών  και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 
αναφορικά με:  
 
2.1. Tις Αποδοχές 
 
2.1.1. Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική  
            αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την  
            παρ. 2 του άρθρου  110  του ν. 4548/2018,  
2.1.2. Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των  
           προσώπων  που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα  
            με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών  
            στελεχών της  εταιρείας,  ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,  
2.1.3. Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης  
           αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν  από την  
           υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.  
           4548/2018, 
2.1.4. Διατυπώνει προτάσεις  προς το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή  
           πολιτική συνδεόμενη με  τις αμοιβές και οιεσδήποτε παροχές,  
2.1.5. Εποπτεύει  την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών από την εταιρεία, και υποβάλει   
           προτάσεις  για την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας. 
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2.2. Της ανάδειξης  Υποψηφιοτήτων 
 
2.2.1. Προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα  κατάλληλα για την απόκτηση της  
           Ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ,  
2.2.2. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους  
            παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική  
            καταλληλότητας που έχει  υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 
2.2.3. Τη διαφανή  και αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και  ανάδειξης των  
            υποψηφιοτήτων, 
2.2.4. Τη διασφάλιση της πολυμορφίας των υποψηφιοτήτων,  
2.2.5. Την αξιολογική αποτίμηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των υποψήφιων  
            Μελών, 
2.2.6. Τον  προσδιορισμό των απαιτήσεων της εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση  
            του Διοικητικού της Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη πληρότητας και ισορροπίας  
            γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας διοίκησης στην κορυφή της, 
2.2.7. Τη διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο  
            Διοικητικό Συμβούλιο, 
2.2.8. Τη  περιγραφή και διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών και  
            πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους. 
2.2.9. Αξιολογεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την  
            επίδοση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και     
            υποβάλλει έκθεση στο σχετικά  για  αλλαγές ή  βελτιώσεις. 

 

3.  Δημοσιοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας  
3.1. Υπόχρεοι τήρησης του κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής, 
3.2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  
       αναρτάται  στον   ιστότοπο της Εταιρείας.  
3.3. Ο Κανονισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από την ίδια της Επιτροπή και από το Διοικητικό    
        Συμβούλιο της Εταιρίας, 
3.4. Η αξιολόγηση τυχόν αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής  
      πραγματοποιείται ετησίως και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται. 
 
4.Εφαρμογή  

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με την από …………………………………………….. ……………………………………..απόφασή του. 

 


