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1. Ειςαγωγή  

Η Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εφεξισ «Πολιτική») αποτελεί 

τμιμα του Συςτιματοσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ «ΙΝΤΕΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΡΟΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (εφεξισ 

«Εταιρεία»). Στόχοσ τθσ είναι θ προςζλκυςθ και διατιρθςθ ικανϊν ςτελεχϊν, τα οποία κα 

εξαςφαλίηουν τθ χρθςτι και αποδοτικι διοίκθςθ προσ όφελοσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και όλων των 

ενδιαφερομζνων μερϊν και με ςκοπό τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των ςτρατθγικϊν  ςτόχων αυτισ. 

Η Ρολιτικι ζχει ςυνταχκεί τόςο ςφμφωνα με το νόμο 4706/2020 όςο και με τθν υπ’ αρικμόν 

60/18.09.2020 εγκφκλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ με κζμα: «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 

Ρολιτικι Καταλλθλόλθτασ του άρκρου 3 του ν. 4706/2020». Με βάςθ αυτό το πλαίςιο, θ Εταιρεία κα 

προνοεί ϊςτε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτισ(εφεξισ «Δ..») ςυνεχϊσ να:  

α) διακζτουν επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ, προςόντα, ανεξαρτθςία κρίςθσ, φιμθ και 

εμπειρία, ϊςτε να δφνανται να αςκοφν διαχείριςθ με ςυνζπεια και ευκυκριςία και να 

β) διακζτουν επαρκι  εχζγγυα, ικουσ, υπόλθψθσ και ακεραιότθτασ. 

2. κοπόσ Πολιτικήσ   

H Ρολιτικι αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ ςτελζχωςθσ, αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ 

και επίτευξθσ του ρόλου του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ βάςει τθσ ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ, κακϊσ και 

τόςο των μεςοπρόκεςμων όςο και μακροπρόκεςμων επιχειρθματικϊν ςτόχων τθσ Εταιρείασ 

αποςκοπϊντασ ςτθν διαςφάλιςθ του ςυμφζροντοσ τθσ. 

Η παροφςα Ρολιτικι ζχει ωσ κφριουσ ςτόχουσ τουσ εξισ:   

- τον  προςδιοριςμό των αρχϊν και κανόνων ςχετικά με τθν επιλογι ι τθν αντικατάςταςθ των μελϊν 

του Δ.Σ. και τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ των ιδθ υφιςτάμενων μελϊν του. 

- τθν  περιγραφι των κριτθρίων με τα οποία κα γίνεται θ  αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και 

αξιοπιςτίασ των μελϊν του Δ.Σ. και τον προςδιοριςμό των ελάχιςτα απαιτοφμενων ςτοιχείων – 

δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ των κριτθρίων αυτϊν. 

- τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποδοτικότερθσ λειτουργίασ του Δ.Σ. και τθσ επίτευξθσ τθσ ιδιότθτάσ του ωσ 

ανϊτατο όργανο διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, υπεφκυνο για τθν οργάνωςθ τθσ ςτρατθγικισ, τθν 

επίβλεψθ τθσ διοίκθςθσ και τον αποτελεςματικό ζλεγχο. 

- τθν προαγωγι τθσ διαφάνειασ ςε όλα τα επίπεδα αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ 

των μελϊν Δ.Σ., όχι μόνο πριν αναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ (τοποκζτθςθ) αλλά  και ςε 

περιοδικι βάςθ (αξιολόγθςθ). 

- τον προςδιοριςμό των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ  κρίνεται κεμιτι θ επανεξζταςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των μελϊν Δ.Σ. και οι διαδικαςίεσ που ιςχφουν ςχετικά. 

- τθ μείωςθ των πικανