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ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο παρών Κανονισμός καταρτίσθηκε με την από 04.07.2003 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βάσει της απόφασης, 5/204/14.11.2000 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των διατάξεων του ν.3016/2002 περί εταιρικής
διακυβέρνησης όπως ισχύει.



Στη συνέχεια με την απόφαση 1564/10/30-05-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε βάσει του Ν.3340/2005, του
Ν.3556/2007, του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και των συναφών αποφάσεων και
εγκυκλίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμό. 1618/7/25-05-2016 απόφαση του το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, τροποποίησε, συμπλήρωσε και ενέκρινε τον κανονισμό ως
έχει.



Δυνάμει του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο εισήχθη με το
Ν.4706/2020, η Εταιρεία διαμόρφωσε και επικαιροποίησε τον παρόντα Κανονισμό.



Περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελούν:
 Το καταστατικό της Εταιρείας, όπως κάθε φορά ισχύει,
 Η εν γένει νομοθεσία και ιδίως η νομοθεσία που διέπει τις εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, όπως κάθε φορά ισχύει,
 Κάθε παγιωμένη πρακτική στην λειτουργία της Εταιρείας, η οποία αν και δεν
αποτελεί το περιεχόμενο απόφασης αρμοδίου οργάνου, εφαρμόζεται
μακροχρόνια από το προσωπικό της με συνείδηση του δεσμευτικού της
χαρακτήρα.



Στόχος του Κανονισμού είναι να ρυθμίσει την οργάνωση και τη λειτουργία της
Εταιρείας, να προσδώσει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο ισχύον σύστημα
εταιρικής διακυβέρνησης και να καταγράψει πρόσθετους κανόνες χρηστής και
υπεύθυνης διοίκησης της εταιρίας καθώς και του εσωτερικού ελέγχου αυτής.



Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει δεσμευτικές ρυθμίσεις σχετικά με τις
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών που
στελεχώνουν τις επιμέρους διευθύνσεις καθώς και αρχές λειτουργίας και κανόνες
συμπεριφοράς των υπόχρεων προσώπων τα οποία δεσμεύονται από αυτόν.



Ο νόμος και κάθε πράξη κανονιστικού χαρακτήρα υπερτερούν του κανονισμού.



Ο Κανονισμός Λειτουργίας ως κανόνας δέσμευσης των οργάνων διοίκησης της
εταιρίας, δεν θίγει το καταστατικό που αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα λειτουργίας της
Εταιρείας.
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Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας
1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και της
λειτουργίας της Εταιρείας για τη διασφάλιση:
α. Της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της ΑΝΕΚ,
β. Του ελέγχου της διοίκησης και ιδίως του ελέγχου του τρόπου λήψης των
διαχειριστικών αποφάσεων,
γ. Της τήρησης της νομοθεσίας και ιδίως των υποχρεώσεων που προβλέπονται
για τις εισηγμένες εταιρείες.
2. Στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
α. Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρείας,
β. Η διάρθρωση, το αντικείμενο και οι σχέσεις των Διευθύνσεων μεταξύ τους,
καθώς και με τη Διοίκηση της Εταιρίας,
γ. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των Επιτροπών,
ε. Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
στ. Οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών καθώς
και η αξιολόγηση της απόδοσης τους,
ζ. Οι διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, των Διευθυντών και των προσώπων που εξαιτίας της σχέσης τους
με την εταιρία, είτε με σύμβαση εργασίας είτε διαφορετικά, κατέχουν εσωτερική
πληροφόρηση επί κινητών αξιών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν
επιχειρήσεων κατά των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 24, 27 και 28 εφόσον αυτές
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
καθώς και με άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την Εταιρεία,
η. Οι διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών
συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Σ ή
τρίτων στους οποίους στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Δ.Σ, οι
οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή
προμηθευτές της,
θ. Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων Εταιρειών, την
παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή
τους στα όργανα και τους μετόχους της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία υιοθετεί τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στον τρόπο διοίκησης και
λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό έχει συμπεριλάβει στον παρόντα Κανονισμό,
καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των
εργασιών της και όλα τα διοικητικά επίπεδα.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας
1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας εμπεριέχει τις δεσμευτικές αρχές και τους
κανόνες συμπεριφοράς για:
α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Διοίκηση,
γ. Τα μέλη των Επιτροπών,
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δ. Τους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων, και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας που συνδέεται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας,
ε. Τους συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση,
παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για
συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η
σύμβαση συνεργασίας τους με την εταιρεία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα
Κανονισμό.
2. Η οργάνωση της Εταιρείας όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό δεσμεύει
την Εταιρεία και τα Υπόχρεα Πρόσωπα και τροποποιείται μόνο με τροποποίηση του
παρόντος Κανονισμού ή από το νόμο.
3. Οι οργανωτικές αρχές και οι αρχές λειτουργίας της Εταιρείας θέτουν το πλαίσιο βάσει
του οποίου διαμορφώνεται η οργάνωση της Εταιρείας και αναπτύσσεται η
δραστηριότητα της και από αυτές απορρέουν ειδικότερες υποχρεώσεις για τα
υπόχρεα πρόσωπα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
4. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του παρόντος
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και οφείλουν περαιτέρω να εκπληρώνουν με
κάθε επιμέλεια τα ειδικότερα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης
όπως αυτά προσδιορίζονται στη σύμβασή τους με την Εταιρεία, στο Καταστατικό
και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Άρθρο 3
Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η ΑΝΕΚ έχει θεσμοθετήσει και ακολουθεί ένα Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το
οποίο, πέραν των νομικών και καταστατικών της υποχρεώσεων, περιλαμβάνει και
εθελούσιες δεσμεύσεις που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Αυτές οι
αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης
της ΑΝΕΚ, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της
εταιρίας.
1. Η Εταιρική Διακυβέρνηση» αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη
Διοίκηση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη και συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και
τίθενται οι στόχοι της εταιρίας και προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων
αυτών.
2. Η ΑΝΕΚ έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε πλήρη
συμμόρφωση όπως αυτές θεσμοθετούνται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4706/2020
και του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, καθώς και των εφαρμοστικών αποφάσεων και
εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Η Εταιρεία έχει ήδη υιοθετήσει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που
θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2011 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες, τον οποίο τήρησε μέχρι την αναθεώρηση αυτού
από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013, και
κατόπιν της αναθεώρησης αυτού τον Ιούνιο του 2021 αναθεωρημένο τηρεί.
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4. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου,
βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η ΑΝΕΚ, στόχο έχει την διαφάνεια προς
το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας
και όλων των μερών που συνδέονται με τη λειτουργία της.
5. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την αποτελεσματική και ορθολογική
συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία έχει
συστήσει την Επιτροπή Ελέγχου, την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, την Επιτροπή
Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
6. Περαιτέρω, αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές εταιρικές δομές
ώστε να είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε οι θεσπιζόμενες υποχρεώσεις να
παραμένουν αναλογικές, και επομένως αποτελεσματικές. Στόχος είναι η ενίσχυση
της εμπιστοσύνης των μετόχων ή δυνητικών μετόχων σε αυτές.
7. Συμπερασματικά, το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει η ΑΝΕΚ,
στοχεύει στην επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης της Εταιρείας, με γνώμονα την
ισότιμη και ακριβοδίκαιη προάσπιση των συμφερόντων όλων ανεξαιρέτως των
Μετόχων και την ευρύτερη κοινωνική ευθύνη.
8. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται η διασφάλιση:
α. Των αρχών και αξιών της Εταιρείας,
β. Της αξιολόγησης των επιχειρηματικών απειλών και ευκαιριών και της ανάληψης
υπολογισμένων
κινδύνων (διαχείριση κινδύνων),
γ. Της αποδοτικής εκμετάλλευσης των διαθέσιμων παραγωγικών μέσων (πλοία),
δ. Της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
ε. Της προστασίας των δικαιωμάτων των Μετόχων και της διευκόλυνσης άσκησης
αυτών,
στ. Της αποτελεσματικής και συνεπούς άσκησης Κοινωνικής Υπευθυνότητας,
ζ. Της διασφάλισης αποτελεσματικής εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας της
Εταιρείας.
9. Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, γνωστοποιούνται στο
πλαίσιο της Ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά άρθρο 152 παρ. 1
του Ν.4548/2018 ως ισχύει, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου εκάστου
έτους και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας www.anek.gr.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Γενική Περιγραφή Δομής ΑΝΕΚ ΑΕ
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Άρθρο 4
Σύσταση- Επωνυμία - Διάρκεια
1. Σύμφωνα με το καταστατικό, συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές Ναυτιλιακή Εταιρεία με
την επωνυμία " ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ".
2. Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται η λέξη " ΑΝΕΚ ", που σχηματίζεται από τα
αρχικά της επωνυμίας της.
3. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία " ΑΝΕΚ LINES
".
4. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει προσδιορισθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο
χιλιάδες πενήντα (2050) και μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του σχετικού
άρθρου του καταστατικού της.
Άρθρο 5
Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η απόκτηση με αγορά ή ναυπήγηση, ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, και η
εκμετάλλευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά
προσώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων και οχημάτων δια θαλάσσης στο
εσωτερικό και το εξωτερικό. Η απόκτηση μπορεί να διέπεται από εγκριτική πράξη
που εκδίδεται κατά το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53.
2. Η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων, ιδιόκτητων ή μη,
κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο γενικά (με
προμήθεια ή συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Η απόκτηση ή εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο οποιασδήποτε φύσεως και
μορφής Τουριστικών, Ξενοδοχειακών, Κτηνοτροφικών, Γεωργικών και Αλιευτικών
Μονάδων και Επιχειρήσεων.
4. Η ίδρυση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσεων μετασκευής ή
επισκευής πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων, όπως βιομηχανικών
επιχειρήσεων γενικά και επιχειρήσεων μεταφορών ξηράς.
5. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε φύσεως και μορφής που επιδιώκουν οποιονδήποτε
από τους -ανωτέρω σκοπούς, καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών ή θυγατρικών
εταιρειών οποιασδήποτε φύσεως με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Έλληνα
ή αλλοδαπό, που επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς,
Άρθρο 6
Έδρα
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χανίων, του νομού Χανίων Κρήτης.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθορίζοντας
συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 7
Διοίκηση της Εταιρείας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη
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πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το
νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο
ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο
με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού
προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των
αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του
νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για τετραετή
θητεία. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και της συγκροτήσεως
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η οποία δεν μπορεί να απέχει
περισσότερο από δύο ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης. Μαζί με τα
τακτικά μέλη δύναται να εκλεγούν και δύο (2) αναπληρωματικά, εφ' όσον ο αριθμός
των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογή τακτικών
μελών, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας. Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή
Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία έχει ως έργο της τη διασφάλιση
της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη
υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η παρακολούθηση της
Πολιτικής Καταλληλότητας την οποία η Εταιρεία υιοθετεί με στόχο τη διασφάλιση της
λειτουργικής αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση των
υποθέσεων της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρά τη διάκριση του ρόλου των μελών του, διατηρεί τον
χαρακτήρα του ως συλλογικό καθοδηγητικό όργανο της Εταιρείας διότι:
α. Συνεδριάζει ως συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018
ως ισχύει, και του καταστατικού της Εταιρείας.
β. Η απαρτία του διαπιστώνεται με βάση τα παρόντα μέλη σύμφωνα με το
καταστατικό.
γ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετέχει το σύνολο των μελών του, που εκφέρουν
άποψη για τα θέματα που ανακύπτουν.
δ) Αποφασίζει με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
ε) Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει συλλογική σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μετά τη
διάκριση του ρόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος μπορεί
να απαλλαγεί από την ευθύνη εφόσον αποδείξει ότι δεν συντρέχει πταίσμα στο
πρόσωπο του.
Άρθρο 8
Κατανομή Αξιωμάτων ΔΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον
Πρόεδρο και έως δύο Αντιπροέδρους αυτού, μπορεί δε οποτεδήποτε να προβαίνει
σε γενική ή μερική ανακατανομή των ανωτέρω αξιωμάτων.
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2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και
αυτόν, όταν απουσιάζει η κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος, εφ’ όσον έχουν εκλεγεί.
3. Η εκλογή των ανωτέρω διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει,
προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες
του και παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 9
Εκτελεστικά – μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, καθ’
όσον η Εταιρεία τηρεί τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
2. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4706/20, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, του Ν.4706/20, δεν υπολείπονται του ενός
τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα
από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο
ακέραιο αριθμό.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων
περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης
από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον Ν.
4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2)
τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης
απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση
που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο
εκ των μη εκτελεστικών μελών.
6.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως: α) είναι υπεύθυνα για την
εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και β)
διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης
στρατηγικής.

7. Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από
τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν
σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την
εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που
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αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το
Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με
τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.
8. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α)
Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της,
καθώς και την επίτευξη των στόχων της. β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική
εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και
του ελέγχου των επιδόσεών τους. γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις
προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών
Άρθρο 10
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ
1. Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον
κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%)
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές,
επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
2. Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την
Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα
δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο
σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής
για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και
στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος,
συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες
υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της
σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της
εταιρείας.
β. Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή
διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν
από το διορισμό του με:
βα) την Εταιρεία ή
ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή
βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο
του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα
τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με
αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την
επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή
του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως,
όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της
Εταιρείας.
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γ. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:
γ.α
έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
συνδεδεμένης με αυτήν
εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά
τον χρόνο εκλογής του,
γ.β
έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή
έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη
με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3)
οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,
γγ)
έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι
σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου,
με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
γδ)
έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το
καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018,
γε)
εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή
ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική
συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του,
χωρίς γραπτές οδηγίες,
γστ)
έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με
αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι
δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα
τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι
εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας
συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 1. Η πλήρωση των προϋποθέσεων
του παρόντος για τον χαρακτηρισμό
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως
ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια
τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της
ετήσιας
οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική
διαπίστωση.
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1
ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν
να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό
Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας
της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός
των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου
απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε
περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο
μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται
τα κριτήρια της παρ. 1.
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Όπου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας προβλέπεται αριθμός
ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπομένου στην παρ. 2
του άρθρου 5 του Ν4706/20 και μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του
προβλεπομένου ως άνω αριθμού, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας, η οποία και διατηρείται αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη γενική
συνέλευση.
6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά,
αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας,
ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 11
Αμοιβές
1. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά
στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική
των αμοιβών της Εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε
αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία
μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του Η πολιτική
αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων
επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης
πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή
της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την πολιτική
αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται
ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη
πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά
υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει
ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην
πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται
και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι
αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το
τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12
Σύγκλιση – Συνεδριάσεις Δ.Σ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο
νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν και ακόμη κάθε φορά
που ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ο Δ/νων Σύμβουλος κρίνει αυτό
σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες
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ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με
σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων
επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον
από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του
ο οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε
αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα
θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της παραπάνω
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν
αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της
παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας
παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού επί παντός
ζητήματος. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
πιστοποιούνται με πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι' αυτό το σκοπό
βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάντες κατά τη Συνεδρίαση Πρόεδρο ή
Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Σε
περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα
πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται
να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος
δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα
προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς
στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση
αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να
αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό
πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν
ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός
κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 13
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Δέσμευση Εταιρίας
1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με
δύο υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου και η δεύτερη του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι ενεργούν
προσωπικώς, σε απουσία δε ή κώλυμα αυτών, των νομίμων αναπληρωτών τους.
Οι παραπάνω υπογραφές τίθενται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δικαίωμα υπογραφής,
δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και σε υπηρεσιακά όργανα, τηρουμένων των ορισμών του άρθρου 23 του
καταστατικού.
Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Δ.Σ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη
διεύθυνση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικώς επιδιώκει την
πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας. Ειδικότερα, έχει δικαίωμα να ενεργεί τις
παρακάτω πράξεις, που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, με
εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων και αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά τη διάταξη
του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και κανονίζει τις αποδοχές αυτών εφ όσον δεν
πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε μόνη αρμοδία είναι ή
Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση), κανονίζει τις δαπάνες γενικά της
Εταιρείας, το υπαλληλικό προσωπικό, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για
απόκτηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων ή συνομολόγηση υποχρεώσεων, που δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζει τη χρήση των
κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει και ενεργεί με οποιουσδήποτε όρους
εγκρίνει τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού εργασίες,
συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, ακόμη δε με τον
πληρεξούσιο των Δήμων και με κάθε άλλο Έλληνα ή αλλοδαπό, Δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου νομικού προσώπου.

β) Ενεργεί αγορές, ναυπηγήσεις, πωλήσεις πλοίων και άλλων κάθε είδους πλωτών
ναυπηγημάτων, ναυλώνει και ασφαλίζει πλοία, ακίνητα της Εταιρείας και γενικώς
όλη την περιουσία της, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα αυτής, αγοράζει
και πωλεί ακίνητα και γενικώς αντικείμενα της Εταιρείας αποκλειστικώς και μόνο για
τις ανάγκες αυτής και όχι για λόγους κερδοσκοπικούς.
Εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, κανονίζει αβαρίες και εισπράττει χρήματα,
χρεόγραφα και τίτλους γενικώς παραστατικούς αξίας που ανήκουν στην Εταιρεία
ή σε τρίτους, συνάπτει συμβιβασμούς (εξώδικους και δικαστικούς) με
οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει και αποδέχεται εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές
Τραπεζών και γενικώς κάθε Οικονομικού ή Τραπεζικού Οργανισμού, συνάπτει
δάνεια υπέρ της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει
συμφέροντες γι' αυτήν, εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο, που ορίζεται γι 'αυτό το σκοπό από το Συμβούλιο.
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Από τα πρόσωπα αυτά δίνονται και οι κάθε είδους όρκοι που επιβάλλονται στην
Εταιρεία, και παρίστανται (τα πρόσωπα αυτά) ως εκπροσωπούντα την Εταιρεία
ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Πολιτικού, ή Ποινικού, Φορολογικού,
Διοικητικού ή Διαιτητικού Δικαστηρίου όλων των βαθμών και κάθε δικαιοδοσίας,
μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και
ενώπιον κάθε Αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διορίζει πληρεξουσίους,
δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα.
Αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση και την παραίτηση από
αγωγές και κάθε ένδικο μέσο γενικά, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου
μέσου, τακτικού ή εκτάκτου, προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχή,
επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών περί
διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και
δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών επί
πλοίων ή ακινήτων αυτής ή τρίτων, τη συνομολόγηση συμβιβασμών, την εξάλειψη,
άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, καθώς και την
αποδοχή εκχωρουμένων στην Εταιρεία απαιτήσεων.
γ) Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει στη Γενική
Συνέλευση το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, τις αποσβέσεις και τις
κρατήσεις που πρέπει να ενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις, και υποβάλλει
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για τα πεπραγμένα και την πολιτική
αποδοχών και την έκθεση αποδοχών κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του
Καταστατικού.
δ) Ενεχυριάζει επί των κινητών ή των εμπορευμάτων και γενικά επί οποιουδήποτε
πράγματος ή παραχωρεί επί των ακινήτων ή των πλοίων της Εταιρείας υποθήκες ή
εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
ε) Αποφασίζει οποιαδήποτε ναύλωση για ορισμένο χρόνο (χρονοναύλωση) ή για
ορισμένο ταξίδι ή ταξίδια, είτε των πλοίων της Εταιρείας προς τρίτους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, είτε κάθε είδους πλοίων των τρίτων προς την Εταιρεία,
συμβάλλεται με την Κυβέρνηση ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαγωνίζεται
στις κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες που έχουν αμέσως ή εμμέσως σχέση
προς το αντικείμενο και το σκοπό της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του
παρόντος.
στ) Διενεργεί συμβάσεις με άλλους εφοπλιστές, ναυτιλιακές Εταιρείες ή άτομα, για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
ζ) Κανονίζει τις τιμές των εισιτηρίων ναύλων και γενικά των κομίστρων.
η) Αποφασίζει την ίδρυση Πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κανονίζει
την περιφέρεια και τους όρους της ενέργειας και διαχείρισης αυτών και της
αντιπροσωπευτικής εξουσίας.
θ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια "εις διαταγήν" ή
μη, επιταγές, φορτωτικές και γενικά κάθε είδους παραστατικούς τίτλους αξίας,
συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες και κλείνει τους

ΑΝΕΚ ΑΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

σελίδα 20

λογαριασμούς αυτούς. Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα
γενικά τα απαιτούμενα προς εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και αναγόμενα
στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων αυτής. Ρητώς απαγορεύεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, κατά
άρθρα 59 επ του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
2. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η
διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας
και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
3. Το Δ.Σ. κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι
συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 32
ν 4308/2014. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.
Άρθρο 15
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δ.Σ
1.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και
εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τον τίτλο, την
αρμοδιότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών καθορίζει
κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με τις περί ανάθεσής του αποφάσεις.
Κάθε τυχόν παροχή ή αποζημίωση που χορηγείται στα παραπάνω πρόσωπα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν καθορίζεται κατά το ποσόν από το παρόν,
εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
Άρθρο 16
Διευθύνων Σύμβουλος - Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των μελών του,
καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του, καθώς και τον αναπληρωτή αυτού
για την περίπτωση κωλύματος του. Ομοίως μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή με
εργασιακή σχέση σύμφωνα με την οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας καθώς και
τον αναπληρωτή αυτού για την περίπτωση κωλύματός του. Επίσης διορίζει τα
υπηρεσιακά στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που θα του
ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει την διαρκή επίβλεψη και το συντονισμό λειτουργίας του
προσωπικού, συμμετέχει στην πρόσληψη προσωπικού. Μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει με πρώτη υπογραφή και δεύτερη αρμόδιου
στελέχους της υπηρεσίας την αλληλογραφία τη σχετική με την αρμοδιότητά του και
ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη, για την επίτευξη των σκοπών και την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων και αναγκών της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού
Συμβουλίου για την όλη διεξαγωγή του έργου της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
μπορεί, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβάζει ειδικές
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αρμοδιότητές του στους υφισταμένους του, μέσα στα όρια των θεμάτων κάθε
υπηρεσίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των μελών του,
καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του, καθώς και τον αναπληρωτή αυτού
για την περίπτωση κωλύματος του. Ομοίως μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή με
εργασιακή σχέση σύμφωνα με την οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας καθώς και
τον αναπληρωτή αυτού για την περίπτωση κωλύματός του. Επίσης διορίζει τα
υπηρεσιακά στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που θα του
ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την διαρκή επίβλεψη και το συντονισμό λειτουργίας του
προσωπικού, συμμετέχει δε σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό στην πρόσληψη
προσωπικού.
5. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει με πρώτη υπογραφή
και δεύτερη αρμόδιου στελέχους της υπηρεσίας την αλληλογραφία τη σχετική με την
αρμοδιότητά του και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη, για την επίτευξη των σκοπών και
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος
έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την όλη διεξαγωγή του έργου της Εταιρείας.
6. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει τα
παρακάτω καθήκοντα – αρμοδιότητες:
α. Ασκεί την πλήρη Διοίκηση στο προσωπικό της Εταιρείας και έχει την διαρκή
επίβλεψη και το συντονισμό του. Είναι υπεύθυνος για τις προσλήψεις - απολύσεις
του προσωπικού,
β. Υπογράφει την αλληλογραφία τη σχετική με την αρμοδιότητα του και ενεργεί κάθε
αναγκαία πράξη για την επίτευξη των σκοπών και την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων και αναγκών της εταιρείας,
γ. Αποφασίζει και ενεργεί σε θέματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της
Εταιρείας, όπως προμήθειες, εφοδιασμούς και συντηρήσεις πλοίων,
αντικειμένων αξίας μέχρι του ποσού του € 1.000.000.
δ. Συνεργάζεται με τους προμηθευτές εκείνους που έχουν αποφασιστεί μέσω των
μειοδοτικών διαγωνισμών που έχουν καθοριστεί από το ΔΣ της Εταιρείας,
ε. Εποπτεύει και ελέγχει την σύνταξη και τήρηση του ετήσιου προϋπολογισμού της
Εταιρίας,
στ. Διαπραγματεύεται και εφαρμόζει τις δανειστικές συμβάσεις της εταιρείας που έχει
συνάψει το Δ.Σ με τη γνωμοδότηση των νομικών και οικονομικών συμβούλων
της εταιρείας,
ζ. Κανονίζει τις τιμές των εισιτηρίων, ναύλων και γενικά των κομίστρων και ενεργεί
χρονοναυλώσεις πλοίων μέχρι διάρκειας ενός έτους ενημερώνοντας το ΔΣ,
η. Κανονίζει τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις της εταιρείας με τα περιφερειακά
πρακτορεία στο εσωτερικό και εξωτερικό και κανονίζει τους όρους ενέργειας και
διαχείρισης των καθώς και της αντιπροσωπευτικής τους εξουσίας,
θ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές εις διαταγή ή μη επιταγές
φορτωτικές και γενικά κάθε παραστατικούς τίτλους αξίας.
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ι.

Την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου μετακλητού για την υποστήριξη του έργου
του.
Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου είναι οι ακόλουθες:
1. Λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος - εμπειρογνώμονας στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο έχοντας συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με την τεχνική
υποστήριξη- επισκευή-συντήρηση του στόλου της Εταιρίας,
2. Αναγνωρίζει και εισηγείται πρότυπα ποιότητας για την καλύτερη δυνατή
τεχνική υποστήριξη του στόλου της εταιρίας,
3. Προτείνει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις κάθε φορά που αυτό απαιτείται,
4. Συντονίζει, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εποπτεύει την
Τεχνική Διεύθυνση, στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση
μηχανικών βλαβών στα πλοία της Εταιρίας .
5. Λειτουργεί συμβουλευτικά στα εξωτερικά τεχνικά συνεργεία κάθε φορά
που αυτό κρίνεται αναγκαίο εντός του προϋπολογισμού και
χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση μηχανικών βλαβών στα πλοία,
Άρθρο 17
Σύγκλιση Γ.Σ Μετόχων

1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται
ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και όταν καταρτίζεται σύμφωνα με το
Καταστατικό εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της
υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή
διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των
ζητημάτων που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί:
α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι
αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Εκλογή ελεγκτών.
δ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως
ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ε. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
ζ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109
του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
η. Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης
αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
θ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση
της εταιρείας και
ι. Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο
και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική
χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά
τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική
Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για
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οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται
και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς,
καθόσον η Εταιρεία έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση
σε έκτακτη συνεδρίαση.
4. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε
για τη Γενική Συνέλευση, εάν πρόκειται δε για Επαναληπτική Συνέλευση ή συνέλευση
εξομοιούμενη με αυτή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που
ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης, με υπολογισμό και των εξαιρετέων
ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η
ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές
και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με τον τρόπο και τα μέσα τα οποία
κάθε φορά ορίζονται ως υποχρεωτικά από το νόμο.
5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με
ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της
ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να
μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή
δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Καθ’ όσον η Εταιρεία έχει τις
μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η πρόσκληση, πέραν των ανωτέρω
αναγραφομένων, περιλαμβάνει πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 4 του
άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Άρθρο 18
Συμμετοχή σε ΓΣ
1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος ο
οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γ ενική Συνέλευση διά
των εκπροσώπων τους. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν υπολογίζονται
για το σχηματισμό απαρτίας.
2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας καθόσον οι μετοχές της
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν
υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική
εταιρεία.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του
ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.
3. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί
να συμμετάσχει στη Γ ενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το
πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν
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από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία
καταγραφής).
Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή
επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η
επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από
την ημερομηνία καταγραφής.
Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το
πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από
την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και
πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο
τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη
περίπτωση.
4.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση
των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εφόσον διατηρεί
διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά
στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

5.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση
των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές
ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά
σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή
αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για
την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται
απευθείας σε κάθε μέτοχο.

6. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά θέτει στη
διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν
στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης
ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση,
σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν
προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του
Ν.4548/2018, ως ισχύει, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
7.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία αναρτά τα ως άνω στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της.
Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα
έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία
σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων
σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.
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8. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου επί μιας
μετοχής. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
9. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του
αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την
αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
είτε με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής
Συνέλευσης.
10. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους
νόμιμους αντιπροσώπους τους. Συγκύριοι μετοχής, για να έχουν δικαίωμα ψήφου
στη Γενική Συνέλευση, μπορούν με συνεννόηση ν' αντιπροσωπευθούν από ένα
πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19
Απαρτία Γ.Σ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν συντελέστηκε τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε, και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες. Κατά τη επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης
οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ αυτή τμήμα του καταβεβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο
τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση
και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της
εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την
επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός
αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση
του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή
την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, τη μεταβολή του
τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας
προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
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4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του
τελευταίου εδαφίου, η Γ ενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο
(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Καθόσον οι μετοχές της
Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν
πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην
επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν
στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής
συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
Άρθρο 20
Αποφάσεις ΓΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Καταστατικού
λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται
στη Συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ή μυστική (όπου
απαιτείται) ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και ονομαστικά δελτία συμμετοχής σ' αυτήν,
πλην των αποφάσεων περί εκλογής Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και των
αποφάσεων επί διαδικαστικών θεμάτων, οι οποίες μπορεί να λαμβάνονται και δι’
ανατάσεως της χειρός ή και δια βοής. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία
μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να
δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της
παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Δεν επιτρέπεται μυστική
ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος
δίδεται από απόσταση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά
την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η
συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως
της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων
προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο της παρούσης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων
μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 21
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Οργανωτική δομή
1. Η ΑΝΕΚ είναι οργανωμένη από ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες συνεπικουρούν τη
Διοίκηση στην άσκηση των καθηκόντων της υποστηρικτικά, συμβουλευτικά,
εποπτικά και επικουρικά. Επίσης η ΑΝΕΚ είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και
Τμήματα οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
2. Η οργανωτική δομή της Εταιρίας, αναφορικά με τις Διευθύνσεις και τα τμήματα-(
διάρθρωση, αρμοδιότητες), παρατίθεται και ως Οργανόγραμμα στο τέλος του
κεφαλαίου αυτού.
Άρθρο 22
Γενική Γραμματεία
1. Η Γενική Γραμματεία της ΑΝΕΚ έχει την ευθύνη:
a) Της ορθολογικής και πλήρους ταξινόμησης της εισερχόμενης αλληλογραφίας,
β) Της θεώρησης της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στη συνέχεια την
προώθηση της στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της εταιρίας ηλεκτρονικά,
γ) Της διεκπεραίωσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας,
δ) Του συντονισμού των γραμματειών των Διευθύνσεων.
2. Σε κάθε Διεύθυνση της ΑΝΕΚ υπάρχει Γραμματεία Διεύθυνσης που υπάγεται στον
αντίστοιχο Διευθυντή. Αυτή οργανώνεται και λειτουργεί με ανάλογο τρόπο όπως η
Γενική Γραμματεία. Το κύριο έργο της είναι ανάλογο και ειδικότερα μεριμνά για την
τήρηση και διεκπεραίωση του αρχείου της Διευθύνσεως.

Άρθρο 23
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
1. Καλλιεργεί καλές σχέσεις με τα ΜΜΕ και μεριμνά για την ενημέρωση και την προβολή
της Εταιρείας προς και από αυτά σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Μάρκετινγκ
και σχετική έγκριση του Διευθύνοντα Συμβούλου..
2. Παρακολουθεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ενημερώνει τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο επί των δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 24
Λειτουργικά Πρότυπα
1. Η εταιρία σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες
και κανονισμούς προτύπων που συνδέονται με την ασφάλεια, την υγιεινή και την
ποιότητα.
2. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν και ελέγχονται μέσω γραπτών πολιτικών,
διαδικασιών και κανονισμών. Ειδικότερα:
α.

Η ANEK LINES συμμορφώνεται με τον Διεθνή Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Κώδικας ISM και τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων Κώδικας ISPS. Επιπλέον, η ANEK LINES συμμορφώνεται με τη
Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) και με τα σχετικά πρότυπα
ποιότητας πληρώματος (δεξιότητες, προσόντα, εμπειρία κ.λπ.) STCW
Convention.
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β.

Τα πλοία του στόλου της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα από τα Συστήματα
Ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015, καθώς και σύμφωνα με το
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας HACCP για την προετοιμασία και το
σερβίρισμα γευμάτων και σύμφωνα με το μοντέλο ISO 22000: 2005 από τα
Γερμανικά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας DQS GmbH. Επιπλέον, όλα τα
πλοία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001: 2015, σχετικά με
το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος. Τέλος, τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου
έχουν πιστοποιηθεί σύμφωναμε τα πρότυπα του ISO 50001: 2018 για τη
διαχείριση ενέργειας.

γ.

Τα πλοία του στόλου της Εταιρείας παρακολουθούνται και πιστοποιούνται από
Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA)

δ.

Τα a la carte εστιατόρια των OLYMPIC CHAMPION, HELLENIC SPIRIT και F/B
ELYROS έχουν πιστοποιηθεί με το Σήμα Ποιότητας «Ελληνική Κουζίνα» του ΕΟΤ.

ε.

Όλα τα πλοία του στόλου έχει λάβει το νέο πρότυπο πιστοποίησης “We Do
Local”.

στ.

Τα προϊόντα καθαρισμού σε τα πλοία είναι πιστοποιημένα με πιστοποίηση
ECOLABEL για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ζ.

Biosafety Trust Certification από τον RINA για ασφαλή ταξίδια έναντι του
COVID-19
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η.

Φύλλα ποιότητας προσωπικού,
Άρθρο 25
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

1. H Υπηρεσία συστήθηκε κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της
υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα:
2. Έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων καθώς και της
εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο
και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Ποιο συγκεκριμένα, οφείλει να μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη
πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα:
α. Διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής,
παραιτήσεως και μετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών
δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του
χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων),
β. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και
τις αποφάσεις τους,
γ. Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών,
δ. Διανομή στους παριστάμενους μετόχους της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του
άρθρου 4 του Ν.
3556/2007 ως ισχύει, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
4. Εξασφαλίζει ώστε, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
να είναι διαθέσιμο σε αυτούς το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας καθώς και να μπορούν
να αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή όλες οι
δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις (Ετήσιο Δελτίο, ενημερωτικό δελτίο περιοδικές και
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών).
5. Έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και
ενημέρωσης του μετοχολογίου της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία έχει
την ευθύνη επικοινωνίας με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
6. Έχει την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και τις
σχετικές εγκυκλίους.
7. έχει την ευθύνη:
a) Δημοσιοποίησης χωρίς υπαίτια βραδύτητα των προνομιακών πληροφοριών
που αφορούν άμεσα την Εταιρεία και την ευθύνη να τις εμφανίζει στην
ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο για τουλάχιστον έξι (6) μήνες,
β) Κατάρτισης και ενημέρωσης σε περίπτωση μεταβολής, καταλόγου των
προσώπων που απασχολεί η Εταιρεία, είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και
τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες,
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γ) Γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
συναλλαγών που διενεργούνται από «υπόχρεα πρόσωπα» (ήτοι τα πρόσωπα που
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά
τα πρόσωπα) και αφορούν μετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα ή άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές,
δ) Κατάρτισης και ενημέρωσης σε περίπτωση μεταβολής, καταλόγου των ως άνω
«υπόχρεων
προσώπων» τον οποίο και υποβάλλει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
8. Έχει επίσης την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και τις
σχετικές εγκυκλίους όπως αυτή ισχύει σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση
δημοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών οι οποίες θα
μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή της μετοχής της Εταιρείας, έχει την
ευθύνη:
α. εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή αληθείς να προβεί σε άμεση
επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το
στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι
σχετικές πληροφορίες ή,
β. εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, να προβεί σε
άμεση διάψευση ή στην επισήμανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών,
αντιστοίχως.
9. Η σχετική ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτικού
κοινού και να μην περιέχει στοιχεία που επιδέχονται διττής ή ασαφούς ερμηνείας και
καταχωρείται:
(α) στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
(β) στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
(γ) στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στο διαδίκτυο,
10. Επίσης η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επικοινωνίας της Εταιρείας με τις αρμόδιες Αρχές
συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α.
της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ως ισχύει.
Άρθρο 26
Νομική Υπηρεσία
1. Είναι υπεύθυνη έναντι του Διευθύνοντα Συμβούλου για την νομική κάλυψη της
Εταιρείας κατά τρόπο ώστε να προασπίζονται και να μην θίγονται τα συμφέροντα
της.
2. Είναι απολύτως ενήμερη για τα γενικά και ειδικά νομικά θέματα που αφορούν την
Εταιρεία και επιλαμβάνεται του συντονισμού και διαχείρισης τους σε λειτουργικό
επίπεδο προτείνοντας τρόπους διασφάλισης των συμφερόντων της Εταιρείας.
3. Έχει την ευθύνη για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διαχείριση όλων των
δικογράφων, κλήσεων κ.λ.π που αφορούν την Εταιρεία.
4. Αρχειοθετεί το αρχείο των νομικών υποθέσεων της Εταιρείας ηλεκτρονικά και τηρεί
αρχείο φακέλων για κάθε νομική υπόθεση την οποία παρακολουθεί ανελλιπώς και
ενημερώνει σχετικά τη διοίκηση με σχετική αναφορά ανά δίμηνο.
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5. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης, ελέγχει και επικυρώνει
όλες τις Πρακτοριακές και Ναυτικές Συμβάσεις της Εταιρείας.
6. Επιλαμβάνεται, συντονίζει και συνεργάζεται για όλες τις δικαστικές υποθέσεις στις
οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία.
7. Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο επί της πορείας των τρεχουσών νομικών
υποθέσεων και των επιδίκων προσδιορίζοντας παράλληλα το αναμενόμενο κόστος
και ωφέλεια στην πορεία εξέλιξη τους.
8. Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις της εταιρίας για την πληρέστερη και ορθή
υποστήριξη των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
9. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις, συντάσσει και ελέγχει το περιεχόμενο των πάσης
φύσεως συμβάσεων που συνάπτει η εταιρία και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης
αυτών,
10. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να συμμορφώνεται με τις
εσωτερικές
διαδικασίες
και
πολιτικές,
τους
σχετικούς
νόμους
και
κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Άρθρο 27
Ενδεδειγμένο Πρόσωπο Ξηράς DPA / CSO/ MLC
1. Είναι Αρχιπλοίαρχος, υπεύθυνος έναντι του Διευθύνοντα Συμβούλου, για άμεση
ενημέρωση του σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των πλοίων αναφορικά με
την ασφάλεια, επάνδρωση, συντήρηση και την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος.
2. Είναι υπεύθυνος για:
α. Την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης της
Εταιρείας και έχει την ευθύνη οι απαιτήσεις του κώδικα, όπως έχουν προβλεφθεί
να τηρούνται και να εφαρμόζονται,
β. Την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών ασφαλείας και προλήψεως
ρυπάνσεως του περιβάλλοντος για τα πλοία της Εταιρείας,
γ. Την οργάνωση συσκέψεων αποτίμησης ορθής λειτουργίας και εφαρμογής του
Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης,
δ. Την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών επιθεωρήσεων επί
των πλοίων και ενημέρωσης της Διοίκησης για το αποτέλεσμα με reports,
ε. Την εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος frameworks,
στ. Την εφαρμογή της Σύμβασης MLC 2006, ως ισχύει, η οποία εστιάζει στα
εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώματα των ναυτικών. Τα πλοία της ΑΝΕΚ είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας MLC 2006, ως ισχύει, η οποία
εδραιώνει 68 υφιστάμενες συμβάσεις του ILO (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας)
και συμπληρώνει το ρυθμιστικό καθεστώς του IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός).
3. Στην διαδικασία εφαρμογής του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης, αναφέρει στην
Διοίκηση όλα τα σχετικά με την ασφάλεια διαπιστωθέντα προβλήματα και μεριμνά
για την αντιμετώπιση τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και την πολιτική της
Εταιρείας.
4. Προσδιορίζει και διασφαλίζει τους όρους ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή του
Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης.
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Commented [u1]: MSΟ Νεος κώδικας ΕΔ αναφέρεται στον
εταιρικό γραμματέα- η ΑΝΕΚ στο πλαίσιο του comply or explain
αιτιολογεί στη δήλωση ΕΔ ότι η ύπαρξη εταιρικού γραμματέα δεν
είναι απαραίτητη διότι υφίσταται νομική υπηρεσία η οποία ασκεί τα
καθήκοντα αυτά ενημερώνοντας το ΔΣ.

5. Διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες και λεπτομερής έρευνες για όλα
τα ατυχήματα και τις επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν αναφερθεί. Κατά
διαστήματα υποβάλει προς την Διοίκηση εκτιμήσεις και αναφορές επί των
γεγονότων.
6. Ενημερώνεται επί όλων των θεμάτων ασφαλείας που αφορούν στα πλοία και τη
λειτουργία τους. Παράλληλα παρακολουθεί τις διορθωτικές ενέργειες που
εφαρμόζονται και πιστοποιεί το αποτέλεσμα τους.
7. Εξασφαλίζει ότι όλα τα εγχειρίδια της Εταιρείας είναι εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα
πριν την έκδοση τους. Είναι υπεύθυνος για την διανομή των εγχειριδίων της Εταιρείας.
8. Συγκαλεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων της Εταιρείας.

Άρθρο 28
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κανονισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στη δομή οργάνωση και
λειτουργία της, στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, στις αρμοδιότητες της
και στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων, σύμφωνα με τις αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης άρθρα 15 & 16 του Ν.4706/20.
Βασικός σκοπός της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου είναι ο καθορισμός του πεδίου
δραστηριότητας και η παροχή πληροφόρησης, σχετικά με τις διαδικασίες και την
μεθοδολογία που ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και διενέργεια των
ελέγχων.
1. Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
1.1 Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, (εφεξής η «Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου») που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με
σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της
Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.
1.2 Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά
ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει
τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. Ως επικεφαλής της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να
έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην
Εταιρεία ή σε Εταιρεία του Ομίλου.
1.3 Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του
Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της
σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη μεταβολή αυτή.
1.4 Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Επικεφαλής της έχει
πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση
οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.
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2. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων
2.1 Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα
Ελέγχου και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις
περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει, το οποίο
υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου εντός του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού
έτους και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2.2 Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων
της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της Επιτροπής
Ελέγχου.
2.3 Η κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω
κριτήρια:
α. Την εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου και της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και των πιθανοτήτων βελτίωσης της
αποδοτικότητας.
β. Τις ανάγκες και απαιτήσεις της Διοίκησης καθώς και αυτές που απορρέουν από
την ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρίας, το επιχειρησιακό της
πρόγραμμα, τα συστήματα και οργανωτικές δομές.
δ. Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
ε. Το διάστημα από την διενέργεια προηγούμενων ελέγχων και τα αποτελέσματά
τους.
2.4 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα αντικείμενα και δραστηριότητες τα οποία θα ελεγχθούν καθώς και τους
γενικούς στόχους των ελέγχων αυτών.
β. Το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι έλεγχοι.
γ. Τον προϋπολογισμό των πόρων και εξόδων που είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση του προγράμματος ελέγχων.
2.5 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου πρέπει να είναι ελαστικό ώστε να δίνει την δυνατότητα
στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου να ανταποκρίνεται σε ανάγκες που δεν έχουν
προβλεφθεί και την διενέργεια έκτακτων ελέγχων μετά από εντολή της Διοίκησης.
2.6 Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί την εξέλιξη της
υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου και σε περίπτωση σημαντικών
αποκλίσεων είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ελέγχων για έγκριση.
2.7 Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να δώσει εντολή
για την διενέργεια έκτακτων ελέγχων, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στο
Ετήσιο Πρόγραμμα ελέγχου
3. Αρμοδιότητες
1. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν:
1.1 Την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης στην Επιτροπή Ελέγχου και μέσω αυτής στο
Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, βάσει
των πραγματοποιηθέντων ελέγχων.
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1.2 Την κατάρτιση κατάλληλων διαδικασιών για τη διεξαγωγή των εργασιών της.
Τη μέριμνα για τη διατήρηση αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, μέσω της υποβολής προτάσεων για την
αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται και τη βελτίωση των
υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών,
1.3 Την παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιασδήποτε
πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, την συνεργασία με
αυτές και την διευκόλυνση με κάθε δυνατό τρόπο του έργου
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν,
1.4 Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής του
Κανονισμού Λειτουργίας, των μηχανισμών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα
της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης
κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης,
1.5 Την σύνταξη εκθέσεων προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα
αναφορικά με τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις
βελτίωσης, εάν υπάρχουν. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην
Επιτροπή Ελέγχου,
1.6 Την υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε τρεις (3) τουλάχιστον
μήνες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι
προτάσεις της, σχετικά με τα καθήκοντά της. Τις αναφορές αυτές η Επιτροπή
Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις Γενικές
Συνελεύσεις των Μετόχων.
3. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει εγγράφως
οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της
παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος και ιδίως, τα ζητήματα που
είναι σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ή τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 29
Λειτουργικό Οργανόγραμμα- Γενική Περιγραφή Δομής
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας προβλέπονται οι παρακάτω
Διευθύνσεις όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω Λειτουργικό Οργανόγραμμα της
Εταιρίας, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ του παρόντος Κανονισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διάρθρωση της Οργανωτικής Δομής της Εταιρείας
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Άρθρο 30
Διευθυντές Διευθύνσεων
Είναι στελέχη της Εταιρείας τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
και έχουν τη διοικητική και λειτουργική ευθύνη της διεύθυνσης που προΐστανται.
Ειδικότερα οι Διευθυντές Διευθύνσεων:
1. Είναι άμεσα υπεύθυνοι έναντι του Διευθύνοντος Συμβούλου στα περιγραφόμενα ανά
διεύθυνση καθήκοντα αρμοδιότητας τους,
2. Ενεργούν σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου για
συντονισμένο χειρισμό θεμάτων τα οποία αφορούν περισσότερες από μία
Διευθύνσεις,
3. Συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, την
προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως και για τον συντονισμό των
απαιτούμενων κοινών ενεργειών. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων φέρουν από
κοινού το θέμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
4. Ενημερώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις σοβαρές εκκρεμότητες και τις
ενέργειες της Διευθύνσεως τους,
5. Συντονίζουν και ελέγχουν την λειτουργία των Τμημάτων και την απόδοση του
προσωπικού τους, μεριμνώντας για την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας,
οικονομίας, ενδιαφέροντος και αποδοτικότητας στο εκτελούμενο έργο,
6. Χειρίζονται θέματα διοικητικής φύσης του προσωπικού της Διευθύνσεως τους σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού,
7. Καθορίζουν την κατανομή των καθηκόντων στο προσωπικό της Διευθύνσεως τους
και μεριμνούν για την εκπαίδευση του προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσαρμογή
του στις απαιτήσεις του έργου της Διευθύνσεως τους και της Εταιρείας,
8. Είναι υπεύθυνοι για την ετήσια κατάρτιση του προϋπολογισμού της διεύθυνσης,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις πολιτικής της εταιρίας και τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Μεριμνούν για την σωστή εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
Εταιρίας,
10. Μεριμνούν για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, όταν αυτό απαιτείται σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής και στα πλαίσια του ετήσιου
προϋπολογισμού της Εταιρείας.
11. Μεριμνούν για την υιοθέτηση των υφιστάμενων ή νέων εφαρμογών πληροφορικής
για αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση του έργου της Διεύθυνσης τους,
12. Φροντίζουν για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του εφοδιαστικού συστήματος που έχει
θεσπίσει η Εταιρεία,
13. Έχουν την ευθύνη της σύνταξης ετήσιων φύλλων ποιότητας για το απασχολούμενο
προσωπικό στη διεύθυνση τους,
14. Έχουν την ευθύνη της υποβολής μηνιαίων αναφορών προόδου των εργασιών της
Διεύθυνσης τους,
Άρθρο 31
Τμηματάρχες – Υποτμηματάρχες
Α. Τμηματάρχες
Κάθε Τμηματάρχης προΐσταται του Τμήματος του και ευθύνεται απέναντι στον Διευθυντή
της Διευθύνσεως του για την καλή εκτέλεση του έργου που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα ο κάθε
Τμηματάρχης:
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α. Μεριμνά για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση της εργασίας του τμήματος του με την
κατάλληλη κατανομή του έργου στους εργαζόμενους σ’ αυτό,
β. Παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει την απόδοση και τη συμπεριφορά του
προσωπικού του και έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης των ετήσιων φύλλων
αξιολόγησης για αυτό,
γ. Εισηγείται προς του Διευθυντή της Διευθύνσεως του τις αναγκαίες ενέργειες πάνω σε
θέματα αρμοδιότητας του και αναλαμβάνει την άμεση εφαρμογή τους σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις και τις εντολές του,
Β. Υποτμηματάρχης
Κάθε Υποτμηματάρχης ευθύνονται απέναντι στον Τμηματάρχη και τον Διευθυντή του για
την καλή εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτόν καθηκόντων στο πλαίσιο της λειτουργικής
υπόστασης κάθε διεύθυνσης.
Άρθρο 32
Γραμματείς Διευθύνσεων
Οι γραμματείς των διευθύνσεων:
1. Μεριμνούν για την ακριβή τήρηση των εντολών του Διευθυντή τους σχετικά με την
παραλαβή, διανομή, αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας της Διευθύνσεως καθώς και
για την εκκαθάριση των αρχείων,
2. Ευθύνονται για την κανονική φύλαξη και ενημέρωση του αρχείου και των τηρουμένων
στη Γραμματεία εκδόσεων. Πρωτοκολλούν την εισερχόμενη και εξερχόμενη
αλληλογραφία και μεριμνούν για την διεκπεραίωση της,
Άρθρο 33
Προϋπογραφή εγγράφων
1. Οι Διευθυντές Διευθύνσεων, οι Τμηματάρχες και οι Υποτμηματάρχες οφείλουν να
υπογράφουν τα έγγραφα που εκδίδονται από αυτούς και να προϋπογράφουν εκείνα
που αναφέρονται σε αντικείμενα της αρμοδιότητας τους που προωθούνται προς
αυτούς από άλλους φορείς. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να διατυπώσουν
πάνω στο έγγραφο και στο περιθώριο του τυχόν αντιρρήσεις τους διαφορετικά
θεωρείται ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του εγγράφου,
2. Οι αρμόδιοι προς υπογραφή του εγγράφου καθορίζονται από τον εκδότη του
εγγράφου,
3. Το προσωπικό δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου όταν
τους ζητείται αρμοδίως. Έχει όμως το δικαίωμα να διατυπώσει τις διαφωνίες του επ’
αυτού,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 34
Τομέας Ευθύνης
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό,
κατεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της Οικονομικής
Διαχείρισης της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζονται ταμειακές ροές και η πλέον
αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της.
Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής ο οποίος έχει τις παρακάτω συγκεκριμένες
αρμοδιότητες.
Άρθρο 35
Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, συμμετέχει στην ανάπτυξη και εισήγηση της
οικονομικής πολιτικής της Εταιρείας ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη χρήση των
οικονομικών πόρων της εταιρείας και η βελτιστοποίηση της απόδοσης των
επενδυμένων κεφαλαίων.
2. Συμβάλλει στη διαμόρφωση των μακροχρόνιων στόχων και της στρατηγικής της
Εταιρείας, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και εισηγείται σχετικές προτάσεις προς τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Μεριμνά για την διαμόρφωση στοιχείων προϋπολογισμού, οικονομικού
προγραμματισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την σύνταξη του οικονομικού
προγραμματισμού της Εταιρείας.
4. Έχει την ευθύνη σύνταξης του business plan της εταιρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του
Διευθύνοντος Συμβούλου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και της πολιτικής της
Εταιρείας.
5. Μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή του Ετήσιου Προϋπολογισμού της κάθε Διεύθυνσης
και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
6. Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση του εγκριθέντος ετήσιου προϋπολογισμού της κάθε
Διεύθυνσης και δεν υπογράφει οποιαδήποτε παρέκκλιση εκτός και αν υπάρξει
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας
επ’ αυτού.
7. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των Τραπεζικών Δανείων και της
διεκπεραίωσης όλων των Οικονομικών Συναλλαγών που έχουν σχέση με Τράπεζες.
8. Συμβάλλει στη διαμόρφωση των μακροχρόνιων στόχων και της στρατηγικής της
Εταιρείας, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και εισηγείται σχετικές προτάσεις προς τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
9. Εξασφαλίζει
την έγκαιρη και με το ελάχιστο κόστος χρηματοδότηση των
κεφαλαιουχικών αναγκών της Εταιρείας, για την απρόσκοπτη εφαρμογή των
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λειτουργικών και επενδυτικών προγραμμάτων της και παρέχει κάθε αναγκαία
πληροφόρηση προς τις Τράπεζας μετά σχετική έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου
10. Μεριμνά για την κατάλληλη και ακριβή παρουσίαση των Οικονομικών Στοιχείων και
της Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας, με την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών,
μεθόδων και διαδικασιών λογιστικής, που πληρούν της απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και εγγυώνται τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των Μετόχων και των
Εποπτικών Αρχών για την Οικονομική Κατάσταση και τα Αποτελέσματα.
11. Εξασφαλίζει την ύπαρξη και την πιστή εφαρμογή ενός συστήματος,
προϋπολογισμών και ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική πρόβλεψη και ο
έλεγχος των δαπανών και εσόδων, η ελαχιστοποίηση του κόστους και η
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.
12. Διευκολύνει το έργο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και παρέχει κάθε στοιχείο που
σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
13. Μεριμνά για την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ταμειακού προγράμματος ώστε να
εξασφαλίζεται η εξισορρόπηση των εισροών με τις υποχρεώσεις πληρωμών και πλέον
αποδοτική χρήση των διαθεσίμων της εταιρείας.
14. Μεριμνά για την έγκαιρη και ακριβή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για την
πορεία της εκτέλεσης των προϋπολογισμών, τις τυχόν αποκλίσεις, με την εφαρμογή
συστημάτων μηχανογραφικής επεξεργασίας και παροχής πληροφοριών,
συμβάλλοντας στην αποδοτική λειτουργία και στην πλήρη ενημέρωση του
Διευθύνοντος Συμβούλου περί της οικονομικής πορείας της Εταιρείας.
15. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εισπράξεων από εντολείς (πελάτες) της
Εταιρείας καθώς και
την αναγνώριση και τήρηση των απαιτήσεων οικονομικής διαχείρισης κάθε έργου που
αφορά την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.
16. Μεριμνά για την ύπαρξη και συνεχή ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής οργάνωσης και
στελέχωσης των
Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στις τωρινές και
μελλοντικές ανάγκες
της εταιρείας και να επιτυγχάνει τους στόχους της με το άριστο λειτουργικό κόστος.
17. Μεριμνά για την ετήσια αξιολόγηση του Προσωπικού της συντάσσοντας τα
αντίστοιχα φύλλα ποιότητας.
Άρθρο 36
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται στον Διευθυντή
και στα ακόλουθα Τμήματα (υποδιαιρούμενα σε Υποτμήματα) όπως αυτά καθορίζονται
παρακάτω.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1.
Γραμματεία
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2.
3.
4.
5.

Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Χρηματοοικονομικών
Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης
Τμήμα Reporting & Budgeting
Άρθρο 37
Διευθυντής Διεύθυνσης

Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνος
έναντι του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό
καθορίζεται στα άρθρα 34 και 35 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30
αρμοδιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων.
Άρθρο 38
Γραμματεία
Υπάγεται κατευθείαν στον Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32 καθήκοντα.
Άρθρο 39
Τμήμα Λογιστηρίου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Λογιστηρίου κατανέμονται στα ακόλουθα Υποτμήματα, οι
αρμοδιότητες των οποίων πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος
Κανονισμού, αναλύονται στα άρθρα 40-42.
a. Υποτμήμα Διαχείρισης Εσόδων
β. Υποτμήμα Διαχείρισης Εξόδων
γ. Υποτμήμα Τήρησης βιβλίων.
Άρθρο 40
Υποτμήμα Διαχείρισης Εσόδων
Έχει την ευθύνη:
1. Του ελέγχου και της εμφάνισης στα τηρούμενα βιβλία της Εταιρείας των πάσης
φύσεως εσόδων.
2. Της παρακολούθησης και μέριμνας για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων από
τα συνεργαζόμενα πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού.
3. Της σύνταξης των πινάκων ενημέρωσης της διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των
εσόδων και των απαιτήσεων της Εταιρείας.
4. Της διασφάλισης των απαιτήσεων της εταιρίας, σε συνεργασία με το γραφείο
τήρησης βιβλίων, και ενεργεί τα δέοντα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την έκδοση εισιτηρίων και την απόδοση των
κρατήσεων υπέρ τρίτων.
Άρθρο 41
Υποτμήμα Διαχείρισης Εξόδων
Έχει την ευθύνη:
1. Του ελέγχου της νομιμότητας των παραστατικών αγορών και δαπανών που
διενεργούνται από τις διάφορες διευθύνσεις της Εταιρείας.
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2. Ελέγχου των λογαριασμών εμφάνισης των αγορών και δαπανών και φροντίζει για
την ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την ομαλή εξέλιξη και αιτιολόγηση των
μεγεθών των γενομένων δαπανών.
3. Της σύνταξης των πινάκων ενημέρωσης προς την διοίκηση των σχετικών με την εξέλιξη
των δαπανών.
4. Παρακολούθησης του του Ταμειακού υπολολοίπου των Πλοίων και των Πρακτορείων.
Άρθρο 42
Υποτμήμα Τήρησης βιβλίων
Έχει την ευθύνη:
1. Της εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την τήρηση
των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας,
2. Της ορθής καταχώρησης των παραστατικών αγορών και δαπανών, στους οικείους
λογαριασμούς για τον έλεγχο των υπολοίπων των λογαριασμών και τη σύνταξη των
σχετικών καταστάσεων και δηλώσεων απόδοσης Φόρων, Ασφαλιστικών Εισφορών,
Εκκαθαρίσεων και Μισθοδοσιών,
3. Της τήρησης της γενικής και αναλυτικής λογιστικής της Εταιρείας,
4. Της σύνταξης των ενημερωτικών πινάκων προς την Διοίκηση και τους Επενδυτές
καθώς επίσης και την φροντίδα για την Σύνταξη και την Δημοσίευση των απαραίτητων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Άρθρο 43
Τμήμα Χρηματοοικονομικών
1. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος των Χρηματοοικονομικών κατανέμονται στα
ακόλουθα Υποτμήματα, οι αρμοδιότητες των οποίων πέραν εκείνων που αναφέρονται
στο άρθρο 31 του παρόντος Κανονισμού, αναλύονται στα άρθρα 44-45.
α. Υποτμήμα Ταμειακών Ροών
β. Υποτμήμα διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων
Άρθρο 44
Υποτμήμα Ταμειακών Ροών
Έχει την ευθύνη:
1. Της σύνταξης του Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού,
2. Της διαχείρισης των διαθεσίμων και της σύνταξης των Ταμειακών Ροών,
3. Της παρακολούθησης των Λογαριασμών Προθεσμιακών Καταθέσεων,
4. Της λειτουργίας του Internet Banking,
5. Της παρακολούθησης – συμφωνίας των διαφόρων λογαριασμών.

Άρθρο 45
Υποτμήμα διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων
Έχει την ευθύνη:
1. Της, επικοινωνίας με τις Τράπεζες στα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα ευθύνης
του,
2. Της Λογιστικής Παρακολούθησης των Δανείων,

ΑΝΕΚ ΑΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

σελίδα 45

3.
4.
5.
6.

Της διεκπεραίωσης των διαδικασιών λήψης & τήρησης των Χρηματοδοτήσεων,
Του προγραμματισμού και διεκπεραίωσης των Πληρωμών των Δανείων,
Της σύνταξης του Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού,
Της παροχής των Οικονομικών Καταστάσεων και στοιχείων που αιτούνται οι
Τράπεζες,
7. Της συνεργασίας με τους εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους και την παροχή σε
αυτούς των στοιχείων που απαιτούνται.
Άρθρο 46
Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος της Οικονομικής Ανάλυσης κατανέμονται στα ακόλουθα
Υποτμήματα, οι αρμοδιότητες των οποίων πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο
31 του παρόντος Κανονισμού, αναλύονται στα άρθρα 47-48.
α. Υποτμήμα Στατιστικής
β. Υποτμήμα Μελετών
Άρθρο 47
Υποτμήμα Στατιστικής
Έχει την ευθύνη:
1. της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων της Εταιρείας, του Ομίλου ή
των ανταγωνιστικών Εταιρειών,
2. της συλλογής προσωρινών στοιχείων από τα πλοία (καθημερινά στοιχεία
δρομολογίου, κίνησης, ναύλων, εμπορικής εκμετάλλευσης), της κατάρτισης
περιοδικών συγκριτικών πινάκων κίνησης – ναύλων από προσωρινά στοιχεία
πλοίων (εβδομαδιαίοι – μηνιαίοι πίνακες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
προηγούμενου έτους),
3. της
κατάρτισης μηνιαίων συγκριτικών πινάκων – ναύλων από στατιστικό
πρόγραμμα εσόδων (κανονικά στοιχεία),
4. της κατάρτισης μηνιαίων συγκριτικών πινάκων κίνησης – ναύλων αθροιστικά από
την αρχή του έτους με χρήση κανονικών ή προσωρινών στοιχείων (2ίμηνο, 3μηνο,
κλπ.),
5. της κατάρτισης μεριδίων της αγοράς.
Άρθρο 48
Υποτμήμα Μελετών
Έχει την ευθύνη:
1. της κατάρτισης προτύπων κόστους,
2. της σύνταξης εκθέσεων για ενδο-επιχειρησιακή χρήση,
3. της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων από τις Υπηρεσίες.
Άρθρο 49
Τμήμα Reporting & Budgeting
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Reporting & Budgeting κατανέμονται στα ακόλουθα
Υποτμήματα:
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α. Υποτμήμα Δ.Λ.Π. – Παρακολούθησης Θυγατρικών Εταιρειών,
β. Υποτμήμα Προϋπολογισμού,
οι αρμοδιότητες των οποίων πέραν εκείνων πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο
31 του παρόντος Κανονισμού, αναλύονται και στα άρθρα 50-51
Άρθρο 50
Υποτμήμα Δ.Λ.Π. – Παρακολούθησης Θυγατρικών Εταιρειών
Έχει την ευθύνη:
1. για την εφαρμογή, τήρηση και σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας
σύμφωνα με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
2. για την σύνταξη των Ετήσιων – Ενημερωτικών δελτίων,
3. για την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Εταιρειών του
κλάδου.
4. για την κατάρτιση Αριθμοδεικτών και της Ερμηνείας τους,
5. για την συλλογή και έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των Θυγατρικών Εταιρειών,
6. για την ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων των Θυγατρικών Εταιρειών,
7. για την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Θυγατρικών Εταιρειών, την Κατάρτιση
Αριθμοδεικτών και της Ερμηνείας τους,
8. για την σύνταξη εκθέσεων για ενδο-επιχειρησιακή χρήση καθώς και την ετοιμασία Εταιρικών
Παρουσιάσεων.
Άρθρο 51
Υποτμήμα Προϋπολογισμού
Έχει την ευθύνη:
1. της συλλογής Απολογιστικών Στοιχείων Κόστους – Δαπανών,
2. της συγκέντρωσης από τις διάφορες Διευθύνσεις των αιτημάτων τους για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού,
3. της εκτίμησης των αναγκών των Διευθύνσεων για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού της
Εταιρείας και την υποβολή προτάσεως για την έγκριση του,
4. της παρακολούθησης της πορείας του Προϋπολογισμού της Εταιρείας αφού εγκριθεί
καθώς και για την μεταφορά ποσών από κωδικό σε κωδικό, αν απαιτείται,
5. της σύγκρισης των προϋπολογισμών και την σύνταξη Εκθέσεων Αποκλίσεως.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ REPORTING &
BUDGETING

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
Δ.Λ.Π. &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΜΕΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 52
Τομέας Ευθύνης
1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και
εποπτεία του συνόλου των τεχνικών δραστηριοτήτων των πλοίων επιδιώκοντας την
καλύτερη εκμετάλλευση αυτών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού με τα οποία
τα επανδρώνει υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο, την Πολιτική της Εταιρείας για την
Ολοκληρωμένη Λειτουργική Διαχείριση του Στόλου της.
2. Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής ο οποίος έχει τις παρακάτω συγκεκριμένες
αρμοδιότητες.
Άρθρο 53
Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που
αφορούν στην αξιοπλοΐα, την συντήρηση, τις μετασκευές και τις επισκευές των
πλοίων της Εταιρείας καθώς και την επιλογή του προσωπικού επάνδρωσης τους,
2. Συντονίζει από κοινού με τον Τεχνικό Διευθυντή, θέματα μετασκευών, επισκευών και
συντηρήσεως των πλοίων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντα
Συμβούλου και τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και προϋπολογισμό,
3. Συντονίζει τα θέματα συμμορφώσεως των πλοίων με τις απαιτήσεις των διεθνών
κανονισμών και την Ελληνική νομοθεσία,
4. Συμμετέχει στην Ανάπτυξη νέων Δρομολογίων και στον Εμπορικό Προγραμματισμό
των Πλοίων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης και παρέχει
στοιχεία για την αποτελεσματικότερη Δρομολόγηση, τις συνθήκες των Λιμένων και
το Κόστος Κίνησης των Πλοίων,
5. Παρέχει στην Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες για τις Δρομολογήσεις των πλοίων της Εταιρείας στις διάφορες
γραμμές,
6. Είναι υπεύθυνος για τις παραγγελίες καυσίμων / λιπαντικών/ νερού,
7. Παρέχει στην Διεύθυνση Εφοδιασμού όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με
προμήθειες των πλοίων με καύσιμα, αναλώσιμα υλικά μηχανών και καταστρώματος
καθώς και με ανταλλακτικά των μηχανών, μηχανημάτων και ηλεκτρονικών
συσκευών,
8. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των επιδόσεων-καταναλώσεων των
πλοίων μέσω της εφαρμογής του συστήματος Epos,
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9. Συνεργάζεται με τους ναυτικούς πράκτορες της Εταιρείας στα διάφορα λιμάνια του
εσωτερικού και του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση και τον ανεφοδιασμό των
πλοίων,
10. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Λιμενικές ή άλλες Αρχές που σχετίζονται με την Κίνηση
των Πλοίων και συνεργάζεται μαζί τους για την αντιμετώπιση όποιων θεμάτων
προκύπτουν από Επιθεώρηση ή άλλες Απαιτήσεις,
11. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και έγκαιρη ανανέωση του Αρχείου Πιστοποιητικών
που εγγυώνται την αξιοπλοΐα των πλοίων και ενημερώνεται για την εξέλιξη του
ρυθμιστικού πλαισίου κίνησης των πλοίων και τις τυχόν νέες ανάγκες,
12. Συνεργάζεται και παρέχει στο Τμήμα Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων της
Διεύθυνσης Εφοδιασμού, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με συμβάντα
που αφορούν claim,
13. Καταρτίζει, εισηγείται και κατόπιν έγκρισης ελέγχει την εφαρμογή του Ετήσιου
Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης του.
14. Έχει την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων με Υπουργεία, Δημόσιους Φορείς,
Οργανισμούς, Ενώσεις, Σωματεία για θέματα αρμοδιότητας του,
15. Έχει την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν Ακινησίες,
Επανα-δρομολογήσεις και Ναυλώσεις Πλοίων,
16. Έχει την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων και εκκρεμοτήτων που αφορούν στην
απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Άρθρο 54
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας κατανέμονται στον Διευθυντή
και στα ακόλουθα Τμήματα, όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω.
1. Γραμματεία Διεύθυνσης
2. Τεχνική Υποδιεύθυνση
που διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα οι αρμοδιότητες των οποίων πέραν
εκείνων του άρθρου 30, αναλύονται στα άρθρα 55-59.
α. Τμήμα Αρχιμηχανικών
β. Τμήμα Πιστοποιητικών -Κανονισμών
3. Υποδιεύθυνση Ναυτιλιακού
που διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα οι αρμοδιότητες των οποίων πέραν
εκείνων του άρθρου 30, αναλύονται στα άρθρα 60-63.
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α. Τμήμα Αρχιπλοιάρχων
β. Τμήμα Πληρωμάτων
γ. Εκπαίδευσης
Άρθρο 55
Διευθυντής Διεύθυνσης
Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας και είναι
υπεύθυνος έναντι του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του
όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα 52 &53 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο
30 αρμοδιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων.
Άρθρο 56
Γραμματεία
Υπάγεται στο Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32 καθήκοντα.
Άρθρο 57
Τεχνική Υποδιεύθυνση-Διευθυντής
Ο Διευθυντής προΐσταται της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης και είναι υπεύθυνος έναντι του
Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό καθορίζεται στα
άρθρα 57-59 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες Διευθυντών.
Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για:
1. την Οργάνωση, Εποπτεία και Έλεγχο του συνόλου των τεχνικής φύσεως
δραστηριοτήτων των Πλοίων της εταιρίας, επιδιώκοντας έτσι την επιχειρησιακή τους
ετοιμότητα και αξιοπλοΐα,
2. τον Προγραμματισμό, την Οργάνωση και την Εποπτεία του συνόλου των Τεχνικών
Εργασιών, Επισκευών, Μετασκευών στα Πλοία της Εταιρίας είτε από ίδια μέσα, είτε
από εξωτερικά συνεργεία και την υποβολή εγγράφων αναφορών προόδου, προς
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
3. Προΐσταται της Επιτροπής Συντηρήσεων και Επισκευών και διαβιβάζει στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο τεκμηριωμένη πρόταση των προς υλοποίηση
προτεινόμενων εργασιών συντήρησης-επισκευών για έγκριση,
4. την Τήρηση Βάσης Δεδομένων με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που
αφορούν Εργασίες Επισκευών, Συντηρήσεων, για κάθε Πλοίο του στόλου της
Εταιρείας,
5. τον Προγραμματισμό και την εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής
συντήρησης των πλοίων της Εταιρείας σε συνεργασία με τον διευθυντή
επιχειρησιακής λειτουργίας και τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου,
6. τον Συντονισμό και την Επίβλεψη Συμμόρφωσης των Πλοίων με τις απαιτήσεις των
Διεθνών Κανονισμών και την Ελληνική Νομοθεσία,
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7. την τήρηση και έγκαιρη ανανέωση του αρχείου Πιστοποιητικών που εγγυώνται την
Αξιοπλοΐα των Πλοίων,
8. την παρακολούθηση των απαιτήσεων συντήρησης που προβλέπονται από τους
Νηογνώμονες ως και τους Κρατικούς και Διεθνείς Κανόνες, Κανονισμούς και
Συνθήκες και μεριμνά για την εφαρμογή τους,
9. τον έγκαιρο εφοδιασμό των πλοίων με ανταλλακτικά μηχανής, μηχανημάτων και
ηλεκτρονικών συσκευών μετά από σχετική έρευνα αγοράς, προσφορές και
συγκριτικούς πίνακες , σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εφοδιασμού,
10. την κατάρτιση και εισήγηση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης, του Ετήσιου
Προϋπολογισμού Εργασιών για την Συντήρηση & Επισκευή των Πλοίων της
Εταιρείας,
11. το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των αρχιμηχανικών και την ανέγκλητη
εφαρμογή του συστήματος CRMS,
12. την επικοινωνία και συνεργασία με τον παρακολουθούντα νηογνώμονα τα πλοία
της εταιρίας,
13. την παροχή, στο τμήμα ασφαλίσεων και αποζημιώσεων της Διεύθυνσης
Εφοδιασμού, όλων των απαιτούμενων στοιχείων σχετικά με συμβάντα που
αφορούν claim,

Άρθρο 58
Τμήμα Αρχιμηχανικών
1. Έχει την ευθύνη:
α. Της Υποστήριξης των ομάδων Πλοίων I, II,
β. Του Προγραμματισμού, του Ελέγχου και της Εκτέλεσης των εργασιών
Συντήρησης και Επισκευών του σκάφους, των μηχανών και μηχανημάτων, του
ναυτιλιακού εξοπλισμού και των ραδιοεπικοινωνιών των Πλοίων της ομάδας
του,
δ) Της πιστής τήρησης των προβλεπόμενων από τον Κώδικα ISM σε σχέση με τους
Κανονισμούς που αφορά τα πλοία,
ε) Της παρακολούθησης των απαιτήσεων συντήρησης που προβλέπονται από
τους Νηογνώμονες ως και τους Κρατικούς και Διεθνείς Κανόνες, Κανονισμούς
και μεριμνά για την εφαρμογή τους,
στ) Της τήρησης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των πλοίων της
Εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τεχνικού Διευθυντή,
ζ) Του ελέγχου και της τήρησης του προϋπολογισμού για τις Εργασίες Επισκευών
και Ανταλλακτικών των Πλοίων της Εταιρείας,
η) Της καταγραφής των καταναλώσεων των πλοίων, σε καύσιμα, λιπαντικά και
επιβλέπει την εφαρμογή από του μηχανικούς του συστήματος CRMS,
θ) Του Ελέγχου και Πληρότητας των Πιστοποιητικών των Πλοίων ώστε να είναι
σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς,
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Ι) Της συνεχούς καταγραφής των αναγκών για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των
Πλοίων με πόσιμο Νερό, Καύσιμα και
Λιπαντικά. προκειμένου η Διεύθυνση
Εφοδιασμού να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες κάλυψης των αναγκών αυτών,
2. Επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν στα Ανταλλακτικά των Πλοίων και την
τήρηση των αναγκαίων Αποθεμάτων (spare) και εισηγείται σχετικά στον Τεχνικό
Διευθυντή για την σκοπιμότητα, την ποσότητα και την ποιότητα,
3. Εισηγείται στο Τμήμα Αρχιπλοιάρχων για θέματα που αφορούν στο προσωπικό
μηχανής,
4. Προτείνει και αξιολογεί τα διάφορα συνεργεία επισκευών,
5. Ελέγχει και εγκρίνει πρωτογενώς την αίτηση προμήθειας αρμοδιότητας του,
6. Ελέγχει και εγκρίνει πρωτογενώς όλα τα έξοδα (τιμολόγια, κλπ.) αρμοδιότητας του,
7. Έχει την ευθύνη, παρακολούθησης των εργασιών επί των πλοίων από αναθέσεις
σε συνεργεία ξηράς, και συντάσσει αναφορές προς τον Τεχνικό Διευθυντή για την
πορεία και το αποτέλεσμα τους,
Άρθρο 59
Τμήμα Πιστοποιητικών -Κανονισμών
Έχει την ευθύνη:
α. Τήρησης και έγκαιρης ανανέωσης του αρχείου πιστοποιητικών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Διεθνών Κανονισμών, την Ελληνική Νομοθεσία και τον
παρακολουθούντα Νηογνώμονα τα Πλοία της Εταιρείας,
β. χειρισμού των θεμάτων που προκύπτουν και αφορούν στη σχέση των πλοίων με
την Επιθεώρηση & τον Νηογνώμονα με σκοπό να διασφαλίζεται η αξιοπλοΐα των
πλοίων,
Άρθρο 60
Υποδιεύθυνση Ναυτιλιακού- -Διευθυντής
Ο Διευθυντής Προΐσταται της Υποδιεύθυνσης Αρχιπλοιάρχων και είναι Υπεύθυνος έναντι
του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό καθορίζεται
στα άρθρα 61-63 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες
Διευθυντών. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για:
1. την οργάνωση και εποπτεία του συνόλου των τεχνικών δραστηριοτήτων των
πλοίων, σε συνεργασία με την Τεχνική Υποδιεύθυνση,
2. Τον συντονισμό των Αρχιπλοιάρχων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του
εκτελούμενου έργου αρμοδιότητας των,
3. Της επάνδρωσης των πλοίων με το κατάλληλο πλήρωμα ανά επιστασία, τον έλεγχο
και την εκπαίδευση αυτών,
4. Την εποπτεία για τήρηση και έγκαιρη ανανέωση του αρχείου πιστοποιητικών που
εγγυώνται την αξιοπλοΐα των πλοίων,
5. Τον έλεγχο και την πληρότητα των πιστοποιητικών των πλοίων ώστε να είναι
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
6. Την εφαρμογή και πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα ISM για τα
πλοία,
7. Τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής
συντήρησης των πλοίων της
Εταιρείας σε συνεργασία με τον διευθυντή
επιχειρησιακής λειτουργίας και τις κατευθύνσεις του διευθύνοντα συμβούλου,
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8. την τήρηση βάσης δεδομένων με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που
αφορούν εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, για κάθε πλοίο του στόλου της
εταιρίας,
9. την παρακολούθηση των επιδόσεων-καταναλώσεων των πλοίων μέσω της
εφαρμογής του συστήματος CRMS.
Άρθρο 61
Τμήμα Αρχιπλοιάρχων
Ο Διευθυντής προΐσταται της Υποδιεύθυνσης Αρχιπλοιάρχων και είναι Υπεύθυνος έναντι
του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό καθορίζεται
στα άρθρα 61-63 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες
Διευθυντών.
1. Έχει την ευθύνη :
α. Της υποστήριξης των ομάδων πλοίων I, II,
β. Της οργάνωσης και εποπτείας του συνόλου των τεχνικών δραστηριοτήτων των
πλοίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιμηχανικών, επιδιώκοντας την καλύτερη
εκμετάλλευση αυτών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού που τα στελεχώνει
υλοποιώντας έτσι, την θεσπισμένη πολιτική της Εταιρείας στην αξιοποίηση του
στόλου της,
γ. Του προγραμματισμού, του Ελέγχου και της
Εκτέλεσης των εργασιών
Συντηρήσεως και Επισκευών του Σκάφους, των Μηχανών και Μηχανημάτων
Καταστρώματος, του Ναυτιλιακού Εξοπλισμού και των Ραδιοεπικοινωνιών των
Πλοίων της ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης
και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιμηχανικών,
δ. Την τήρηση και έγκαιρη ανανέωση του αρχείου πιστοποιητικών που εγγυώνται
την αξιοπλοΐα των
πλοίων και ενημερώνεται για την εξέλιξη του ρυθμιστικού
πλαισίου κίνησης των πλοίων και τις τυχόν νέες ανάγκες,
ε. Την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα ISM για τα πλοία,
στ. Την παρακολούθηση των απαιτήσεων συντηρήσεως που προβλέπονται από
τους Νηογνώμονες ως και τους Κρατικούς και Διεθνείς Κανόνες,
Κανονισμούς και συνθήκες και μεριμνά για την
εφαρμογή τους,
ζ. Τον έλεγχο και την πληρότητα των Πιστοποιητικών των Πλοίων ώστε να είναι
σύμφωνα με τους
ισχύοντες Κανονισμούς.
2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Λιμενικές ή άλλες Αρχές που σχετίζονται με την κίνηση
των πλοίων και συνεργάζεται μαζί τους για την αντιμετώπιση όποιων θεμάτων
προκύπτουν από επιθεώρηση ή άλλες απαιτήσεις,
3. Εισηγείται στο τμήμα Αρχιμηχανικών για τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό
μηχανής,
4. Αξιολογεί τα διάφορα συνεργεία επισκευών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
5. Ελέγχει και Εγκρίνει πρωτογενώς τις αιτήσεις προμήθειας αρμοδιότητας του.
Άρθρο 62
Τμήμα Πληρωμάτων
Έχει την ευθύνη:
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α. Της Ναυτολόγησης των πληρωμάτων καταστρώματος, μηχανής και ξενοδοχειακού
των πλοίων της Εταιρείας,
β. Της τήρησης των αρχείων, των φακέλων και των φύλλων αξιολόγησης του
προσωπικού των πλοίων,
γ. Της τήρησης βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία για κάθε ναυτολογούμενο
ναυτικό στα πλοία της Εταιρείας.
Άρθρο 63
Τμήμα Εκπαίδευσης
Έχει την ευθύνη της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλες τις επιστασίες του
πλοίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και την επίβλεψη της τήρησης
ψηφιακών αρχείων επί των πλοίων.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 64
Τομέας ευθύνης
1. Η Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη υλοποίησης του
προγραμματικού σχεδιασμού της Εταιρείας για την μεγιστοποίηση των εσόδων από
την δραστηριοποίηση των πλοίων στις διάφορες ακτοπλοϊκές γραμμές. Παράλληλα
έχει την ευθύνη διερεύνησης του μεριδίου των σχετικών αγορών και διατύπωσης
προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτάσεων με αυτό το στόχο.
2. Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής ο οποίος έχει τις παρακάτω συγκεκριμένες
αρμοδιότητες
Άρθρο 65
Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, μελετά, σχεδιάζει, επεξεργάζεται, και εισηγείται τους
μακροπρόθεσμους στόχους, και την εμπορική πολιτική της Εταιρείας. παρακολουθεί
την υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια της πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας
για την επίτευξη ανάπτυξης και κερδοφορίας,
2. Μελετά την αγορά και προτείνει τρόπους και μέσα για την ενίσχυση του μεριδίου
της εταιρίας σε αυτήν σε συνάρτηση πάντα με τις επιλογές και τον προγραμματικό
σχεδιασμό της Εταιρείας,
3. Καταρτίζει, εισηγείται και μετά την έγκριση, ελέγχει την εφαρμογή του Ετήσιου
Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης του.
4. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων και
προϋπολογισμών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την ενίσχυση του
κύκλου εργασιών, των μεριδίων της αγοράς και της κερδοφορίας στα πλαίσια των
θεσπισμένων στόχων και των κατευθυντήριων πολιτικών της Εταιρείας,
5. Αξιολογεί διαφαινόμενες τάσεις και εξελίξεις των αγορών και του ανταγωνισμού,
ώστε να επιτυγχάνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των μελλοντικά διαφαινόμενων ευκαιριών και απειλών με σκοπό την ανάπτυξη
δυναμικών εμπορικών πολιτικών και διεύρυνσης των αγορών,
6. Διασφαλίζει την επίτευξη των πλέον επωφελών εμπορικών συμφωνιών, τη
διατήρηση άριστων σχέσεων με το υπάρχον πελατολόγιο και τη συνεχή ανάπτυξη
του δικτύου διανομής ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η επίτευξη των στόχων
της Εταιρείας,
7. Συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων δρομολογίων και στον Εμπορικό Προγραμματισμό
των πλοίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας, για την
αποτελεσματικότερη δρομολόγηση, τις συνθήκες των λιμένων και το κόστος
κίνησης των πλοίων,
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8. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας, για την διαχείριση όλων
των απαιτούμενων πληροφοριών αναφορικά με τις δρομολογήσεις των πλοίων
της Εταιρείας στις υφιστάμενες ή νέες γραμμές,
9. Διασφαλίζει την άριστη επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνσης
Εμπορικής Εκμετάλλευσης και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας
ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη εξυπηρέτηση του πελατολογίου και η μέγιστη κάλυψη
των συμφερόντων της Εταιρείας,
10. Μεριμνά για την ύπαρξη της κατάλληλης οργανωτικής διάρθρωσης και στελέχωσης
της Διεύθυνσης Εμπορικής Εκμετάλλευσης για την ύπαρξη των κατάλληλων
συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να
εξασφαλίζεται η αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των στόχων
της Εταιρείας.
11. Αξιολογεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της Διεύθυνσής του έτσι ώστε να εξασφαλίζει
συνέπεια και αποδοτικότητα.
Άρθρο 66
Διάρθρωση
Η διεύθυνση διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1. Διευθυντής,
2. Γραμματεία,
3. Τμήμα παρακολούθησης απόδοσης εσόδων,
4. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρακτορείου,
5. Τμήμα πωλήσεων
Άρθρο 67
Διευθυντής
1.

Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Εμπορικής Εκμετάλλευσης και είναι
υπεύθυνος έναντι του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου
αυτής όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα 64 και 65 καθώς και τις αναφερόμενες
στο άρθρο 30 αρμοδιότητες Διευθυντών Διευθύνσεων.

2.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρούται από τον Διευθυντή της
Υποδιεύθυνσης Cargo,

3.

Συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Cargo και από κοινού,
προγραμματίζουν και σχεδιάζουν την Εμπορική Πολιτική της Εταιρείας, την οποία
εισηγούνται προς έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Άρθρο 68
Γραμματεία

Υπάγεται κατ’ ευθείαν στον Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32
καθήκοντα.
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Άρθρο 69
Τμήμα παρακολούθησης απόδοσης εσόδων
1. Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος, πέραν αυτών του άρθρου 31, είναι:
α. Η πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων και ζήτησης βάσει των εξής παραγόντων:
υπάρχουσες κρατήσεις, τιμές της Εταιρείας και του ανταγωνισμού,
διαθεσιμότητα της Εταιρείας και του ανταγωνισμού, υπάρχουσες προσφορές,
στρατηγική της Εταιρείας όπως καθορίζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
β. Η παροχή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης αναλύσεις της τωρινής και της
μελλοντικής κατάστασης
των εσόδων και των κρατήσεων ανά τμήμα της
αγοράς ώστε εκείνος να λαμβάνει αποφάσεις και
να κάνει προτάσεις στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο για την μελλοντική στρατηγική της Εταιρείας,
γ. Ο έλεγχος της διαθεσιμότητας των τιμών ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση
των εσόδων της
Εταιρείας σε κάθε τμήμα της αγοράς (Dynamic Pricing),
δ. Η εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων που διαχειρίζεται,
ε. Η μέριμνα για την σωστή λειτουργία των συστημάτων που σχετίζονται με τα
έσοδα της Εταιρείας όπως σύστημα κρατήσεων, κλπ,
στ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των μελών των τμημάτων που διαχειρίζεται ώστε να
γίνεται συντονισμένη και αποτελεσματική ομαδική εργασία με καλύτερο
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη με
στόχο την περαιτέρω αύξηση των εσόδων
της Εταιρείας,
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα ακόλουθα Υποτμήματα, οι οποίες
πέραν εκείνων του άρθρου 31 αναλύονται στα άρθρα 70-75.
2.1
2.2
2.3
2.4

Υποτμήμα Κρατήσεων
Υποτμήμα Groups
Υποτμήμα Εξυπηρέτησης πελατών
Υποτμήμα Διαχείρισης
Άρθρο 70
Υποτμήμα Κρατήσεων

Έχει την ευθύνη:
a)
β)
γ)
δ)

Των κρατήσεων και της παροχής πληροφοριών προς τους ιδιώτες,
Των κρατήσεων στα πρακτορεία Ελλάδας και Εξωτερικού που δεν είναι online,
Των αλλαγών σε κρατήσεις ιδιωτών και πρακτορείων εσωτερικού online,
Του ελέγχου και της αποστολής των προπληρωμένων εισιτηρίων στα λιμάνια
επιβίβασης,
ε) Των ακυρώσεων των υπό προθεσμία κρατήσεων,
στ) Της εκτύπωσης της λίστας των επιβαινόντων,
ζ) Της εκτύπωσης επιβεβαιωμένων κρατήσεων μέσω internet και της αποστολής
τους στα λιμάνια
επιβίβασης,
Άρθρο 71
Υποτμήμα Groups
1. Έχει την ευθύνη:
α. Της διαχείρισης/Κρατήσεων Group.(προθεσμίες, αλλαγές, ακυρώσεις),
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β. Της καταχώρησης των ονομάτων (name list) στο πρόγραμμα κρατήσεων,
γ. Της κράτησης και παρακολούθησης των group σε waiting list,
δ. Της ανάλυσης λογαριασμών/έκδοσης και αποστολής εισιτηρίων groups προς
τους tour operators και τα πλοία,
ε. Της αποστολής των προπληρωμένων εισιτηρίων groups στους λιμενικούς
πράκτορες.
2. Διαπραγματεύεται, διαχειρίζεται και αποστέλλει τις συμφωνίες για κάθε νέα αίτηση
(lead) group που λαμβάνει είτε από το τμήμα Πωλήσεων είτε από την πρωτοβουλία
του ίδιου του τμήματος (proactive lead research).
3. Κάθε μήνα εφαρμόζει την δραστηριότητα Proactive Lead Research σύμφωνα με την
οποία επικοινωνεί με τους υπάρχοντες πελάτες (κυρίως μέσω τηλεφώνου και email)
προκειμένου να ανιχνεύσει είτε νέες αιτήσεις groups είτε παλαιότερες που μπορεί να
επαναλαμβάνονται από τον πελάτη/οργανωτή.
Άρθρο 72
Υποτμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Έχει την ευθύνη:
a) Της
παροχής
πληροφοριών/εξυπηρέτησης
των
ιδιωτών
και
των
συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Πρακτορείων,
β) Της επίλυσης προβλημάτων πελατών και χειρισμό παραπόνων μέσω του
συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης παραπόνων-, Customer Service
Issues- που έχει θεσπίσει η Εταιρεία,
Άρθρο 73
Υποτμήμα Διαχείρισης
Έχει την ευθύνη:
a) Της δημιουργίας μήτρας πλοίων όλων των γραμμών,
β) Της συνολικής διαχείρισης των πλάνων – δρομολογίων σε όλες τις
δρομολογιακές γραμμές της εταιρίας (άνοιγμα πλάνων, αλλαγές κ.λ.π.,
γ) Του καθημερινού ελέγχου του check-in,
δ) Της εποπτείας για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων που σχετίζονται με τα
έσοδα της Εταιρείας όπως είναι το σύστημα κρατήσεων, κλπ.,
ε) Της προετοιμασίας, σύνταξης και ελέγχου των στατιστικών πινάκων που
αφορούν στην καθημερινή κίνηση των πλοίων.
Άρθρο 74
Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρακτορείου
1.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρακτορείου, αποτελεί μια νέα επιχειρηματική στρατηγική
που έχει θεσπίσει η εταιρία για την βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους επιβάτες.
Έτσι η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, νέες συνεργασίες,
απλοποίηση διαδικασιών, συμπίεση του χρόνου, αύξηση της παραγωγικότητας,
μείωση της χρήσης χαρτιού, αμεσότητα στην πληροφόρηση, μείωση των
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μεταφορικών δαπανών, αύξηση της ευελιξίας, αποτελούν βασικά κριτήρια για την
λειτουργική του υπόσταση.
2.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρακτορείου η έχει την ευθύνη για :
α. Την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών από την εταιρία
προς τους επιβάτες, καθιστώντας αυτές πιο εκτεταμένες χρονικά, γεωγραφικά
και από πλευράς εσόδων,
β. Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την βελτίωση και απλοποίηση των
συναλλαγών με τους πελάτες,
γ. Την μέριμνα δημιουργίας «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους τελικούς πελάτες,
δ. Την αξιοποίηση των δεδομένων ως κριτήριο αξιολόγησης της πολιτικής της
Εμπορικής Διεύθυνσης.

3.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα ακόλουθα Υποτμήματα, οι οποίες
πέραν εκείνων του άρθρου 31 αναλύονται στα άρθρα 75-77.
3.1 On-Line Booking
3.2 Smart Card
3.3 Content Manager
Άρθρο 75
On-Line Booking

Έχει την ευθύνη:
a) Της ενημέρωσης, καθημερινής ανανέωσης/έλεγχου και συντήρησης ενός
σύγχρονου, και «φιλικού» προς τον πελάτη Εταιρικό website,
β) Της έρευνας, ανάλυσης, και δημιουργίας εμπορικών προτάσεων για καλύτερη
παρουσίαση της Εταιρείας στο internet,
γ) Της εισαγωγής των δελτίων τύπου στο Εταιρικό website,
δ) Της δημιουργίας και συντήρησης των Εταιρικών σελίδων (fan page) στο internet
σε δημοφιλή social media όπως facebook, twitter με σκοπό την ανάπτυξη του
τελικού πελατολογίου με την αύξηση της δημοτικότητας της Εταιρείας,
ε) Της παρακολούθησης των search engines και των μηχανισμών τους ώστε να
διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παρουσίαση της Εταιρείας με την κατοχύρωση
key words και την εφαρμογή της διαδικασίας Paid Search (PPC),
στ) Του καθημερινού ελέγχου των websites του ανταγωνισμού,
ζ) Της έρευνας για websites τα οποία θα προσέδιδαν κύρος και αύξηση πελατείας
στην ΑΝΕΚ καθώς και της κατάθεσης προτάσεων συνεργασίας με τα websites
αυτά.
Άρθρο 76
Smart Card
Έχει την ευθύνη:
1. Της εξυπηρέτησης των μελών κατόχων της κάρτας Anek Smart Card και
παροχής πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των κατόχων κάρτας,
2. Της κράτησης αναλυτικών στοιχείων των μελών, μέσω του προγράμματος CRM,
και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων,
3. Της διαχείριση του προγράμματος CRM και BTS,
4. Της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center) των πελατών,
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5. Της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης, της αλληλογραφίας,
6. Της τακτικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα πλοία, πρακτορεία και
εμπλεκόμενους συνεργάτες σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα loyalty,
7. Της σύνταξης, σε τακτικές περιόδους , αναφορών επί των θεμάτων που
ανακύπτουν και προώθηση τους στη διεύθυνση για άμεση επίλυσης τους,
8. Της καταχώρησης μηνιαίων στατιστικών στοιχείων.
Άρθρο 77
Content Manager
Ο Content Manager (υπεύθυνος περιεχομένου) για το Web Site της εταιρίας έχει
την ευθύνη:
1. Της επικοινωνίας με τους υπεύθυνους περιεχομένου της κάθε Διεύθυνσης, όπως
αυτοί έχουν καθοριστεί,
2. Της άμεσης ενημέρωσης και άντλησης στοιχείων από αυτούς αναφορικά με το
πεδίο ευθύνης τους,
3. Της επιμέλειας των κειμένων,
4. Της ενημέρωσης του Web Site μέσω του εργαλείου CMS,
5. Του περιοδικού ελέγχου του περιεχομένου του Web Site,
Άρθρο78
Τμήμα Πωλήσεων
1. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε όλες τις γραμμές που
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος, πέραν εκείνων του άρθρου 31, είναι:
α) Η επίτευξη των ετησίων στόχων πωλήσεων και η αύξηση των εσόδων της
Εταιρείας μέσω των πελατών (πρακτόρων),
β) Η περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου σε πρακτορεία που χειρίζονται
μεμονωμένους πελάτες και groups,
γ) Η υποβολή εμπορικών προτάσεων και η σύνταξη και υπογραφή των
συμφωνητικών με τα Πρακτορεία Ταξιδίων,
δ) Η αποτελεσματική συνεχής εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου με
στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής του. Αυτό θα γίνεται μέσω
καθημερινών επισκέψεων στους πελάτες, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (ειδικά για
πράκτορες της Περιφέρειας), e-mail και ταχυδρομείου,
ε) Η συνεχής παρακολούθηση των αγορών και ανελλιπής ενημέρωση της
διεύθυνσης για τις τυχόν μεταβολές,
η) Η παρακολούθηση και η εποπτεία του ανταγωνισμού,
ι) Η παρακολούθηση των υπολοίπων στους λογαριασμούς των πελατών και η
έγκυρη λήψη μέτρων εφόσον αυτό απαιτηθεί,
κ) η παροχή νέων αιτήσεων groups (new leads) στο Τμήμα Groups ώστε το
τελευταίο να προχωρήσει σε ανάλογη ανταγωνιστική προσφορά.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στo Υποτμήμα, Εποπτείας Πρακτορείων
Άρθρο 79
Υποτμήμα Εποπτείας Πρακτορείων
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Έχει την ευθύνη:
a) Της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των πρακτορείων της Εταιρείας,
β) Της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των εισερχομένων πελατών στους
οποίους πρέπει να προσδίδουν την θετικότερη εικόνα για την Εταιρεία,
γ) Της έκδοσης εισιτηρίων επιβατών, αυτοκινητιστών/φορτηγών, κρουαζιέρων,
εκδρομών,
ε) Του συντονισμού της φόρτωσης των πλοίων καθώς και την επίλυση τυχόν
προβλημάτων που παρουσιάζονται στα λιμάνια κατά τη φάση της φόρτωσης.

Άρθρο 80
Υποδιευθύνσεις Εμπορικής Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης αποτελείται από δύο (2) Υποδιευθύνσεις:
1. Την Υποδιεύθυνση Μάρκετινγκ
2. Την Υποδιεύθυνση Cargo
Άρθρο 81
Υποδιεύθυνση Μάρκετινγκ
Η Υποδιεύθυνση Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προώθηση και
υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής της εμπορικής στρατηγικής της εταιρίας προς
το επιβατηγό κοινό καθώς και της υποστήριξης των δημοσίων σχέσεων αυτής, ώστε να
επιτυγχάνονται οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι που έχει θεσπίσει η
Εταιρεία.
Άρθρο 82
Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης, έχει την ευθύνη:
1. Του σχεδιασμού και της υλοποίησης της Εταιρικής διαφημιστικής προβολής της
Εταιρείας στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό.
2. Της κατάρτισης και η παρακολούθησης υλοποίησης, του Ετήσιου
Προϋπολογισμού. Προς τούτο, προτείνει και υποβάλλει για έγκριση στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Ετήσιο Διαφημιστικό πρόγραμμα της Εταιρείας
(Marketing Plan),
3. Της συλλογής, ελέγχου και αξιολόγησης, των προτάσεων σχετικά με τις
διαφημιστικές ενέργειες και τα αντίστοιχα κόστη. Σε συνεργασία με τη Δ/νση
Εμπορικής Εκμετάλλευσης και των Πρακτόρων Εξωτερικού διαμορφώνει ένα Ετήσιο
Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής για κάθε Χώρα,
4. Της παρακολούθησης (τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου), της πορείας των
διαφημιστικών ενεργειών βάσει του marketing plan και τον έλεγχο των δαπανών
διαφημιστικής προβολής σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
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5. Του συνολικού σχεδιασμού και της παραγωγής των εταιρικών εντύπων της
Εταιρείας. Ειδικότερα έχει την ευθύνη και μεριμνά για :
α. το σχεδιασμό διαφημιστικού υλικού & προωθητικών ενεργειών, εταιρικών
ημερολογίων ατζεντών – Χριστουγεννιάτικων καρτών – αφισών, εταιρικών
αναλώσιμων, υπαίθριων διαφημιστικών/χορηγικών ενεργειών,
β. το σχεδιασμό και υποβολή προς έγκριση του ετήσιου πλάνου των εκθέσεων και
τα αντίστοιχα κόστη για την Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς και της εικαστικής
επιμέλειας των εκθεσιακών περιπτέρων και του εξοπλισμού τους,
γ. την αξιολόγηση των εισερχομένων χορηγικών προτάσεων και εισήγησης προς
έγκριση των προτεινόμενων χορηγικών ενεργειών, με γνώμονα την πλέον
αξιόλογη προβολή της Εταιρείας μέσω χορηγικών ενεργειών με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος,
δ. την επιμέλεια έκδοσης του εταιρικού περιοδικού “ANEKORAMA”, σε συνεργασία
με την εκδότρια Εταιρεία, που περιλαμβάνει:
• το χρονικό προσδιορισμό των εκδόσεων, την επιμέλεια των εταιρικών
σελίδων,
• την επιλογή & διόρθωση του περιεχομένου,
• την άντληση διαφημίσεων από συνεργάτες της εταιρίας και τέλος,
• την διανομή του στα πρακτορεία και πλοία της εταιρίας προς διάθεση στο
κοινό.
6. Της σύνταξης ερωτηματολογίου και διεξαγωγή έρευνας αγοράς, σε συνεργασία με
αρμόδια εταιρία, για την αξιολόγηση της εικόνας της εταιρίας σχετικά με την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επιβατών.
7. Της Τεχνικής και Εικαστικής υποστήριξης του Εταιρικού web site σε σχέση με τις
προωθητικές ενέργειες που θεσπίζει η Εταιρεία.

Άρθρο 83
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Marketing κατανέμονται στον Διευθυντή και στα
ακόλουθα Τμήματα όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 84-88 του παρόντος
κανονισμού. Η Διεύθυνση Marketing διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1. Γραμματεία.
2. Τμήμα Διαφήμισης Εσωτερικού, Εξωτερικού,
3. Τμήμα Δημιουργικού
4. Τμήμα Χορηγιών & Εκδηλώσεων
Άρθρο 84
Διευθυντής
Ο Διευθυντής προΐσταται της Υποδιεύθυνσης Μάρκετινγκ και είναι υπεύθυνος έναντι
του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό καθορίζεται
στα άρθρα 81-82 καθώς και τις αναγραφόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες
Διευθυντών.
Άρθρο 85
Γραμματεία
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Υπάγεται στον Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32 καθήκοντα.
Άρθρο 86
Τμήμα διαφήμισης Εξωτερικού-Εσωτερικού
Αναφέρεται στον Διευθυντή και έχει τις αναγραφόμενες στο άρθρο 31 αρμοδιότητες.
Έχει την ευθύνη:
1. Της διαφημιστικής προβολής της Εταιρείας στις χώρες του Εξωτερικού,
2. Της συνεχούς παρακολούθησης και του ελέγχου των διαφημιστικών ενεργειών βάσει
του εγκεκριμένου Marketing Plan,
3. Της συλλογής, του ελέγχου και της αξιολόγησης των διαφημιστικών προτάσεων με
τα αντίστοιχα κόστη, μέσω των Κεντρικών Αντιπροσώπων.
4. Της διαχείρισης και του ελέγχου της διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ,
(ηλεκτρονικού / γραπτού τύπου),
5. Της παρακολούθησης και του ελέγχου των διαφημιστικών δαπανών στα πλαίσια
του Εγκεκριμένου Ετήσιου Προϋπολογισμού,
6. Της εικαστικής επιμέλειας των εκθεσιακών περιπτέρων σε συνεργασία με την
κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και την προμήθεια & έγκαιρη αποστολή του
απαιτούμενου εξοπλισμού,
7. Της παρακολούθησης των εκδηλώσεων και προβολών στις συνεργαζόμενες χώρες
μέσω του Πράκτορα.
8. Της παρακολούθησης και του συντονισμού όλων των ενεργειών για την βέλτιστη
προβολή της Εταιρείας στον εκθεσιακό χώρο με προμήθεια και έγκαιρη αποστολή
του απαιτούμενου εξοπλισμού,
9. Της διανομής, αποστολής και προώθησης του διαφημιστικού υλικού.
Άρθρο 87
Τμήμα δημιουργικού
Αναφέρεται στον Διευθυντή Μάρκετινγκ και έχει τις αναγραφόμενες στο άρθρο 31
αρμοδιότητες.
Έχει την ευθύνη:
1. Της δημιουργίας των διαφημιστικών concepts, slogans για όλες τις αγορές και τους
τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία,
2. Της παραγωγής μακετών καταχωρήσεων και γενικότερα της διαφημιστικής
προβολής. Ειδικότερα έχει την ευθύνη:
α. όλων των εταιρικών εντύπων (ετήσιο φυλλάδιο δρομολογίων εξωτερικού,
έντυπο δρομολογίων
εσωτερικού – ημερήσιων δρομολογίων – έντυπο ANEK CARGO – έντυπα
κρουαζιέρων/εκδρομών, ετήσιο Δελτίο Χρήσης – έντυπα καταστημάτων πλοίων,
κατάλογοι μενού εστιατορίων & bar – έντυπα/αφίσες προώθησης υπηρεσιών
της Εταιρείας,
β. του διαφημιστικού υλικού & προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικά αντικείμενα,
banners, stands, επιγραφές, αυτοκόλλητα),γ) των
Εταιρικών
ημερολογίων
ατζεντών – Χριστουγεννιάτικων καρτών – αφισών, εταιρικών αναλώσιμων
(ticket folders, εταιρικές κάρτες, εταιρικά επιστολόχαρτα & φάκελα, on board
συσκευασίες κ.λ.π,),
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γ. των υπαίθριων διαφημιστικών/χορηγικών ενεργειών (ταμπέλες αναρτώμενες σε
γήπεδα, επιγραφές πρακτορείων & λεωφορείων, κατασκευές εσωτερικών
χώρων Πρακτορείων.
3. Του ελέγχου, της Σύνταξης Αναφορών και του Συντονισμού, σε συνεργασία με τις
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, της Εικαστικής Υποστήριξης του Εταιρικού Site και της
διατύπωσης προτάσεων για την βελτίωση και εξέλιξη του.
Άρθρο 88
Τμήμα Χορηγιών & Εκδηλώσεων
Αναφέρεται στον Διευθυντή Μάρκετινγκ και έχει τις αναγραφόμενες στο άρθρο 31
αρμοδιότητες. Έχει την ευθύνη:
1. Των χορηγικών εισηγήσεων και των όρων συνεργασίας με τους επιχορηγούμενους
καθώς επίσης και την επιμέλεια σύνταξης των σχετικών συμφωνητικών, σε
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της
Εταιρείας,
2. Του σχεδιασμού της εταιρικής προβολής μέσω των χορηγικών ενεργειών. Σε
περίπτωση που το χρηματικό ποσό μιας χορηγίας είναι μεγάλο, συνεργάζεται με το
Νομικό Τμήμα, για την σύνταξη σχετικών συμφωνητικών, ώστε να διασφαλιστεί με
νομικούς όρους η οικονομική κάλυψη της Εταιρείας και η διαφημιστική προβολή της,
3. Της οργάνωσης συνεντεύξεων τύπου για μεγάλες χορηγίες σε συνεργασία με τους
επιχορηγούμενους Φορείς και τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, μετά από έγκριση της
Διοίκησης,
4. Της σύνταξης χορηγικών δελτίων τύπου & την ηλεκτρονική αποστολή αυτών στα
ΜΜΕ μετά από έγκριση της Διοίκησης,
5. Της αξιολόγησης του συνόλου των Χορηγιών και τη διατύπωση σχετικών
προτάσεων προς τη Διεύθυνση του.
Άρθρο 89
Υποδιεύθυνση Cargo
1. Η Υποδιεύθυνση Cargo έχει την ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού και
λειτουργίας, των δραστηριοτήτων Cargo αλλά και των αντίστοιχων υποδομών των
Πρακτορείων της ΑΝΕΚ, ώστε να επιτυγχάνονται οι μακροπρόθεσμοι και
βραχυπρόθεσμοι στόχοι της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή της
τιμολογιακής και εισοδηματικής της πολιτικής.
Ειδικότερα η Υποδιεύθυνση Cargo:
a) Μελετά, σχεδιάζει, επεξεργάζεται, και εισηγείται τους μακροπρόθεσμους
στόχους, και την εμπορική πολιτική cargo της Εταιρείας. Παρακολουθεί την
υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια της πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας
για την επίτευξη ανάπτυξης και κερδοφορίας,
β) Αξιολογεί διαφαινόμενες τάσεις και εξελίξεις των αγορών και του ανταγωνισμού
ώστε να επιτυγχάνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική
αντιμετώπιση των μελλοντικά διαφαινόμενων ευκαιριών και απειλών με σκοπό
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αγορών,
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γ) Εξασφαλίζει την άριστη επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνσης
cargo και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας ώστε να
επιτυγχάνεται η άριστη εξυπηρέτηση του πελατολογίου και η μέγιστη κάλυψη των
συμφερόντων της Εταιρείας,
δ) Διασφαλίζει την βέλτιστη διαχείριση garage των πλοίων σε συνεργασία με
διεύθυνση επιβατών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων,
ε) Σχεδιάζει, συμμετέχει και προτείνει την δημιουργία και εφαρμογή νέων διαδικασιών
και τεχνολογικών υποδομών που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της
εταιρείας, διασφαλίζοντας την άριστη εξυπηρέτηση πελατών αλλά και πλήρη
εφαρμογή των κανονισμών της Εταιρείας,
στ) Συμμετέχει στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσής του έτσι
ώστε να εξασφαλίζει την αποδοτικότητα και ανάπτυξη των εργαζομένων και
δημιουργεί τις υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία της Διεύθυνσης.

2. H διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης έχει ως εξής:
2.1 Διευθυντής
2.2 Τμήμα Πωλήσεων
2.3 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
2.4 Τμήμα Απόδοσης Εσόδων
Άρθρο 90
Διευθυντής
1. Προΐσταται της Υποδιεύθυνσης CARGO και ευθύνεται απέναντι στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο για την εκπλήρωση του έργου αυτής όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο
89 και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες,
2. Αναπληροί τον Διευθυντή Εμπορικής Εκμετάλλευσης σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του,
3. Συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης και από κοινού, προγραμματίζουν
και σχεδιάζουν την Εμπορική Πολιτική της Εταιρείας, την οποία εισηγούνται προς
έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 91
Τμήμα Πωλήσεων
Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των πωλήσεων, σε όλες τις γραμμές που
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και έχει και τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 Αρμοδιότητες.
1. Έχει την ευθύνη:
a) Της επίτευξης των ετησίων στόχων πωλήσεων Cargo και της αύξησης των
εσόδων,
β) Της περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου μεταφορικών εταιρειών και διαμεταφορέων σε Ελλάδα και Εξωτερικό,
γ) Της παρακολούθησης των αγορών Ελλάδας και εξωτερικού και της
λεπτομερούς χαρτογράφησης του δυνητικού πελατολογίου,
δ) Της καταγραφής και τακτικής αναφοράς της στρατηγικής του ανταγωνισμού,
ε) Της υποβολή εμπορικών προτάσεων και σύναψη συμφωνιών με αυτοκινητιστές,
broker, και εταιρείες μεταφορών,
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στ) Της συμμετοχής στην δημιουργία ετήσιων στόχων πελατολογίου και
παρακολούθησης των στοχευμένων δεικτών απόδοσης τους,
ζ) Της ανάλυσης των νέων αγορών και του πελατολογίου,
η) Της συμμετοχής σε project, επαγγελματικά ταξίδια και εκθέσεις για την
προώθηση των πωλήσεων.
Άρθρο 92
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Cargo
Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και διαχείριση του υπάρχοντος
πελατολογίου με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία και έχει και
τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 Αρμοδιότητες.
1. Έχει την ευθύνη:
α. Της διαχείρισης των garage των πλοίων για τα φορτηγά σε συνεργασία με το
τμήμα διαχείρισης και διανομή θέσεων σε συνεργαζόμενα πρακτορεία, brokers
και πελατολόγιο,
β. Του συντονισμού της φόρτωσης των φορτηγών στα πλοία σε συνεργασία με
τα Πρακτορεία ΑΝΕΚ, ή με το Λιμενικό Αντιπρόσωπο της Εταιρείας στο κάθε
λιμάνι,
γ. Της παρακολούθησης υπολοίπων λογαριασμών πελατών, έκδοσης υπολοίπων
του πελατολογίου με εγγύηση ΑΝΕΚ Cargo,
δ. Της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών, για παροχή πληροφοριών,
επίλυσης προβλημάτων,
ε. Της διασφάλισης ποιότητας δεδομένων στο πρόγραμμα διαχείρισης Cargo BTS,
στ. Της δημιουργίας τακτικών αναφορών απόδοσης,
ζ. Της συμμετοχής σε δραστηριότητες ή events προώθησης των πωλήσεων,
η. Της διαχείρισης και συντήρησης των στοιχείων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές
κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας.
Άρθρο 93
Τμήμα απόδοσης εσόδων cargo
Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης των εσόδων και
έχει και τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 Αρμοδιότητες.
1. Έχει την ευθύνη:
a) Της διαχείρισης τιμοκαταλόγων και παρακολούθησης εφαρμογής της ενιαίας
τιμολογιακής πολιτικής που αποφασίζει η διεύθυνση της Εταιρείας,
β) Της παρακολούθηση της πιστωτικής πολιτικής που εφαρμόζεται στα
πρακτορεία,
γ) Της διαχείρισης αιτημάτων πρακτορείων που αφορούν εισπρακτική πολιτική της
Εταιρείας, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες,
δ) Της παρακολούθησης εφαρμογής των διαδικασιών και της απρόσκοπτης
απόδοσης των εσόδων από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία,
ε) Της διενέργειας τακτικών ελέγχων που συμβάλουν στην βέλτιστη αποπληρωμή
των ταμειακών υποχρεώσεων των πρακτορείων προς την Εταιρεία,
στ) Της σύνταξης αναφορών σχετικά με την αξιοπιστία και ανταπόκριση των
πρακτορείων στις υποχρεώσεις τους.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 94
Τομέας Ευθύνης
Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την ποσοτική και ποιοτική
κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε Ανθρώπινο Δυναμικό, στην ξηρά. Στο πλαίσιο
αυτό έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και το χειρισμό θεμάτων κανονισμών
και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
την ανάπτυξη και διαχείριση θεμάτων οργανωτικών δομών, λειτουργικών συστημάτων
και ποιότητας, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης.
Άρθρο 95
Αποκλειστικές Αρμοδιότητες
1.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, συμμετέχει στη διαμόρφωση και προτείνει τις
επιμέρους πολιτικές, στόχους και συστήματα στον τομέα της διοίκησης των
ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας και συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή
τους ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού και ένα
άρτιο επίπεδο εργασιακών σχέσεων,

2.

Καταρτίζει, υποβάλλει και μετά την έγκριση τους εξασφαλίζει την πιστή εφαρμογή
των προγραμμάτων δράσεως και του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική κάλυψη των στόχων και η
εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας σε σχέση με την διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού,

3.

Εξασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας
σε ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών προσέλευσης
και επιλογής προσωπικού του επιθυμητού επιπέδου,

4.

Μεριμνά για την σωστή εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης
και αμοιβών του προσωπικού και μεριμνά για την συγκέντρωση και επεξεργασία
πληροφοριών για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας ώστε να συμβάλλει στην
διατήρηση τις ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας σε αυτήν,

5.

Μεριμνά και παρέχει υποστήριξη στη Διοίκηση για την πιστή εφαρμογή της
εργατικής νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της
διοίκησης και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων,

6.

Έχει ως έργο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την
υλοποίηση των διαδικασιών επιλογής του και το χειρισμό θεμάτων εργασιακών
σχέσεων, εργατικής νομοθεσίας, κανονισμών προσωπικού, πειθαρχικών
υποθέσεων και ένδικων διεκδικήσεων προσωπικού, καθώς και θεμάτων μητρώων
και παροχών,

7.

Μεριμνά για την σωστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας,
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8.

Αναπτύσσει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής για την
ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής
βελτίωση της αποδοτικότητας του,

9.

Αναπτύσσει και διατηρεί ένα αποδοτικό επίπεδο σχέσεων με τα σωματεία των
εργαζομένων και εισηγείται λύσεις προς την Διοίκηση επί των θεμάτων που θέτουν,
ώστε να επιτυγχάνεται η ισόρροπη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
εργαζομένων και της Εταιρείας,
Άρθρο 96
Κατανομή αρμοδιοτήτων

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κατανέμονται στον
Διευθυντή και στα ακόλουθα Τμήματα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 97-104
2. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού διαρθρώνεται ως ακολούθως:
2.1 Γραμματεία.
2.2 Τμήμα Αμοιβών και Παροχών.
2.3 Τμήμα Ανάπτυξης -Εκπαίδευσης & Αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων.
2.4 Τμήμα Γενικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 97
Διευθυντής
Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, και ευθύνεται έναντι
του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό
καθορίζεται στα άρθρα 94-95 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες
Διευθυντών Διευθύνσεων.
Άρθρο 98
Γραμματεία
Υπάγεται κατευθείαν στον Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32
καθήκοντα.
Άρθρο 99
Τμήμα Αμοιβών και Παροχών
1. Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31.
2. Έχει την ευθύνη:
a) Της παρακολούθησης και εφαρμογής της πολιτικής των αμοιβών προσωπικού
στη ξηρά,
Β) Της μισθοδοσίας του προσωπικού των γραφείων και των πλοίων,
γ) Της διαχείρισης των παροχών προς το προσωπικό.

Άρθρο 100
Τμήμα Ανάπτυξης - Εκπαίδευσης & Αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων
1. Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31.
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2. Έχει την ευθύνη:
a) Της παρακολούθησης της απόδοσης και εξέλιξης του προσωπικού που
απασχολείται στα γραφεία και τα πρακτορεία της εταιρίας,
β) Της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων σε ετήσια βάση με την
εφαρμογή των θεσπισμένων από την εταιρία φύλλων αξιολόγησης,
γ) Του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που αφορούν το προσωπικό.
Άρθρο 101
Τμήμα Γενικών Υπηρεσιών
1. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, την συντήρηση και την καθαριότητα των χώρων
εργασίας του προσωπικού της εταιρείας καθώς και του περιβάλλοντος χώρου.
2. Περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποτμήματα:
2.1 Υποτμήμα Γενικής Γραμματείας- Πρωτόκολλο,
2.2 Υποτμήμα Καθαριότητας,
2.3 Yποτμήμα θυρωρών.
Άρθρο 102
Υποτμήμα Γενικής Γραμματείας- Πρωτόκολλο
Η Γενική Γραμματεία ασκεί συντονιστικό ρόλο στις Γραμματείες των Διευθύνσεων, και έχει
την ευθύνη:
α. Της τήρησης γενικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης
αλληλογραφίας Της διαχείρισης και πρωτοκόλληση της εισερχόμενης
αλληλογραφίας καθώς και την θεώρηση και την προώθηση της στις αρμόδιες
Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Εταιρείας,
β. Της διεκπεραίωσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας και της τήρησης αρχείου ,
γ. Της διαχείρισης και πρωτοκόλληση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και την
θεώρηση και την προώθηση της στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.
Άρθρο 103
Υποτμήμα Καθαριότητας
Έχει την ευθύνη για τον επιμελημένο καθαρισμό και στην ευπρεπή εμφάνιση όλων των
υπηρεσιακών χώρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, των επίπλων που
βρίσκονται σ' αυτούς, καθώς και των λοιπών κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων.
Άρθρο 104
Υποτμήμα Θυρωρών
Έχει την ευθύνη:
α. Της επιμελούς φύλαξης και διαρκούς επίβλεψης των κτιριακών εγκαταστάσεων και
του περιβάλλοντος χώρου της Εταιρείας,
β. Της επίβλεψης και τακτικής επιθεώρησης για τυχόν απώλειες ή φθορές σε εξοπλισμό,
έπιπλα και σκεύη,
γ. Της επιμέλειας για την αποφυγή δολιοφθορών ή συμβάντα ασυνήθιστων ή
αδικαιολόγητων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 105
Τομέας Ευθύνης
Η Διεύθυνση Εφοδιασμού είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση όλων των προμηθειών
αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κάλυψη των
απαιτήσεων λειτουργίας και αξιοπλοΐας των πλοίων και των γραφείων της Εταιρείας,
χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα που
έχει κάθε φορά στη διάθεσή της.
Άρθρο 106
Γενικές αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, ευθύνεται για τον εφοδιασμό της Κεντρικής
Διοίκησης και του Στόλου των πλοίων με τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, εμπορεύματα
καταστημάτων, ξενοδοχειακού εξοπλισμού και αναλωσίμων, καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά μηχανών, αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό καταστρώματος και
μηχανής, εφοδίων προσωπικού, φαρμακευτικού υλικού, γραφικής ύλης και
αναλωσίμων, υλικών και υπηρεσιών πληροφορικής, ασφαλιστικής κάλυψης
αστικής ευθύνης (P&I) έναντι τρίτων, σκάφους και μηχανών πλοίων (Hull &
Machinery), λοιπών ασφαλιστικών καλύψεων και λοιπών γενικών και λοιπών
γενικών εξόδων που προορίζονται για την λειτουργία, την συντήρηση, επισκευή και
γενικά την κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας και αξιοπλοΐας των πλοίων και των
γραφείων της Εταιρείας.
2. Μεριμνά για:
α. την εφαρμογή της πολιτικής προμηθειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
β. τον έγκαιρο εφοδιασμό εμπορευμάτων των καταστημάτων των πλοίων της
Εταιρείας και παρακολουθεί τα αποθέματα αυτών εισηγούμενη τρόπους
βελτίωσης τους,
γ. την εφαρμογή των προτύπων ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2005, ISO 50001: 2018.
δ. το Σήμα Ποιότητας «Ελληνική Κουζίνα» του ΕΟΤ, το πρότυπο πιστοποίησης “We
Do Local”. την πιστοποίηση ECOLABEL,
ε. όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος κατά της εξάπλωσης του
COVID-19 σύμφωνα με το Biosafety Trust Certification από τον RINA,
στ. την έγκαιρη προμήθεια από το Εμπόριο όλων των ανταλλακτικών, αναλώσιμων
υλικών και εξοπλισμού καταστρώματος και μηχανής, που απαιτούνται για την
εύρυθμη λειτουργία των πλοίων σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση,
ε) την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προμηθευτών της, με
σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
3. Συμβάλλει στη διαμόρφωση των μακροχρόνιων στόχων και της στρατηγικής της
Εταιρείας, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και εισηγείται σχετικές προτάσεις προς τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Ευθύνεται για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την κατεύθυνση και τον έλεγχο
όλων των δραστηριοτήτων του Ξενοδοχειακού τομέα και μεριμνά για την προμήθεια
όλων των αναγκαίων ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
στα πλοία της,
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5. Εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την τιμολογιακή πολιτική των εμπορευμάτων
στα κυλικεία, εστιατόρια και καταστήματα των πλοίων, παρακολουθεί την
υλοποίηση της και τη κοστολόγηση αυτών.
6. Συνεργάζεται με τη Τεχνική Διεύθυνση σε ότι αφορά την επιλογή των εργολάβων
επισκευών και συντήρησης και εισηγείται τους συμβατικούς όρους,
7. Μελετά την αγορά καυσίμων και λιπαντικών, προτείνει πηγή προμήθειας και
διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις συμβάσεις με τους προμηθευτές,
8. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των συμβάσεων και των όρων συνεργασίας με
τους ασφαλιστικούς φορείς καθώς και την διαδικασία της καταβολής των
αποζημιώσεων σύμφωνα με την καθοδήγηση των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών
εταιριών, την πολιτική της Εταιρείας και την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου
και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Εφαρμόζει πολιτική προμηθευτών, αξιολογεί αυτούς βάσει επιλεγμένων ποιοτικών
και ποσοτικών κριτηρίων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις της
Εταιρείας και διατυπώνει προτάσεις μακροχρόνιων συμβάσεων συνεργασίας,
10. Σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση και πάντα σε σχέση με τις πρακτικές
της αγοράς, καθορίζει τη πολιτική πληρωμών των προμηθευτών ,
11. Θέτει στόχους αποφυγής δαπανών καθώς και επίτευξης κερδών αγορών,
παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο αυτών στην Διοίκηση,
12. Εξελίσσει συνεχώς το προσωπικό της σε ατομικό, συλλογικό επίπεδο καθώς και σε
ότι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές προμηθειών,
13. Καταρτίζει, εισηγείται και κατόπιν έγκρισης ελέγχει την εφαρμογή του ετήσιου
λειτουργικού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης,
14. Προτείνει μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη προς τη Διεύθυνση, ανάθεση μέρους
του επιχειρησιακού τομέα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing),
15. Καταρτίζει, υποβάλλει και μετά την έγκριση ελέγχει την πιστή εφαρμογή του
προϋπολογισμού της Διεύθυνσης του, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική
κάλυψη των στόχων και η εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας σε σχέση με τον
τομέα των προμηθειών.
Άρθρο 107
Κατανομή αρμοδιοτήτων
1. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Εφοδιασμού κατανέμονται στον Διευθυντή και
στα ακόλουθα Τμήματα (υποδιαιρούμενα σε Υποτμήματα),
2. Η Διεύθυνση Εφοδιασμού διαρθρώνεται ως ακολούθως:
2.1 Διευθυντής,
2.2 Γραμματεία Διεύθυνσης,
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2.3 Υπό-Διευθυντής,
2.4 Τμήμα Καυσίμων και Λιπαντικών,
2.5 Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού (ανταλλακτικά
καταστρώματος, γέφυρας),
2.6 Τμήμα Ξενοδοχείου,
2.7 Τμήμα Καταστημάτων,
2.8 Τμήμα Ασφαλειών και Αποζημιώσεων,
2.9 Τμήμα Γενικών Εξόδων& Προϋπολογισμού,

&

αναλώσιμα

μηχανής,

Άρθρο 108
Διευθυντής
Ο Διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Εφοδιασμού και είναι υπεύθυνος έναντι του
Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του όπως αυτό καθορίζεται
στα άρθρα 105-106 καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 30 Αρμοδιότητες
Διευθυντών Διευθύνσεων.
Άρθρο 109
Γραμματεία
Υπάγεται κατευθείαν στον Διευθυντή και έχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 καθήκοντα.
Άρθρο 110
Υποδιευθυντής
Αναφέρεται στον Διευθυντή Εφοδιασμού με αρμοδιότητες αυτές του άρθρου 106.
Άρθρο 111
Τμήμα Καυσίμων Λιπαντικών
Αναφέρεται στον Διευθυντή Εφοδιασμού και έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται
στο άρθρο 31.
1. Έχει την ευθύνη:
α. Της καθημερινής παρακολούθησης των τιμών του πετρελαίου. που προκύπτουν
από τις συμβατικές υποχρεώσεις,
β) Της αναλυτικής καθημερινής καταγραφής των τιμών όλων των τύπων καυσίμου
που χρησιμοποιούνται,
γ) Της συνεργασίας με την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας για τον
εφοδιασμό των πλοίων σε καύσιμα και λιπαντικά, βάσει των συμβατικών
υποχρεώσεων,
δ) Της εκτέλεσης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας,
όταν απαιτείται, ελέγχου ποιότητας των καυσίμων.
ε) Τον έλεγχο των τιμολογίων.
2. Εισηγείται προς τον Διευθυντή Εφοδιασμού τις συμφερότερες τιμές της αγοράς εν
όψει των διαγωνισμών αναδείξεως προμηθευτών καυσίμων και λιπαντικών.
3. Διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα στατιστικά στοιχεία, τιμών,
ποσοτήτων, ανά μήνα, πλοίο, γραμμή, τύπο καυσίμου και τηρεί τα στοιχεία αυτά
για 10 έτη.
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Άρθρο 112
Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού
Αναφέρεται στον Διευθυντή Εφοδιασμού και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 31.
Έχει την ευθύνη:
α. εφοδιασμού των πλοίων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ανταλλακτικά,
αναλώσιμα) που απαιτούνται για τις λειτουργίες των κυρίων μηχανών καθώς και
των λοιπών βοηθητικών μηχανημάτων,
β. εφοδιασμού των πλοίων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για τη γέφυρα και το
κατάστρωμα,
γ. σύνταξης των συμβάσεων με τους διάφορους προμηθευτές, σε συνεργασία με τη
Νομική Υπηρεσία & παρακολούθηση της εξέλιξης τους,
δ. διατήρησης σχετικών με το αντικείμενο στατιστικών στοιχείων και εκπόνησης
αναφορών,
ε. συνεργασίας με την διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας για την καλλίτερη
υλοποίηση του έργου του.
Άρθρο 113
Τμήμα Ξενοδοχείου
1. Έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 31. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη
προγραμματισμού, συντονισμού, κατευθύνσεως και ελέγχου όλων των
δραστηριοτήτων του ξενοδοχειακού τομέα των πλοίων.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος, κατανέμονται στα ακόλουθα Υποτμήματα
αρμοδιότητες των οποίων αναλύονται στα άρθρα 101-102.
2.1 Τροφίμων και Ποτών
2.2 Εξοπλισμού

