
Έκθεση των Ανεξάρτητων µη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου

προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/09/2022 σύµφωνα µε το

άρθρο 9 παρ. 5 του Ν 4706/ 2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη

του  Διοικητικού  Συµβουλίου  προς  τη  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  µετόχων  της

Εταιρείας δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, και των εγκυκλίων µε αρ.

1591/05-07-2021 και 428/21-02-2022 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το  περιεχόµενο  της  παρούσας  αφορά  τις  υποχρεώσεις  των  ανεξάρτητων  µη

εκτελεστικών µελών να 

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας 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.

Δυνάµει της από 09.09.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

και  της  από  10.09.2021 απόφασης  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  της  Εταιρείας,  το

Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 11 µέλη,  εκ των οποίων 4 είναι

εκτελεστικά µέλη,  4  ανεξάρτητα µη εκτελεστικά,  τα οποία πληρούν τα κριτήρια της

ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και 3 µη εκτελεστικά µέλη.  Ο Πρόεδρος

είναι µη εκτελεστικό µέλος και οι Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι εκτελεστικά µέλη.

Τα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπισθεί στην Πολιτική Καταλληλότητας των µελών του

Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής



Συνέλευσης της Εταιρείας της 09/09/2021 πληρούνται για όλα τα µέλη του Διοικητικού

Συµβουλίου ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση των δυο φύλων και ευρύτητα δεξιοτήτων

και εµπειρίας προκειµένου να επιτυγχάνεται ο εταιρικός σκοπός.

Η θητεία του ως άνω ΔΣ είναι τετραετής και λήγει την 09.09.2025.

Το  Διοικητικό  Συµβούλιο  διαθέτει  ευελιξία  ως  προς  τις  συνεδριάσεις  του,  οι  οποίες

κρίνονται επαρκείς και όλα τα µέλη ανταποκρίνονται άµεσα. Ο κλάδος της ακτοπλοΐας

είναι αρκετά ανταγωνιστικός κλάδος µε αποτέλεσµα τα θέµατα τα οποία ενσκήπτουν

και χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης και λήψη απόφασης επί αυτών, να µη δύνανται να

τεθούν  σε  ένα  εκ  των  προτέρων  πρόγραµµα  δράσης,  το  οποίο  θα  δυσχέραινε  τις

εργασίες του ΔΣ λόγω της συνεχούς τροποποίησης του λόγω µεταβολής των συνθηκών.

Στις  συνεδριάσεις  δεν  έχει  υπάρξει  περίπτωση  µη  λήψης  απόφασης  λόγω  µη

σχηµατισµού απαρτίας. Η Εταιρεία έχει επίσης, δικλείδα ασφαλείας το άρθρο 13 παρ. 4

του Καταστατικού της δυνάµει του οποίου

«Η  χωρίς  δικαιολογηµένη  αιτία  αποχή  κάποιου  Συµβούλου  από  τις  συνεδριάσεις  του

Διοικητικού Συµβουλίου επί χρονική περίοδο που υπερβαίνει την τριµηνία ισοδυναµεί προς

παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελεσµένη από τη στιγµή που το Διοικητικό Συµβούλιο

αποφασίσει γι 'αυτήν και γίνει η ανάλογη µνεία στα πρακτικά αυτού.»

Η Εταιρεία έχει δύο επιτροπές αποτελούµενη εκ µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, την

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Ελέγχου, οι οποίες έχουν

στελεχωθεί επαρκώς και σύµφωνα µε του κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Δυνάµει των αποφάσεων της από 09/09/2021  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4706/ 2020 ως

ισχύει, αποφασίστηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου µε στόχο

την  υποστήριξη  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  στα  καθήκοντά  του  σχετικά  µε  την

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού

ελέγχου.  Η Επιτροπή  είναι  τριµελής  και  αποτελείται  από  µη  εκτελεστικά µέλη  του



Διοικητικού Συµβουλίου µε θητεία ίση µε αυτή του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη τα

οποία  όρισε  η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  09/09/2021  είναι  ανεξάρτητα  µη

εκτελεστικά µέλη.

 Τα  µέλη  βεβαιώνουν  ότι  πραγµατοποιήθηκαν  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού

Συµβουλίου καθώς και  όλων των επιτροπών  και  ότι  όλα τα µέλη έδειξαν απόλυτη

σύµπνοια  στην  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων,  ανεξαρτησία  βούλησης,

εξέφρασαν διαφορετικές οπτικές και απόψεις που πηγάζουν το διαφορετικό υπόβαθρο

και  την  εµπειρία  των  µελών  µε  γνώµονα  το  εταιρικό  συµφέρον.  Οι  ενέργειες  των

εκτελεστικών  µελών  είναι  σύµφωνες  µε  όσα  προβλέπονται  από  τον  Κανονισµό

Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρµόζει η

Εταιρεία.

Στα  µη  εκτελεστικά  µέλη  του  Συµβουλίου  διασφαλίζεται  η  δυνατότητα  προκοπής

απρόσκοπτης επικοινωνίας µε τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας καθώς και τακτική

ενηµέρωση από επικεφαλής των Διευθύνσεων.

Τα  Ανεξάρτητα µέλη  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  της  Εταιρείας  εκ  του  ρόλου  τους

συνδράµουν  την  Επιτροπή  Αποδοχών  και  Υποψηφιοτήτων στη  διαδικασία  σύνταξης

ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µε σκοπό

την παρακολούθηση των εργασιών του και την βελτιστοποίηση των πρακτικών του.

Ο  Κανονισµός  Λειτουργίας  της  Εταιρείας  ως  καταρτίστηκε  µε  την  από  04.07.2003

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, αναθεωρήθηκε εν συνεχεία µε τις 1564/10/30-05-

2013,  1618 / 7/25-05-2016 και 1690/8 /16- 07- 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου,

κρίνεται επαρκής για την µέχρι τώρα λειτουργία της Εταιρείας και τα Ανεξάρτητα Μη

Εκτελεστικά Μέλη εποπτεύουν την πιθανή αναµόρφωση του αναθεώρηση του εφόσον

κριθεί απαραίτητο.

Ως  Ανεξάρτητα  Μη  Εκτελεστικά  µέλη  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  της  Εταιρείας,

επιβεβαιώνουµε την συµφωνία µας µε το περιεχόµενο της Έκθεσης Διαχείρισης  του

Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021



τα οποία έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 15-4-2022 και

έχουν συµπεριληφθεί στην ετήσια οικονοµική έκθεση της χρήσης 01/01/2021 µέχρι 31/12/

2021.
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