οι

Άρθρο 114
Υποτμήμα Τροφίμων – Ποτών
Έχει την ευθύνη:
1. Της διερεύνησης της αγοράς τροφίμων και ποτών και μεριμνά για την διασφάλιση
της ποιότητας με σκοπό την βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών,
2. Της μέριμνας για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των πλοίων με τα απαραίτητα
τρόφιμα και ποτά, έχοντας ως γνώμονα το μέγιστο συνολικό όφελος για την
εταιρεία,
3. Παρακολούθησης της διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά, ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωσης προτάσεων στον προϊστάμενο του,
4. Της παρακολούθησης της τήρησης των συμβάσεων με τους προμηθευτές,
5. Της παρακολούθησης της αλυσίδας τροφοδοσίας και διατύπωσης διορθωτικών
ενεργειών όπου και όταν απαιτείται,
6. Της παρακολούθησης των αποθεμάτων των αγοραζόμενων ειδών και της
καλύτερης δυνατής διαχείρισης τους,
7. Της συνεργασίας και υποστήριξης του έργου των φροντιστών στα πλοία της
Εταιρείας,
8. Της εφαρμογής και παρακολούθησης εφαρμογής του συστήματος soft1,
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9. Της τήρησης σχετικών με το αντικείμενο στατιστικών στοιχείων και εκπόνησης
αναφορών.
Άρθρο 115
Υποτμήμα Εξοπλισμού
Έχει την ευθύνη:
1. Της μέριμνας για την διερεύνηση της αγοράς, αρμοδιότητας του, και για την
προμήθεια και τον εφοδιασμό των πλοίων με τον απαραίτητο ξενοδοχειακό
εξοπλισμό, σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασία της διεύθυνσης του, έχοντας ως
γνώμονα το μέγιστο συνολικό όφελος για την Εταιρεία,
2. Της παρακολούθησης της διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά, ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωσης προτάσεων στον Pροϊστάμενο του,
3. Της παρακολούθησης της τήρησης των συμβάσεων με τους προμηθευτές
αρμοδιότητας του.
4. Της παρακολούθησης της υλοποίησης των παραγγελιών και διατύπωσης
διορθωτικών ενεργειών όπου και όταν απαιτείται,
5. Της παρακολούθησης και μέριμνας για την ποιότητα των αγοραζόμενων ειδών.
6. Της παρακολούθησης των αποθεμάτων των αγοραζόμενων ειδών φροντίζοντας
για την καλύτερη διαχείριση αυτών,
7. Της διατύπωσης εισήγησης στους προϊσταμένους του αναφορικά με την
τιμολογιακή πολιτική για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του, τα οποία
διατίθενται στα προκαθορισμένα σημεία επι των πλοίων.
8. Της εφαρμογής και παρακολούθησης εφαρμογής του συστήματος soft1,
9. Της τήρησης σχετικών με το αντικείμενο στατιστικών στοιχείων και εκπόνησης
αναφορών,

Άρθρο 116
Τμήμα Καταστημάτων
Έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
1. Της μέριμνας για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των καταστημάτων των πλοίων
με όλα τα εμπορεύματα που έχουν επιλεχθεί, βάσει των εγκεκριμένων συμφωνιών
της Διεύθυνσης του,
2. Της διατύπωσης προτάσεων προς τον προϊστάμενο του αναφορικά με την
οργάνωση των καταστημάτων και την βελτίωση της εικόνας τους, ώστε αυτά να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και την πολιτική της εταιρείας καθώς
της αγοραστικής συμπεριφοράς των επιβατών-πελατών, με προτάσεις για τυχόν
αλλαγές ή εμπλουτισμό των καταστημάτων με νέα προϊόντα,
3. Του ελέγχου των υπευθύνων των καταστημάτων καθώς και της παρακολούθησης
των αποθεμάτων των αγοραζόμενων ειδών και την καλύτερη διαχείριση τους,
4. Της παρακολούθησης των συμβατικών υποχρεώσεων σε περίπτωση που η
λειτουργία των καταστημάτων λιανικής έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.
Άρθρο 117
Τμήμα Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων
Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
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1. Της διατύπωσης προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Προϊστάμενο του, για την
επιλογή των ασφαλιστικών φορέων κάλυψης των πλοίων και του προσωπικού,
2. Της παρακολούθησης των συμβάσεων και των όρων συνεργασίας καθώς και την
ευθύνη ενημέρωσης των ασφαλιστικών εταιρειών για γεγονότα ή συμβάντα όπου
απαιτείται,
3. της καταβολής, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία,, των αποζημιώσεων που
προκύπτουν από τις συμβάσεις μετά από λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων και
εφόσον πληρούνται προς τούτο οι όροι,
4. Της τακτικής ενημέρωσης των εμπλεκομένων διευθύνσεων της εταιρίας για τις
ασφαλιστικές καλύψεις των πλοίων κατά περίπτωση καθώς και κάθε πληροφορίας
που σχετίζεται με το laid up και lay out του στόλου,
5. Της περιοδικής εκπαίδευσης- ενημέρωσης των πληρωμάτων επί
βασικών
ασφαλιστικών θεμάτων που αφορούν την Εταιρεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
DPA και της Τεχνικής Υπηρεσίας,
6. Τήρησης σχετικών στατιστικών στοιχείων και συγκριτικών πινάκων,
Άρθρο 118
Τμήμα Γενικών Εξόδων
Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
1. Της προμήθειας της Κεντρικής Διοίκησης και του Στόλου με τα απαραίτητα υλικά και
υπηρεσίες που ανήκουν στην κατηγορία των γενικών εξόδων της Εταιρείας.
(marketing, πληροφορικής, επικοινωνίες, έξοδα Δνσεων για υλικά & υπηρεσίες),
2. Της κατάρτισης και παρακολούθησης των συμβάσεων με τους προμηθευτές,
3. Της μέριμνας και του ελέγχου της ποιότητας των αγοραζόμενων ειδών και
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους προμηθευτές,
4. Της τήρησης σχετικών στατιστικών στοιχείων και συγκριτικών πινάκων.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ &
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ MERIT
Αφορά μόνο υλικά καταστρώματος και μηχανής

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΔΡΑ
(Εγκρίνοντες)

ΑΙΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/
ΔΕΛΤΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
(καταχώρηση
ποσοτήτων)

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΩΝ
(Προσφορές,
σύγκριση)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΝΕΚ ΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
(καταχώρηση τιμών
& μονογραφή)

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Άρθρο 119
Τομέας Ευθύνης
1. Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και χρονικής κάλυψης των αναγκών της
Εταιρείας σε επίπεδο πληροφορικών συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης.
2. Ελέγχει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Εταιρείας και έχει την ευθύνη επιλογής,
εφαρμογής, ανάπτυξης, ελέγχου και συντήρησης του λειτουργικού συστήματος και
του εξοπλισμού software & hardware της Εταιρείας.

Άρθρο 120
Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, ευθύνεται για την λειτουργία του μηχανογραφικού
συστήματος της Εταιρείας,
2. Έχει την ευθύνη τροποποίησης και ανάπτυξης του software και hardware του
συστήματος,
3. Έχει την ευθύνη εγκατάστασης ή τροποποίησης των συστημάτων
μηχανοργάνωσης των πρακτορείων και των πλοίων της Εταιρείας,
4. Παρέχει υποστήριξη και συνεργάζεται με όλες τις διευθύνσεις της εταιρίας για την
βελτίωση των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και επίλυση προβλημάτων,
5. Καταρτίζει, υποβάλλει και μετά την έγκριση τους εξασφαλίζει την πιστή εφαρμογή
των προγραμμάτων δράσεως και του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης του, ώστε
να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική κάλυψη των στόχων και η εφαρμογή της
στρατηγικής της Εταιρείας σε σχέση με εφαρμογή και διοίκηση του συστήματος
μηχανογράφησης.
Άρθρο 121
Κατανομή αρμοδιοτήτων
1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής κατανέμονται στον Διευθυντή και
στα ακόλουθα Τμήματα όπως ορίζονται στα άρθρα 122-126
2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαρθρώνεται ως ακολούθως:
2.1 Γραμματεία
2.2 Τμήμα Υποδομών
2.3 Τμήμα Εφαρμογών
2.4 Τμήμα Υποστήριξης
Άρθρο 122
Διευθυντής
Ο διευθυντής προΐσταται της Διεύθυνσης Πληροφορικής και είναι υπεύθυνος έναντι του
Διευθύνοντος Συμβούλου για την εκπλήρωση του έργου του, όπως αυτό καθορίζεται
στα άρθρα 119-120 καθώς και τις αναγραφόμενες στο άρθρο 30 αρμοδιότητες
Διευθυντών Διευθύνσεων.
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Άρθρο 123
Γραμματεία
Υπάγεται κατευθείαν στον Διευθυντή και έχει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32
καθήκοντα.
Άρθρο 124
Τμήμα Υποδομών
Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
1. Της ανελλιπούς συνεργασίας με τα τμήματα Εφαρμογών και Υποστήριξης ώστε να
παρέχει γρήγορες και ποιοτικές λύσεις,
2. Της υλοποίησης και υποστήριξης όλων των υφισταμένων υποδομών πληροφορικής
της Εταιρείας (πλατφόρμες, συστήματα, δίκτυα, τηλέφωνα) και τις διασυνδέσεις αυτών,
3. Της υλοποίησης και υποστήριξης όλων των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών
(operating systems, systems software) που απαιτούνται για την πλήρη, γρήγορη και
ποιοτική λειτουργία των παραπάνω υποδομών. καθώς και της προληπτικής
συντήρησης τους.
4. Της παρακολούθησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων και η αναβάθμιση των
εγκατεστημένων αυτών υποδομών βάσει των εξελίξεων αυτών,
5. Της προστασίας των υποδομών και δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία με τον σχεδιασμό
και εφαρμογή διαδικασιών security και backup,
6. του σχεδιασμού, εγκατάστασης και διαχείρισης των συστημάτων ενσύρματης,
ασύρματης και δορυφορικής επικοινωνίας,
7. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών, να καθορίζει τις προδιαγραφές και
την αξιολόγηση του τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
εξοπλισμού των διευθύνσεων της Εταιρείας.
Άρθρο 125
Τμήμα Εφαρμογών
Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
1. Της ανελλιπούς συνεργασίας με τα τμήματα Υποδομών και Υποστήριξης,
2. Της καταγραφής και ανάλυσης των απαιτήσεων με την παροχή άμεσων και ποιοτικών
λύσεων,
3. Του σχεδιασμού και της υλοποίηση ς των εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
που έχουν υιοθετηθεί από την διεύθυνση,
4. Της υλοποίησης και συντήρησης των ιστοσελίδων σε επίπεδο intranet και internet,
5. Της οργάνωση, υλοποίηση, εγκατάσταση και παρακολούθηση των εφαρμογών από
συνεργαζόμενες εταιρείες,
6. Της διατύπωσης ι προδιαγραφών software συστημάτων και πλατφόρμων.

Άρθρο 126
Τμήμα Υποστήριξης
Έχει τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στο άρθρο 31 και την ευθύνη:
1. Της παροχής ολοκληρωμένης Online υποστήριξης (Help Desk) χρηστών
εφαρμογής του συστήματος κρατήσεων και εφαρμογών της Εταιρείας σε συνεχή
βάση (εντός και εκτός ωραρίου),
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2. Της εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στις Λογιστικές – Εμπορικές Εφαρμογές
της Εταιρείας,
3. της καταγραφής κάθε αιτήματος υποστήριξης (support request) και δίνει λύση
άμεσα και σε πρώτο επίπεδο στα αιτήματα αυτά,
4. Της καταγραφής και επεξήγησης των λύσεων δημιουργώντας πηγές γνώσης για
μελλοντική χρήση,
5. Της καταγραφής της χρονικής απόκρισης σε κάθε αίτημα και της περιοδικής
ενημέρωσης των χρηστών για την πορεία των αιτημάτων τους, όσο αυτά
παραμένουν σε εκκρεμότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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Άρθρο 127
Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
Στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής της Διακυβέρνησης, Άρθρο 10 ν. 4706/2020,
«Οργάνωση και Λειτουργία των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου», η Εταιρία έχει
συγκροτήσει δύο (2) Επιτροπές:
1. Την Επιτροπή Ελέγχου &
2. Την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Άρθρο 128
Επιτροπή Ελέγχου
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου έχει εκδοθεί σε
συμμόρφωση με το άρθρο 44 του Ν.4449/17 ως ισχύει & το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.
4706/20, τους όρους των οποίων εξειδικεύει και εφαρμόζει.
Σύνθεση
1. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη και δύναται να αποτελεί:
α) επιτροπή του Δ.Σ, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και
τρίτους, είτε,
γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.
2. Το είδος της Επιτροπής, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της
αποφασίζονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ της Εταιρείας, όταν αποτελεί επιτροπή
του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της όταν αποτελεί ανεξάρτητη
επιτροπή.
4. Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.
5. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της και είναι ένα εκ των ανεξάρτητων μελών της.
Συνεδριάσεις – Διαδικασία λήψης αποφάσεων
1. Η θητεία της Επιτροπής έχει διάρκεια όσο η θητεία του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι
τετραετής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, ήτοι τουλάχιστον (4)
φορές το χρόνο, στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να
συνεδριάζει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. επιπρόσθετες
συνεδριάσεις είναι πιθανό να διεξαχθούν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στη συνέχεια,
η Επιτροπή υποβάλλει στο Δ.Σ, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, παρατηρήσεις και
εισηγήσεις της για σημαντικά θέματα που την έχουν απασχολήσει και πριν τη
δημοσίευση των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας.
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3. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα
μέλη της.
4. 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. Δικαίωμα σύγκλησης της Επιτροπής έχει κάθε μέλος
με αίτηση προς τον πρόεδρο αυτής, αναγράφοντας τα θέματα ημερησίας διάταξης
, ο οποίος από τη λήψη αυτής υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας και με
τα ως άνω μέσα να συγκαλέσει τα μέλη σε συνεδρίαση.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο εκ των
μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρευρισκόμενων μελών.
6. Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων αυτής. Στα πρακτικά συνεδριάσεων καταγράφονται οι αποφάσεις
της Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.
4548/2018 και τον Γραμματέα. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον
Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Επιτροπής.
7. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί συναντήσεις με οποιοδήποτε στέλεχος,
υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία
πρόσωπο και εκτός των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής.
8. Η Επιτροπή συνδράμει το ΔΣ ώστε η Εταιρεία να αναρτήσει αμελλητί στον ιστότοπο
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πάντως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και να
υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των πρακτικών των
συνεδριάσεων της παρούσας, αναφορικά με τη σύνθεση, τη στελέχωση, και
ειδικότερα τον ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία των
μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Στελέχωση – Λειτουργία
1. Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον
τομέα της ακτοπλοΐας και της εν γένει ναυτιλίας. Τουλάχιστον ένα εξ αυτών, το οποίο
είναι ανεξάρτητο, πρέπει ειδικά να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
ή τη λογιστική και το οποίο να παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
2. Η αξιολόγηση των υποψήφιων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το Δ.Σ κατόπιν
υποβολής πρότασης της Επιτροπής Παροχών και Υποψηφιοτήτων. προκειμένου να
παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους και να διαπιστωθεί η
καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς τα κριτήρια
που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των εκεί
αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή
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ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής, παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει την
ιδιότητα του μέλους, το Δ.Σ ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε
αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας
του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του
Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Εάν ορισμένο γεγονός ή σχέση είναι πιθανό να επηρεάσει ή να θεωρηθεί ότι
επηρεάζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα κάποιου μέλους της Επιτροπής,
αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και με έγγραφο μέσο (ρητώς
συμπεριλαμβανόμενης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας) στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

5. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και να αποκαλύπτουν έγκαιρα και
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τυχόν άλλες επαγγελματικές τους
δεσμεύσεις και δραστηριότητες όπως και τυχόν συγκρούσεις ιδίων συμφερόντων με
αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν ετησίως δήλωση
ανεξαρτησίας, με την οποία βεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις διατάξεις
ανεξαρτησίας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
υποχρεούνται δε να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Εταιρείας για κάθε γεγονός που
δύναται να άρει την ανεξαρτησία τους.
Αποστολή - Ρόλος
1. Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, καθώς και την παροχή
συνδρομής στο Δ.Σ με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία του όσον αφορά τη
διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της
Εταιρείας και των θυγατρικών της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας,
την εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, τη λειτουργία
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής
λειτουργίας, της λειτουργίας συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων.
2. Ιδίως δε η Επιτροπή υποβοηθά το Δ.Σ για θέματα που πρωταρχικά αφορούν:
2.2 στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και τη διασφάλιση του ότι οι
λειτουργίες που το συγκροτούν λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα
όσα επιτάσσει ο ρόλος τους, καθώς και την περιοδική αξιολόγησή της ως προς
την επάρκεια και αποτελεσματικότητά της,
2.3 στις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και ενδιάμεσων αναφορών
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
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2.4 στους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές,
2.5 στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου
και τη διασφάλιση ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και της
παρέχονται οι δυνατότητες προκειμένου να ελέγχει και να αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ για το έργο της Επιτροπής στο
πλαίσιο των συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
Άσκηση αρμοδιοτήτων - Εξουσία
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή δύναται να:
1. Ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη συνδρομή θεωρεί αναγκαία για την
εκτέλεση του έργου της από οποιοδήποτε όργανο, στέλεχος ή υπάλληλο της
Εταιρείας, οποιοδήποτε τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο καθώς και
από οποιαδήποτε αρχή.
2. Ζητήσει να παραβρίσκεται κατά τις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος ή
υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο κρίνει
απαραίτητο.
3. Έχει πρόσβαση σε πάσης φύσεως και μορφής στοιχεία και πληροφορίες της
Εταιρείας που κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της.
4. Χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές ή μέσα, ακόμη και συνεργασία με εξωτερικούς
συνεργάτες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του έργου της.
5. Ενημερώνει το Δ.Σ για οποιοδήποτε περιορισμό αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση του
έργου της.
6. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς
συμβούλους και πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.
Αρμοδιότητες
Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και
αρμοδιότητες:
1. Ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Η Επιτροπή επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της κατάστασης επενδύσεων της
Εταιρείας, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, πριν υποβληθούν στο Δ.Σ προς
έγκριση, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα της
πληροφόρησης που περιέχουν, εκφράζει τις απόψεις της και υποβάλλει προτάσεις
και συστάσεις, κυρίως για τα ακόλουθα θέματα:
1.1 Ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της ετήσιας και περιοδικής διαδικασίας
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας, της κατάστασης επενδύσεων, όπως και των επίσημων ανακοινώσεων
σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας,
1.2. Αλλαγές σε κρίσιμες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές,
1.3. Αποφάσεις που απαιτούν σημαντικό στοιχείο κρίσης,
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1.4
Σημαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές που έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις
και τον τρόπο γνωστοποίησης τους,
1.5. Τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για σχηματισμό προβλέψεων και άλλα θέματα που
απαιτούν κατ’
εξοχήν αξιολόγηση και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές
καταστάσεις,
1.6 Αξιολογεί τις δηλώσεις / θέματα που εντοπίζονται στην έκθεση των ελεγκτών και
στην επιπρόσθετη έκθεση των ελεγκτών προς την Επιτροπή,
1.7 Αξιολογεί τα σχόλια και τις προτάσεις των ελεγκτών σχετικά με τη διαχείριση της
Εταιρείας, την
προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και την
παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
1.8 Ενημερώνει το Δ.Σ για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί
πώς συνέβαλε ο
υποχρεωτικός έλεγχος
στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία
παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας
αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014.
2. Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο
Αναφορικά με τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή:
2.1. Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία εκλογής και προτείνει τον ελεγκτή ή το ελεγκτικό
γραφείο στο Δ.Σ προκειμένου αυτό να υποβάλει σχετική πρόταση για τον
διορισμό τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας
τις οικονομικές προσφορές, αξιολογώντας αυτές καθώς και ελέγχοντας τους
όρους της συνεργασίας,
2.2. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών ελεγκτών,
2.3. Επισκοπεί, παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των εξωτερικών
ελεγκτών της Εταιρείας,
2.4 Ελέγχει την παροχή των επιτρεπόμενων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία από τους ελεγκτές, λαμβάνοντας υπόψη
τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και
τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται,
2.5 Λαμβάνει γνώση από τους εξωτερικούς ελεγκτές για τα τυχόν προβλήματα ή
αδυναμίες που εντόπισαν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας κατά
τον έλεγχο που διενήργησαν σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
3. Ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
3.1 Η Επιτροπή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον
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αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς
να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
3.2 Διασφαλίζει τη διενέργεια της προβλεπόμενης από τον ν.4706/2020 περιοδικής
αξιολόγησής του, ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά του, από τον
ανεξάρτητο αξιολογητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το θεσμικό
πλαίσιο, και παρακολουθεί και εισηγείται τα αποτελέσματά της προς το Δ.Σ, ως
αρμόδιο όργανο ως προς όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, ήτοι της
επιλογής υποψηφίων, της διαδικασίας πρότασης, επιλογής και έγκρισης της
ανάθεσης αξιολόγησης καθώς και της παρακολούθησης της τήρησης του
συμφωνηθέντος έργου.
3.3 Επισκοπεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου ως προς:
α. την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης
χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της
κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που
έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
β. τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας,
γ. τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και
δ. την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που
αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά και υποβάλλει σχετικές
παρατηρήσεις της προς το Δ.Σ
3.4 Υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που
έχουν τυχόν διαπιστωθεί στο Σ.Ε.Ε. και παρακολουθεί, με τη συνδρομή της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται
από το Δ.Σ,
3.5 Επισκοπεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συμμόρφωσης της
Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο και αναθέτει
στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τη διερεύνηση περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης,
3.6 Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ., την ετήσια έκθεση για την επάρκεια του Σ.Ε.Ε.
και παρέχει ετήσια (θετική ή αρνητική) δήλωση αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε., στο
πλαίσιο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης,
4. Ως προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,
4.1 Εξετάζει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του, στη βάση των στοιχείων και
πληροφοριών που
περιλαμβάνονται, στις εκθέσεις ελέγχου, στους τριμηνιαίους απολογισμούς και
την ετήσια έκθεση που συντάσσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας,
4.2 Γνωμοδοτεί προς την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε το ετήσιο πρόγραμμα
ελέγχων να καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας,
4.3 Διασφαλίζει υπέρ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου την ανεξάρτητη λειτουργία,
την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, μονάδες και χώρους,
καθώς και σε κάθε στοιχείο και πληροφορία της Εταιρείας, την ακώλυτη
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επικοινωνία της με οποιαδήποτε στέλεχος, όργανο και προσωπικό της Εταιρείας
και τη δυνατότητα να λαμβάνει τις πληροφορίες και εξηγήσεις που είναι
απαραίτητες για να εκπληρώσει την αποστολή της στο πλαίσιο διενεργούμενων
ελέγχων,
4.4 Αξιολογεί και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται από
τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της
Εταιρείας και επί του οποίου έχει διατυπώσει προηγουμένως τη γνώμη της,
καθώς και τον προϋπολογισμό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν
τροποποιήσεις τους,
4.5 Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου και την τυχόν τροποποιήσεις του,
4.6 Αξιολογεί το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα που
σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των
ελέγχων που διενεργεί και την αντικειμενικότητά του.
5. Επι πλέον, η Επιτροπή:
5.1 Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με
συνδεδεμένα μέρη και υποβάλλει στο Δ.Σ σχετικές αναφορές,
5.2 Επιβλέπει την άμεση εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση
αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί ως προς τον έλεγχο, ή/και τη μη-συμμόρφωση
της Εταιρείας με τις πολιτικές που έχει υιοθετήσει ή την ισχύουσα νομοθεσία,
5.3 Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην
οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα
θέματα των οποίων επιλήφθηκε καθώς και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης
ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, εφόσον υφίσταται υποχρέωση της
Εταιρείας ως προς αυτό,
5.4 Η Επιτροπή αυτοαξιολογεί την αποτελεσματικότητα της δια ερωτηματολογίου, το
οποίο συμπληρώνεται ανά εξάμηνο από τα μέλη της. Επίσης, η Επιτροπή
αξιολογείται από το ΔΣ δια ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώνεται ετησίως.
6. Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και
αξιολογείται από την Επιτροπή τουλάχιστον ανά δύο (2) έτη.
Άρθρο 129
Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 11 & 12 του Ν. 4706/2020. Στον κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών &
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται:
α. Η σύσταση, η δομή και η λειτουργία,
β. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες,
γ. Η δημοσιοποίηση,
δ. 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:
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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.



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,
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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 ως ισχύει,
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 ως ισχύει 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 ως ισχύει,
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.
2.2. Της ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
2.2.1
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2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8
2.2.9

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,
Τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και ανάδειξης των
Υποψηφιοτήτων
Τη διασφάλιση της πολυμορφίας των υποψηφιοτήτων,
Την αξιολογική αποτίμηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των
υποψήφιων Μελών,
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,
Τη διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης
στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Τη περιγραφή και διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων
μελών και πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους.
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.
3.2 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Άρθρο 130
Πολιτική Αποδοχών
Εισαγωγή
Η Εταιρεία υιοθετεί Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Μάϊου 2017για τα δικαιώματα των μετόχων όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με
το Ν. 4548/2018 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 110 του εν λόγω νόμου, η οποία
καταρτίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στη συνέχεια από τη Γενική
Συνέλευση.
1.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες
εταιρείες, τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης της Εταιρείας αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις ισχύουσες συμφωνίες
ως προς τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «Δ.Σ»).
2. Πεδίο εφαρμογής
Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 110 παρ. 1 και 111 του Ν. 4548/2018.
3. Αρχές
Η Πολιτική Αποδοχών διέπεται από τις κάτωθι αρχές για την προώθηση των
μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας και την ενίσχυση της διαφάνειας κατά
τον προσδιορισμό και την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών με τρόπο εύληπτο,
σαφή και κατανοητό.
Ειδικότερα:












Παρουσιάζει με τρόπο διαφανή και με σαφήνεια την δομή των πάσης φύσεως
αποδοχών που καταλαμβάνονται από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
Συμβάλλει στην διάχυση και εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης,
της αναλογικότητας κατά την διαμόρφωση του πλαισίου αμοιβών συνεκτιμώντας το
είδος και το επίπεδο των εκάστοτε αποδοχών με την σπουδαιότητα και την ευθύνη
της κάθε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Προβλέπει ένα εύλογο και δίκαιο επίπεδο αποδοχών με γνώμονα αφενός την
αποτροπή ανάληψης αποφάσεων με υπέρμετρο επιχειρηματικό κίνδυνο και
αφετέρου την διατήρηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της Εταιρείας,
Αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των κατά
περίπτωση ευθυνών που αναλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος,
Εξυπηρετεί την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων,
Θεσπίζει βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα
με το Οργανόγραμμα,
Αποτρέπει τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
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Προς διασφάλιση των ως άνω τόσο η Εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες
αξιολόγησης, με ενισχυμένη συμμετοχή της Διοίκησης, οι οποίες αφενός ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική πρακτική, αφετέρου ιδρύουν και διατηρούν
αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των στελεχών, καθώς ισάξιες προσπάθειες και
αποτελέσματα αξιολογούνται με παρόμοιο τρόπο και μεθοδολογία, συνεκτιμώντας
εξατομικευμένα τις σχετικές παραμέτρους και κανόνες αναφοράς. Η Επιτροπή
Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολογεί και υποβάλλει σχετικές προτάσεις
για την αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.
4. Συνιστώσες Αποδοχών που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Αποδοχών
Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει κάθε είδους αποδοχή, ήτοι αμοιβές σταθερές καθώς και
παροχές που μπορεί να καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις εργασίας με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4.1 Αμοιβές ως εκ της ιδιότητας ως Μέλους Δ.Σ
Οι μορφές των αποδοχών που δύναται να καταβληθούν δυνάμει της Πολιτικής
Αποδοχών προς Εκτελεστικά, μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη,
δίδονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Συνιστώσες Αμοιβών
Πρόσθετες
Παροχές
Σταθερή Ετήσια
Αμοιβή μέλους Δ.Σ
Εκτελεστικά Μέλη

Αποζημίωση ανά
συνεδρίαση



Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα Μη
Εκτελεστικά Μέλη
(κατά περίπτωση)
4.1.1.



Λοιπές
παροχές













Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών

Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερή ετήσια αμοιβή,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.4548/18 περί
αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ως πάγια ετήσια αμοιβή καταβαλλόμενη σε
μηνιαία βάση.
Κριτήριο για τον καθορισμό των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις
Αρχές κατά παρ.3 του παρόντος άρθρου, είναι η ανάληψη ειδικών καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων εκ του ρόλου εκάστου εξ αυτών και είναι εναρμονισμένες με τα επίπεδα
της αγοράς για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών εισηγμένων στο ελληνικό
χρηματιστήριο και προσαρμοσμένες στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν
αποζημίωση ανά
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καλύπτει το χρόνο παράστασης κατά
τις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το χρόνο προετοιμασίας.
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4.1.2 Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών
Τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση ανά
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της/ων Επιτροπών (Επιτροπή
Ελέγχου, Επιτροπή Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων) της Εταιρείας στην/ις
οποία/ες έχουν ορισθεί ως μέλη. Η ως άνω αποζημίωση καλύπτει το χρόνο
παράστασης κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το χρόνο
προετοιμασίας.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, εφόσον είναι Μη Εκτελεστικός, λαμβάνει σταθερή ετήσια
αμοιβή, η οποία αντανακλά το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις, κατά
παρ. 3 του παρόντος άρθρου αρχές, η οποία είναι εναρμονισμένη με τα επίπεδα της
αγοράς για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών εισηγμένων στο ελληνικό
χρηματιστήριο και προσαρμοσμένη στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.
4.1.3 Αμοιβές Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών
Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν
αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της/ων
Επιτροπών της Εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Παροχών και Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων) στην/ις οποία/ες έχουν ορισθεί ως μέλη. Η ως άνω αποζημίωση
καλύπτει το χρόνο παράστασης κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς και το χρόνο προετοιμασίας.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει πάγια ετήσια αμοιβή καταβαλλόμενη σε
μηνιαία βάση.
Κριτήριο για τον καθορισμό των ως άνω αμοιβών, σύμφωνα με τις, κατά παρ. 3 του
παρόντος άρθρου αρχές είναι η ανάληψη ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ του
ρόλου τους στις Επιτροπές της Εταιρείας και είναι εναρμονισμένες με τα επίπεδα της
αγοράς για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών εισηγμένων στο ελληνικό
χρηματιστήριο και προσαρμοσμένες στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.
4.2 Λοιπές Αποδοχές
4.2.1 Μεταβλητές αποδοχές
Ως μεταβλητές αποδοχές νοούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές που εξαρτώνται
από τις επιδόσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική Αποδοχών δεν
προβλέπει την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβλητών αποδοχών,
επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές
(bonus) ή άλλες αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.
4.2.2 Δικαιώματα προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών
Η Πολιτική Αποδοχών δεν προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, με την μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.
4.2.3 Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
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Η Πολιτική Αποδοχών δεν προβλέπει τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε κανένα καθεστώς ειδικού εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.
4.3 Πρόσθετες παροχές
Προβλέπεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η δυνατότητα
χορήγησης πρόσθετων παροχών οι οποίες δύναται να μεταβληθούν και ενδεικτικά
αφορούν: τη χορήγηση εταιρικού τηλεφώνου καθώς τα έξοδα ταξιδίων και διαμονής,
τα οποία σχετίζονται με την πιθανή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών
Όπως ορίζει το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.
Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική προς έγκριση στη Γ.Σ. κάθε φορά που
σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε και σε κάθε
περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
6. Ισχύς
Η Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018, ως ισχύει και έχει διάρκεια τέσσερα (4)
έτη από την ως άνω έγκριση.
7. Δημοσιοποίηση
Η Πολιτική Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της
όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Εταιρίας για

Άρθρο 131
Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών
1. Η διαδικασία πρόσληψης ή απόλυσης των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας είναι
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή.
2. Η ανάγκη για πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντικών Στελεχών προσδιορίζεται και
στοιχειοθετείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στη συνέχεια υπό μορφή
προτάσεως εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
3. Το ενδιαφέρον της Εταιρείας για πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών είναι δυνατόν να
εκδηλωθεί μέσω του τύπου ή η επιλογή να γίνει με βάση τα βιογραφικά σημειώματα
που κατά καιρούς αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι προς την Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας.
4. Ο καθορισμός των αμοιβών των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ορίζεται στα
πλαίσια της πολιτικής που καθορίζει η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας
και εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.
Άρθρο 132
Αξιολόγηση Προσωπικού
1. Στόχος του Συστήματος Αξιολόγησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, είναι η θετική
υποκίνηση, η σωστή αξιοποίηση και η απρόσκοπτη ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της, με τη διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και με
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βασικό εργαλείο τη συστηματική και τεκμηριωμένη εκτίμηση της εργασιακής του
απόδοσης.
2. Η τεκμηριωμένη εκτίμηση της εργασιακής απόδοσης είναι αυτή που βασίζεται σε:
a) συγκεκριμένες και ρεαλιστικές υπηρεσιακές προδιαγραφές (όπως αυτές
προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας), για κάθε θέση
εργασίας ή ευθύνης,
β) αιτιολογημένη, λεπτομερή και σαφή διαμόρφωση των αξιολογικών
κρίσεων/εκτιμήσεων και
προτάσεων των αξιολογητών, σύμφωνα με τα
θεσπισμένα φύλλα κρίσεως, με άξονα τα
συγκεκριμένα
εργασιακά
καθήκοντα και την ανταπόκριση σε αυτά του εργαζόμενου κατά την περίοδο
αναφοράς της αξιολόγησής του,
γ) Ανελλιπή τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης σε ετήσια βάση,
3. Οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις του αξιολογητή για τον αξιολογούμενο (απόδοση,
αναγκαία βελτίωση, δυνατότητες εξέλιξης κλπ) διαμορφώνονται και καταγράφονται
μετά από την συμπλήρωση των φύλλων ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρία για
κάθε κατηγορία και επίπεδο ευθύνης του απασχολούμενου προσωπικού (ξηρά ,
θάλασσα).
4. Τα κριτήρια, οι τρόποι βαθμολογίας, οι διαδικασίες, τα πάσης φύσεως έντυπα και τα
όργανα εποπτείας του καταγράφονται και εξειδικεύονται σε Ειδικό Έντυπο, τον οποίο
γνωρίζουν αξιολογητές και αξιολογούμενοι.
5. Η Εταιρεία στο πλαίσιο των ως άνω αξιολογήσεων προβαίνει σε αποτίμηση και των
αποτελεσμάτων και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρονικό διάστημα, μεριμνά για
την έγκαιρη λήψη των κατάλληλων μέτρων (απομάκρυνση, επιμόρφωση κ.λπ.) ως
αποτέλεσμα του θεσπισμένου Συστήματος Αξιολόγησης.
Άρθρο 133
Αξιολόγηση Διευθυντικών Στελεχών
1. Η αξιολόγηση του υπηρεσιακού έργου και γενικά της αποτελεσματικότητας και
ικανότητας των Διευθυντικών Στελεχών, γίνεται σε ετήσια βάση, με θεσπισμένη
διαδικασία μέσα από εξειδικευμένα Εταιρικά Φύλλα Αξιολόγησης στα οποία τελικός
γνωματεύων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Το πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κριτήρια που
αφορούν:
a) Την υλοποίηση του εγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού και την επίτευξη
των καθορισμένων στόχων κάθε Διεύθυνσης,
β) Την αποτελεσματικότητα οργάνωσης της διεύθυνσης αναφορικά, με την καλή
ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού τους καθώς και
στη καλλιέργεια καλού εργασιακού κλίματος,
γ) Τη συμβολή κάθε Διεύθυνσης στην επίτευξη του συνολικού Εταιρικού Στόχου,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Πολιτικές & διαδικασίες συμμόρφωσης με νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
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Άρθρο134
Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα
Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 τίθεται η υποχρέωση, από 3/7/2016, στα

πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εισηγμένες εταιρείες, καθώς και στα
πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και στην Εταιρεία, τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για ίδιο
λογαριασμό σε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας και να απέχουν από πράξεις
κατάχρησης αγοράς (χειραγώγηση, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών,
παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών).
1. Υποχρέωση Γνωστοποίησης
α. κάθε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, που έχει μετοχές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δηλαδή κάθε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της Εταιρείας, ή ανώτερο
στέλεχος το οποίο έχει αφενός τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες
που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, και αφετέρου την εξουσία να
λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις
επιχειρησιακές προοπτικές της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος
Ελέγχου, ο υπεύθυνος
της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων&
Εξυπηρέτησης Μετόχων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές και ο Προϊστάμενος της
Νομικής Υπηρεσίας,
β. κάθε πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο της περιπτώσεως (α) δηλαδή,
ο ή η σύζυγος του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, τα εξαρτώμενα
τέκνα του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, οι λοιποί συγγενείς του
προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, οι οποίοι ήδη συγκατοικούν μαζί
με το πρόσωπο αυτό για ένα τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία της σχετικής
συναλλαγής, κάθε νομικό πρόσωπο, εμπίστευμα (trust) ή προσωπική Εταιρεία,
τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που
αναφέρεται στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου, ή το οποίο
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει συσταθεί προς
όφελος του προσώπου αυτού, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι
ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα του προσώπου αυτού,
γνωστοποιεί στην Εταιρεία, εγγράφως, και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ηλεκτρονικά, όλες τις συναλλαγές του σχετικά με μετοχές της Εταιρείας που
έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ή με παράγωγα ή
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτές, το αργότερο εντός
τριών εργασίμων ημερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών.
2. Συναλλαγές που γνωστοποιούνται
Ειδικότερα γνωστοποιούνται οι παρακάτω συναλλαγές (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ)
2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), που αφορούν:
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την απόκτηση, τη διάθεση, την ανοικτή πώληση, την εγγραφή ή την ανταλλαγή,
την αποδοχή ή την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών,
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε
διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους ως μέρος του συνόλου των αποδοχών
τους, και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος
προαίρεσης μετοχών,
την ανάληψη ή την άσκηση ανταλλαγής μετοχών,
συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των
συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά,
τη σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του
ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα
προϊόντα που βασίζονται σε αυτά,
την αγορά, την πώληση ή την άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και
δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants),
την εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή την έκδοση χρεωστικών τίτλων,
συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με
χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών
ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης,
τις υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής
εκτέλεσης των συναλλαγών,
την αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο
χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων
μετατρέψιμων σε μετοχές,
τη χορήγηση ή την είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών,
συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και
παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,
συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων
των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),
στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
596/2014,
συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο
που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με
τέτοιο πρόσωπο έχει επενδύσει, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,
συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου
ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος
προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς
δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο,
δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή
παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά,
Η ενεχυρίαση ή ο δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων,
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
ζωής, όπως ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), όπου:
–
ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή
πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως
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–
–

αναφέρεται στην παράγραφο 1,EL 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/39,
ο ασφαλισμένος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, και
ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα ή τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει
επενδυτικές αποφάσεις αναφορικά με συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο του εν
λόγω ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή να εκτελεί συναλλαγές που
αφορούν συγκεκριμένα μέσα για το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ζωής.

3. Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για
κάθε συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού πέντε
χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) εντός (1) ημερολογιακού έτους. Το όριο των πέντε χιλιάδων
Ευρώ (5.000 €) υπολογίζεται με την προσθήκη, χωρίς συμψηφισμό όλων των
ποσών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς
με τους προαναφερόμενους.
4. Περιεχόμενο γνωστοποίησης συναλλαγών
 Η γνωστοποίηση των συναλλαγών περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
 το όνομα του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση,
 την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με εκδότη),
 το όνομα του σχετικού εκδότη,
 περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου,
 τη φύση των συναλλαγών,
 την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών και
 την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών.

Άρθρο135
Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 περί ανεξάρτητων
μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία διαθέτει διαδικασία
γνωστοποίησης τυχόν σχέσεων εξάρτησης των μελών του Διοικητικού της
Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που
διασφαλίζουν την παραπάνω συμμόρφωση όπως και για τις αναγκαίες ενέργειες σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από
τον νόμο δεν συντρέχουν. Η επανεξέταση των προϋποθέσεων λαμβάνει χώρα σε
τριμηνιαία βάση με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και περιλαμβάνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση
διαχείρισης.
3. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να ενημερώσουν
εγγράφως τον Πρόεδρο του ΔΣ για κάθε πιθανή αλλαγή της κατάστασης
ανεξαρτησίας τους εντός του τελευταίου μήνα κάθε οικονομικού τριμήνου. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος, ενημερώνει την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου ανεξάρτητου
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μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή
Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνη για την επιμελή τήρηση
σχετικού αρχείου μεταβολών της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και τις ενέργειες που ανελήφθησαν για αντικατάσταση
μελών υπό αυτήν τη διαδικασία.
4. Η διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας ορίζει λεπτομερώς τα βήματα για την εκτέλεσή της καθώς
και τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων προσώπων.
Άρθρο 136
Διαδικασία Συμμόρφωσης σχετικά με Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
1. Κάθε συνδεδεμένη εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν στη διαφάνεια,
την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των
συναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει.
2. «Συνδεδεμένα μέρη», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθ. 99 του Ν.
4548/2018), είναι τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρία αυτήν
κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που
ελέγχονται από αυτή, σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο 27.
3. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών
απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
4. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για τις πράξεις και τις συμβάσεις που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.Για την χορήγηση
άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος εφαρμόζεται το
άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 και τηρούνται οι προβλέψεις δημοσιότητας του άρθρου
101 του ίδιου νόμου.
Άρθρο137
Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων
1. Γενικά
Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά συμμόρφωση στις υποχρεώσεις
που θέτει ο Νόμος 4706/2020 και, ειδικότερα, στην υποχρέωση που θέτει η διάταξη
του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ζ’ του αυτού Νόμου περί υιοθέτησης πολιτικών και
διαδικασιών
πρόληψης
και
αντιμετώπισης
καταστάσεων
σύγκρουσης
συμφερόντων.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης αυτής, η πολιτική είναι σε πλήρη αντιστοιχία και με
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την υποχρέωση πίστης και την
αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων έναντι της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, λαμβάνει υπόψη ιδίως τις διατάξεις: (α) του άρθρου 97 του Νόμου
4548/2018 σχετικά με την υποχρέωση πίστης και τις συγκρούσεις συμφερόντων
έναντι της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και (β) του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018,
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του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014 ως ισχύει, καθώς και του Διεθνούς Λογιστικού
Προτύπου 24 σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων μερών και τις συναλλαγές με
αυτά.
Η πολιτική προσδιορίζει την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων, τα υπόχρεα σε
συμμόρφωση προς την πολιτική πρόσωπα, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις, κατά
τις οποίες δύναται να ανακύψει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
Σκοπός είναι η θέσπιση ουσιαστικών κανόνων που οριοθετούν τη σύγκρουση
συμφερόντων εντός του εταιρικού οργανισμού, προκειμένου τα αρμόδια διοικητικά,
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα να έχουν τη δυνατότητα:
(α) να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν, να προλάβουν, να διαχειριστούν, να
αντιμετωπίσουν ή και να αποτρέψουν σχετικές καταστάσεις και, συνακόλουθα,
(β) να διασφαλίσουν και να προωθήσουν το εταιρικό συμφέρον
2. Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων
Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται η κατάσταση, κατά την οποία πρόσωπα, τα
οποία φέρουν διοικητικές, διευθυντικές, διαχειριστικές ή εποπτικές αρμοδιότητες και
ευθύνες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχουν ίδια συμφέροντα, τα
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των
υποχρεώσεων και των καθηκόντων που απορρέουν από την ιδιότητά τους, καθώς
και από την παραπάνω διοικητική, διευθυντική, διαχειριστική ή εποπτική τους θέση
στην Εταιρεία.
3. Υπόχρεα σε συμμόρφωση Πρόσωπα
Τα πρόσωπα, τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται στην παρούσα πολιτική
πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,
προσδιορίζονται ρητά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, υπόχρεα σε
συμμόρφωση πρόσωπα είναι:
α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο
οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του.
β. Τα μέλη των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων
επιτροπών της Εταιρείας.
γ. Τα κύρια διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, δηλαδή τα ανώτερα στελέχη που έχουν
την εξουσία και την ευθύνη για το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της, άμεσα ή έμμεσα, και στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι
Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων αυτής.
δ. Τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν θέσης ευθύνης στο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας και, ειδικότερα, στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
ε. Τα μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των παραπάνω
παρατιθέμενων προσώπων, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας, τα οποία μπορεί
να αναμένεται ότι επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα πρόσωπα αυτά στις
σχέσεις τους με την Εταιρεία και περιλαμβάνουν:
– τα τέκνα της ή του συζύγου του εν λόγω προσώπου ή του ατόμου, με το
οποίο συζεί και
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τα συντηρούμενα από αυτό ή από τη ή το σύζυγο ή από το άτομο, με το
οποίο συζεί, πρόσωπα.
στ. Οι συνδεδεμένες με τα παραπάνω παρατιθέμενα πρόσωπα οντότητες, δηλαδή
τα νομικά πρόσωπα
των οποίων τα παραπάνω υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα έχουν:
– τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο,
– στα οποία τα παραπάνω υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα έχουν
σημαντική επιρροή και
– στα οποία (ή στις μητρικές των οποίων) τα παραπάνω υπόχρεα σε
συμμόρφωση πρόσωπα κατέχουν καίριες διοικητικές θέσεις.
–

4. Περιπτώσεις κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων
Περιπτώσεις, οι οποίες συνιστούν ή θα μπορούσαν να επιφέρουν κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων, αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
α. Η επιδίωξη από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα ιδίων συμφερόντων
που αντίκεινται στα συμφέροντα της Εταιρείας,
β. Η χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα
της ιδιότητας, της διοικητικής, διευθυντικής, διαχειριστικής ή εποπτικής θέσης
τους στην Εταιρεία, καθώς και της εταιρικής περιουσίας ή υποδομής για ίδιο
όφελος ή για όφελος τρίτου προσώπου,
γ. Η λήψη από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα οποιασδήποτε
αντιπαροχής, προμήθειας ή ωφέλειας κάθε είδους για τη σύναψη σύμβασης,
την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία με ή προς
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο,
δ. Η εκμετάλλευση από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα προνομιακών
πληροφοριών της Εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών και την αποκόμιση
ίδιου οφέλους ή οφέλους από τρίτο πρόσωπο,
ε. Η εκμετάλλευση από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα επιχειρηματικής
ευκαιρίας που ανακύπτει κατά τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας
για ίδιο όφελος ή για όφελος τρίτου προσώπου,
στ. Η άσκηση από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα ανταγωνιστικών
πράξεων ή δραστηριότητας έναντι της Εταιρείας,
ζ. Η ανάληψη καθηκόντων, η παροχή υπηρεσιών, η εκτέλεση έργου και η παροχή
εργασίας από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, η οποία επηρεάζει την υποχρέωσή τους να θέτουν ανεπιφύλακτα τις
ικανότητες και την εμπειρία τους στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και την
εκπλήρωσή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα, τη διοικητική,
διευθυντική, διαχειριστική ή εποπτική θέση τους στην Εταιρεία,
η. Η βλάβη από τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα της φήμης και της εικόνας
της Εταιρείας.
5. 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
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πληροφοριών επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει
σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας.

σχετική νομική υποχρέωση ή

Άρθρο 138
Διαδικασία Νομοθετικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
1. Ν.4449/2017:
• Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις
(ιδίως αρ. 44),
2. Ν.4548/2018:
• Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών,
3. Ν.4706/2020:
• Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου,
ενσωμάτωση 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,
4. Κανονισμός ΕΕ 537-2014:
• Υποχρεωτικός έλεγχος οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος,
5. Κανονισμός ΕΕ 596-2014:
• Κατάχρηση Αγοράς,
6. Κανονισμός ΕΕ 679-2016:
• GDPR,
7. ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2019-1937:
• WHISTLEBLOWERS CELEX_32019L1937_EL_TXT,
8. Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ):
• Εκ
ΔΣ
3_347_12.7.2005
υποχρέωση
δημοσιοποίησης
προνομιακών
πληροφοριών,
• Εκ ΔΣ 890_1α_18.9.2020 κανονιστικό σύστημα κυρώσεων 4706,
• Εκ ΔΣ 890_1β_18.9.2020 εγκύκλιος 60 κατευθυντήριες πολιτική Καταλληλότητας
4706,
• Εκ ΔΣ 891_30.9.2020 κανονιστική αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου
(ΣΕΕ)_ν 4706_φεκ_β_4556-2020,
• Εκ ΔΣ 905_2_3.3.2021-κωδικας εταιρικής διακυβέρνησης φορέας εγνωσμένου
κύρους.
Άρθρο139
Διαδικασία Δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών
1.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, την Οδηγία 2014/57/ΕΕ
[Ν. 173/12.06.2014], τον Ν. 4443/2016 (Α 232) και τα συνοδευτικά εφαρμοζόμενα
μέτρα και τον ερμηνευτικό οδηγό υιοθετεί πλήρως το ρυθμιστικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
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2.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, καταρτίζει έναν
κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία
και τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής
υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση
σε προνομιακή πληροφορία, όπως ενδεικτικά σύμβουλοι, λογιστές ή οργανισμοί
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (κατάλογοι προσώπων που κατέχουν
προνομιακές πληροφορίες). Υποχρεούται δε να επικαιροποιεί άμεσα τον κατάλογο
και να τον παρέχει στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος.

3.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε πρόσωπο
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή
πληροφορία αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
που υπέχει σε σχέση με κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών
(κατά την έννοια του αρ. 99 Ν. 4548/2018 ως ισχύει) και έχει γνώση των κυρώσεων
που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας,
και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.

4.

Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
α. την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία
-την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο.
β. την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε
πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και
γ. την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που
κατέχουν προνομιακή πληροφορία.

5.

Υποχρέωση επικαιροποίησης του καταλόγου υφίσταται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α. όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά στην αιτία για την οποία
περιλαμβάνεται ήδη ένα πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που
κατέχουν προνομιακή πληροφορία.
β. όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή
πληροφορία και το οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο
προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και
γ. όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

6.

Η Εταιρεία διατηρεί τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακή
πληροφορία για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή
του.

7.

Γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν προνομιακές
πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 θεωρούνται ενδεικτικά οι
πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν,
άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα
χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να
επιδράσουν σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην
τιμή των συνδεόμενων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων.
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8.

Η παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας των προσώπων που
έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες πραγματοποιείται από τη Υπηρεσία
Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων και στην περίπτωση
εντοπισμού συναλλαγής, η οποία εμπίπτει στους κανόνες γνωστοποίησης,
προβαίνει σε ενημέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου.

9.

Ως γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία μπορεί να εκγλυφθούν ότι συνιστούν
προνομιακές πληροφορίες, θεωρούνται ενδεικτικώς και τα ακόλουθα:
a) Σημαντική μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας που
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
β) Σύναψη ή λύση σημαντικών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό,
γ) Δημόσια πρόταση αγοράς κατά τις κείμενες διατάξεις,
δ) Συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, καθώς και
σημαντικής απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών, εξαιρουμένων των εταιρικών
μετασχηματισμών που αφορούν κατά 100% θυγατρικές εταιρίες,
ε) Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή των γενικών
διευθυντών, των ελεγκτών, του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών,
στ) Διανομή και καταβολή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων χρηματοπιστωτικών
μέσων, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής,
ζ) Αναδιοργάνωση λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα,
η) Προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών,
θ) Αιτήσεις πτώχευσης και δικαστικές αποφάσεις περί πτώχευσης καθώς και άλλες
νομικές ή δικαστικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα,
ι) Ανάκληση απόφασης για την χορήγηση πιστώσεων από πιστωτές ή άρνηση
χορήγησης τέτοιων πιστώσεων,
κ) Αφερεγγυότητα οφειλετών που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα,
λ) Αλλαγή ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο ενημερωτικό
δελτίο, ή στο ετήσιο δελτίο, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που
έχουν αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων,
μ) Ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση και στην μετοχική και
κεφαλαιακή διάρθρωση, ιδίως στη δανειακή επιβάρυνση,
ν) Οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα
ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου,
ξ) Σημαντικές μεταβολές σε εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα που έχουν
ανακοινωθεί.

10.

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
α. Επιμελείται της σύνταξης των γνωστοποιήσεων, ώστε να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωση
των επενδυτών αποφεύγοντας τη διττή ή ασαφή ερμηνεία.
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β. Εξετάζει και αξιολογεί τα δημοσιεύματα και φροντίζει, με την έγκριση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, για την άμεση, έγγραφη επιβεβαίωση, διάψευση ή
επιφύλαξη της Εταιρείας.
γ. Ενημερώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τυχόν υπόνοια, για την
απώλεια του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών για σημαντικά
γεγονότα και για τη διαρροή τους σε τρίτους, πριν την επίσημη γνωστοποίησή
τους και προβαίνει άμεσα στην επίσημη γνωστοποίηση ή σε σχετική
προειδοποίηση του επενδυτικού κοινού.
δ. Φροντίζει η δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών να γίνεται στην
ελληνική ή και αγγλική γλώσσα και να καταχωρείται:
– στο διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς ,
– στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η δημοσιοποίηση αυτή δεν δύναται να γίνεται νωρίτερα από την δημοσιοποίησή
της στην οργανωμένη αγορά και πρέπει να έχει ταυτόσημο περιεχόμενο. Η
δημοσιοποίηση μπορεί να επαναληφθεί, εφόσον έχει το ίδιο περιεχόμενο και
γίνεται ταυτόχρονα ή μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης στην αγορά.
ε.

Τηρεί αρχείο με όλα τα σχετικά δημοσιεύματα, την εξέλιξή τους και τις σχετικές
γνωστοποιήσεις.

Άρθρο140
Υποχρέωση για τη Δημοσιοποίηση Προνομιακών Πληροφοριών
Η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις προνομιακές
πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014, κατά
τη συμμόρφωση της στην ισχύουσα νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.
Η δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών καταχωρείται:
1. Στο διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς,
2. Στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
3. Στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στο διαδίκτυο.
Την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω καθώς και της ενημέρωσης των αρμοδίων έχει η
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Άρθρο 141
Πολιτική – Διαδικασία Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Οι άξονες στους οποίους στηρίζεται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
 Το περιβάλλον ελέγχου
Δομείται από όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία που καθορίζουν τη συνολική
οργάνωση και τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.
Ειδικότερα:
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α. Η Εταιρεία επιδεικνύει δέσμευση για ακεραιότητα και ηθικές αξίες.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει ανεξαρτησία από τη Διοίκηση και ασκεί
εποπτεία της ανάπτυξης και της εκτέλεσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.


Η αξιολόγηση κινδύνων
Για τη λειτουργία του Συστήματος προϋποτίθεται ο καθορισμός των αντικειμενικών
σκοπών, η αναγνώριση και αξιολόγηση κάθε σημαντικού γεγονότος και δη των
κινδύνων που πιθανόν να φέρουν και η αντιμετώπιση από την Εταιρεία. Τα
χαρακτηριστικά του κινδύνου θα κρίνονται από την φύση και την κατηγορία, την
έκταση που θα έχει, τη δυνατότητα περιορισμού και το κόστος διαχείρισης.
Ειδικότερα:
α. Η Εταιρεία καθορίζει στόχους με επαρκή σαφήνεια ώστε να είναι δυνατός ο
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τους
στόχους.
β. Εντοπίζει κινδύνους για την επίτευξη των στόχων σε ολόκληρη την οικονομική
οντότητα και αναλύει τους κινδύνους ως βάση για τον προσδιορισμό του
τρόπου διαχείρισης των κινδύνων.
γ. Εξετάζει το ενδεχόμενο απάτης κατά την αξιολόγηση των κινδύνων για την
επίτευξη των στόχων.
δ. Εντοπίζει και αξιολογεί αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά
το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.



Οι δικλείδες ασφαλείας
Αποτελούνται από διαδικασίες, τεχνικές και οργανωτικές, οι οποίοι τίθενται ώστε να
διασφαλιστεί η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με
τη διαχείριση των κινδύνων.
Αφορούν στο σύνολο της διοίκησης της Εταιρείας, ήτοι Διοικητικό Συμβούλιο,
Διοίκηση, λοιπούς εργαζόμενους.
Ενδεικτικώς:
α.
β.
γ.



Η Εταιρεία επιλέγει και αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου που συμβάλλουν στον
μετριασμό των κινδύνων για την επίτευξη στόχων σε αποδεκτά επίπεδα.
Επιλέγει και αναπτύσσει δραστηριότητες γενικού ελέγχου πάνω στην τεχνολογία
για να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων.
Αναπτύσσει δραστηριότητες και διαδικασίες ελέγχου.

Η παρακολούθηση
Μέσω εποπτικών δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται η αξιολόγηση του Συστήματος και
εντοπίζονται ενδεχόμενα κενά στον μηχανισμό.

1. Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
1.1 Η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης
Συστήματος Εσωτερικού

του
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Ελέγχου από αντικειμενικό, ανεξάρτητο,
πιστοποιημένο και επαρκώς έμπειρο
αξιολογητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 14 του Ν.4706/2020 και
εξειδικεύεται από την απόφαση 1/891/30.9.2020 του ΔΣ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
1.2 Η διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
καθορίζει:
– τη μορφή και τους αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης,
– την περιοδικότητα και τη διαδικασία ανάθεσης στον ανεξάρτητο αξιολογητή.
2. Περιοδικότητα Αξιολόγησης του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
2.1 Η περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται ιδίως ως
προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής και μη
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως
προς τη διαχείριση των κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση,
σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου,
καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του
ισχύοντος νομικού πλαισίου,
2.2 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πρόσωπο που διαθέτει
αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές,
2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την επαρκή και
αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 1 έως 24 του
Ν.4706/2020,
2.4 Η ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τα
αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης,
2.5 Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί
μέρος της συνολικής αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.
3. Διαδικασία Ανάθεσης της Αξιολόγησης
3.1 Η διαδικασία πρότασης, επιλογής, έγκρισης και τελικώς ανάθεσης της αξιολόγησης
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου προσδιορίζεται αρχικά:
α. με την εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο για την συγκέντρωση τριών (3) γραπτών προσφορών από
ανεξάρτητους και επαρκώς έμπειρους αξιολογητές. Οι αξιολογητές είναι νομικά
ή φυσικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων.
β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, να
συγκεντρώνει τις τρεις (3) ως άνω προσφορές προσφορές από αξιολογητές
που πληρούν συγκεκριμένα κανονιστικά κριτήρια όπως αυτά σαφώς ορίζονται
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στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020 και στην απόφαση 1/891/30.9.2020 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας τον
κατάλληλο αξιολογητή με βάση τα κανονιστικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια
τεχνικο-οικονομικά.
3.2 Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αξιολογεί την εισήγηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο είναι και
τελικώς υπεύθυνο για την επιλογή αξιολογητή και την ανάθεση του έργου της
αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
3.3 Ο επιλεγμένος αξιολογητής στη συνέχεια αναλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο και
καταλήγει με την έκθεση αξιολόγησης όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Έκθεση Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Αποδέκτες
4.1 Η Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καταλήγει με μία συνοπτική αλλά
και μία αναλυτική
έκθεση που καλύπτει το σύνολο των ευρημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων
σχετικά με τα αντικείμενα της αξιολόγησης. Οι δύο εκθέσεις αναφέρουν απαραίτητα
τον χρόνο σύνταξής τους, την ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την
περίοδο που καλύπτουν.
4.2 Οι αποδέκτες της συνοπτικής και αναλυτικής έκθεσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
και η Επιτροπή Ελέγχου
της Εταιρείας.
4.3 Η Εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της Έκθεσης αξιολόγησης, τη
σύνοψη της Έκθεσης και, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο αυτής.
4.4 Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για
τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Άρθρο 142
Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ -Στελεχών
1. Τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν σε εισαγωγικά προγράμματα τα οποία προσφέρονται
από την Εταιρεία και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, της διοικητικής δομής,
θέματα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κώδικα
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, και το πλαίσιο στρατηγικής και στόχων της εταιρίας.
2. Η Εταιρεία επιπλέον προσφέρει στα μέλη του ΔΣ, των ανώτατων στελεχών αλλά και
όσων προσώπων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στην κανονιστική
συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα προγράμματα, συνεχούς
επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του το
ΔΣ.
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3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας διενεργείται τακτικά και εντάσσεται στο
πλαίσιο ης συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης αυτών για όλα τα παραπάνω
ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της.
4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία
του Προέδρου του ΔΣ. παρέχεται δε, η δυνατότητα να επιχορηγούνται σεμινάρια ή η
παρακολούθηση συνεδρίων συναφών αντικειμένων με την εταιρική δράση
προκειμένου να είναι επαρκώς καταρτισμένα όλα τα ως άνω πρόσωπα.

Άρθρο 143
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
1. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας ακολουθεί με τα Πρότυπα του
Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), τις 10 Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.(Global Compact), καθώς και τον πίνακα
δημοσιοποιήσεων ESG, του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας της ΑΝΕΚ σε εναρμόνιση με τα
παραπάνω πρότυπα, συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της
οικονομικής της αξίας.
2. Στρατηγικός στόχος της ΑΝΕΚ είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και
ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων
μερών, κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της
ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στους εργαζομένους
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις
αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία οικονομικής αξίας, στο περιβάλλον
σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία.
3. Με βάση τις αξίες για υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα
και καινοτομία, η ΑΝΕΚ δεσμεύεται για:
• την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους
τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας
• την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των
κανονισμών, των πολιτικών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η
Εταιρία,
• την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τα συμμετέχοντα μέλη, προκειμένου να
αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες τους.
• την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το
ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες της.
• την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού
περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
• τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σύμφωνα
με το κανονιστικό πλαίσιο, της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων
πρόληψης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.
• τη συνεργασία και στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
• τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.
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4. Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η ANEK θέτει στρατηγικές
προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης
Ανάπτυξης:
4.1. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει
σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους
επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των
μετόχων.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης η εταιρία αναπτύσσει διαδικασίες και
λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση
και καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ειδικότερα:
 τηρεί τη νομοθεσία και εφαρμόζει δικλείδες ελέγχου συμμόρφωσης με τους
κανόνες που αφορούν τη δραστηριότητα,
 διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας & έχει αναπτύξει Κώδικα Δεοντολογίας και
σχετικές πολιτικές,
 διαθέτει επιτροπές, λαμβάνει μέτρα και ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες για
την ενίσχυση της διαφάνειας και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της
απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας.
4.2. Αγορά
Η Εταιρία επενδύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών της με
σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
βελτιώνοντας έτσι τη θέση της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό
περιβάλλον, όπως είναι αυτό της ακτοπλοΐας.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους
προμηθευτές και συνεργάτες της.
4.3. Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές
δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου
δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και
συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της.
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός
υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
4.4. Περιβάλλον
Η Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της
πρόληψης και εναρμονίζεται με τις αρχές και το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με:
4.4.1 την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων,
4.4.2 τις εκπομπές CO2,
4.4.3 την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού,
αποσκοπώντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος
από τις δραστηριότητες της.
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4.5 Κοινωνία
Για την Εταιρεία η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Για το σκοπό αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη τόσο
τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
Το σημαντικό κοινωνικό έργο της περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες, οι οποίες
αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου και αφορούν στον αθλητισμό, στον πολιτισμό
στην υγεία και στην παιδεία.
5. Επιπλέον στην ΑΝΕΚ
 Διενεργείται ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης
της προσέγγισης της Εταιρίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής
υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούνται τα θέματα που έχουν τις σημαντικότερες
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά και όσα
επηρεάζουν σημαντικά τα ενδιαφερόμενά μέρη,
 Συνδέονται τα ουσιαστικά θέματα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
του Ο.Η.Ε.,
 Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενά μέρη για το διενεργούμενο έργο στον τομέα
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση σύμφωνα με
διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλα τα
επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Άρθρο 144
Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
Η Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ, περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές,
κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και
καθορίζουν την καθημερινή της συμπεριφορά και πρακτική. Σε συνδυασμό με το
πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής
λειτουργίας της Εταιρείας.
 Η Πολιτική βασίζεται στις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global
Compact), που αφορούν του
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
 Η τήρηση των ως άνω αρχών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη
των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της εταιρείας και αποτελεί δέσμευση όλων,
ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης ή μορφής παρεχόμενης υπηρεσίας.
1. Σκοπός
Η Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ σκοπό έχει να συμβάλλει στην
περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς
και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της ΑΝΕΚ.
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2. Πεδίο εφαρμογής
Η Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, απευθύνεται:
 στη Διοίκηση και στα στελέχη της ΑΝΕΚ,
 σε κάθε τρίτο, φυσικό/νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με την Εταιρεία μέσω
οποιασδήποτε σχέσης συνεργασίας.
3. Εσωτερικό περιβάλλον ( Στελέχη)
 Όλα τα στελέχη της υποχρεούνται να τηρούν, να συμπεριφέρονται και να
ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Πολιτικής Επιχειρηματικής
Δεοντολογίας της Εταιρείας.
 Οφείλουν να επιδεικνύουν σύνεση και ορθή κρίση στις ενέργειές τους και να
ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τη δεοντολογική ηθική πρακτικής και
την έννοια της συμμόρφωσης.
4. Εξωτερικό περιβάλλον (Πελάτες/Προμηθευτές/Συνεργάτες / Φορείς)
 Καμία σχέση με τρίτους δεν υπερισχύει των δεοντολογικών επιχειρηματικών και
ηθικών πρότυπων και της φήμης της Εταιρείας.
 Οι σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητας της
Εταιρείας διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και
ακεραιότητα.
 Οι διαφανείς συναλλαγές με τους Προμηθευτές/ Συνεργάτες / Φορείς, είναι
πρώτιστης και ουσιώδους σημασίας,
 Η Εταιρεία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει
ότι τα ως άνω συναλλασσόμενα μέρη εφαρμόζουν παράνομες ή μη
διαφανείς πρακτικές.
5. Αρχές
5.1 Ακεραιότητα
H ΑΝΕΚ, δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα. Ακολουθεί ηθικές
επιχειρηματικές πρακτικές και διεξάγει τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και
αξιοπιστία. Η ανάπτυξη και η επιτυχία της ΑΝΕΚ βασίζεται στην υπεροχή των
υπηρεσιών της. Η διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, η δωροδοκία ή κάθε άλλη
παράνομη δραστηριότητα απαγορεύονται ρητά. Οι επιδόσεις και η
ανταγωνιστικότητά της εταιρίας αναπτύσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσω
νόμιμων πρακτικών.
5.2 Δώρα-δωρεές
Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή
αμφισβητήσουν την ακεραιότητά
επιχειρηματικές της αποφάσεις.

δώρων, δωρεών που μπορούν
της εταιρίας ή να επηρεάσουν

να
τις

5.3 Χορηγίες και δωρεές
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρεία πραγματοποιεί χορηγίες
για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους ή προκειμένου να υποστηρίξει
κοινωνικές δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό
και την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά.
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5.4 Πρόληψη διαφθοράς
Σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία κατά της διαφθοράς και της
δωροδοκίας , δεν επιτρέπουμε καμία μορφή δωροδοκίας ανάμεσα στους
εργαζόμενους, επιχειρηματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική
πρακτική, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης
επιρροής.
5.5 Ξέπλυμα χρήματος
Η Εταιρεία δεν αποδέχεται κανενός είδους δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται
με ξέπλυμα χρήματος ή παράνομη χρηματοδότηση και συμμορφώνεται πλήρως
με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία
μέτρα πρόληψης.
5.6 Πρόληψη της απάτης
Η Εταιρεία προάγει κουλτούρα ηθικής συμπεριφοράς, ενάντια στην απάτη και τη
διαφθορά.
Η Διοίκηση έχει τη βασική ευθύνη για την πρόληψη, παρακολούθηση, και λήψη
μέτρων σε περίπτωση απάτης και ενδεχόμενης κακόβουλης συμπεριφοράς.
6. Συμμόρφωση
Η Διοίκηση και όλα τα στελέχη τη Εταιρείας αλλά και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα
που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
το κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες που απορρέουν από αυτό και να τηρούν
τη νομιμότητα. Κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας αποτελεί ο σεβασμός και η πιστή
τήρηση του θεσμικού πλαισίου.
7. Σύγκρουση συμφερόντων
• Η Διοίκηση και τα στελέχη οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές τους αλλά και
όποιες εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν συγκρούεται με
τα συμφέροντα της Εταιρείας.
•

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα
να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόσωπο στον Πρόεδρο του Δ.Σ ο
οποίος έχει και την ευθύνη στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης και
επίλυσης του προβλήματος.

8. Σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους
• Η Εταιρεία, δεν προσφέρει σε πελάτες, αρχές ή φορείς ή σε οποιουσδήποτε
αντιπροσώπους των παραπάνω, τυχόν ανταμοιβές ή οφέλη κατά παράβαση
είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε γενικά αποδεκτών επιχειρηματικών
πρακτικών.
• Δεν επιτρέπεται στη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας, να δέχονται πληρωμές,
δώρα ή άλλη μορφή αμοιβών από τρίτους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την αντικειμενικότητά τους στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.
• Τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης και οι θεμελιώδεις αξίες της
Εταιρείας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας,
αποτελούν υποχρέωση αποδοχής και από τους Προμηθευτές/ Συνεργάτες /
Πελάτες.
9. Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές/Θεσμικούς Φορείς
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•
•
•

Η συνεργασία και οι επαφές με Κυβερνητικές Αρχές, διέπονται από τις αρχές της
διαφάνειας, της νομιμότητας και του νόμους.
Απαγορεύεται η δωροδοκία δημοσίων ή κυβερνητικών στελεχών.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμευόμενη για την τήρηση διαφάνειας σε όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών της αναφορών,
απαγορεύει την παροχή ή λήψη οποιονδήποτε παράνομων προμηθειών,
δωροδοκιών, ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου καθώς και
προσωπικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε δημόσιου ή κρατικού στελέχους.

10. Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις
•

•

•

•
•

Η ΑΝΕΚ υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής
τους.
Στη βάση των παραπάνω, προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το φύλλο, τη
θρησκεία και τις πολιτικές πεποιθήσεις.
Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η
προσωπικότητα, η αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε
εργαζομένου.
Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο
κάθε εργαζομένου.
Η Εταιρεία, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να αποφεύγονται οιασδήποτε μορφής
βίας, απειλής ή παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής,
τόσο στο κάθετο σύστημα εταιρικής δομής όσο και στο οριζόντιο.

11. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
•

Η ΑΝΕΚ, εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί συνεργάτες
που απασχολούνται συμμετέχουν στο κύκλο δραστηριότητας της, εργάζονται
σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή
αναγνωρισμένα πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας της εργατικής
νομοθεσίας.

•

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων. Όλοι
οι
εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και συστηματικά ώστε να
εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεων τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των κανόνων
ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «κανένα ατύχημα».

12. Κοινωνία
Πέρα από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική και
κοινωνική τους ανάπτυξη, με ενέργειες που προάγουν την παιδεία, το περιβάλλον,
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
13. Περιβάλλον
 Η επιχειρηματική στρατηγική της ΑΝΕΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη
ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση.
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Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής
βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.



Στόχο της ΑΝΕΚ αποτελούν:
– η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και
– η προαγωγή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική
κουλτούρα της.
– Βούληση και στόχος της εταιρίας είναι οι διαδικασίες να έχουν την ελάχιστη
αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική της
δραστηριότητα.



Η Εταιρεία προωθεί μια ενεργή και παραγωγική συνεργασία, με τις τοπικές
κοινωνίες και φορείς στις οποίες δραστηριοποιείται, με στόχο να υποστηρίζει
πρωτοβουλίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του
οικοσυστήματος.



Η Εταιρεία ακολουθεί την αρχή της
πρόληψης
στις
περιβαλλοντικές
προκλήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση της
γενικότερης
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η
Εταιρεία εφαρμόζει
πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με διεθνώς
αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρότυπο (ISO 14001).

14. Προστασία δεδομένων
 Η Εταιρεία σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ και του εφαρμοστικού νόμου
4624/2019 ως ισχύει, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.


Σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας,
σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε επιχειρηματική ή εμπορική
πληροφορία, για την ΑΝΕΚ, όπως συμβόλαια, έργα, οικονομικά στοιχεία,
πελάτες, προμηθευτές, συνεργασίες κ.λ.π, διαχειρίζονται ως εμπιστευτικές
πληροφορίες.



Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε πρόσωπα ή
οργανισμούς εκτός της ΑΝΕΚ ή σε εργαζόμενους της Εταιρίας που δεν διαθέτουν
την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

15. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 Η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΝΕΚ,
είναι θεμελιώδους σημασίας.


Προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση κάθε τεχνικού
διαθέσιμου μέσου, με βάση το Εθνικό & Κοινοτικό Δίκαιο.

16. Τήρηση και συμμόρφωση με την Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
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Είναι ευθύνη όλων – Διοίκησης και στελεχών της ΑΝΕΚ να διαβάζουν και να
κατανοούν την Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται
με το πνεύμα της.
Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν
τα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και να αποφεύγουν καταστάσεις
σύγκρουσης συμφερόντων.
Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και
τους επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και
την εντιμότητα.
Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους
συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη
αυτών, την πολιτική αυτή και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους
κανόνες αυτού, αν απαιτείται.
Όλοι οι εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες
παραβάσεις της πολιτικής δεοντολογίας στα αρμόδια πρόσωπα της Εταιρείας.

17. Παρακολούθηση - τροποποιήσεις
 Κάθε Διεύθυνση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με την
Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας όπως και των λοιπών εσωτερικών
κανονισμών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.


Η Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΝΕΚ και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό.



Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας αξιολογείται σε ετήσια βάση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο λαμβάνοντας υπόψιν τις επιμέρους
αναφορές και παρατηρήσεις των Διευθύσεων και των Τμημάτων και Επιτροπών
της Εταιρείας προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις αυτού.



Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας
στην αναθεωρημένη μορφή του
Άρθρο 145
Εγχειρίδια Διαδικασιών Λειτουργίας

Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένες «διαδικασίες λειτουργίας».
Οι μόνιμοι Εγκύκλιοι, 1/2016, 2/2016, 3/2016 αποτελούν συμπληρωματικές οδηγίες του
παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση
του εταιρικού συμφέροντος και την αποδοτικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων της
Εταιρείας.
1.
2.
3.

Εγκύκλιος 1 /2016, περί Επιθεωρήσεων, Συντηρήσεων, Επισκευών, Ακινησιών,
Δρομολογήσεων, Επανα-δρομολογήσεων Πλοίων,
Εγκύκλιος 2 /2016 Διαδικασία εφοδιασμού Καυσίμων & Λιπαντικών,
Εγκύκλιος 3 /2016 Διαδικασία Προμηθειών, Αναλωσίμων, Ανταλλακτικών &
Αναθέσει Εργασιών & Υπηρεσιών.
Άρθρο 146
Αξιολόγηση Κανονισμού Λειτουργίας
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Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας αξιολογείται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο λαμβάνοντας υπόψιν τις επιμέρους αναφορές και
παρατηρήσεις των Διευθύσεων και των Τμημάτων και Επιτροπών της Εταιρείας
προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις αυτού.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας στην
αναθεωρημένη μορφή του.
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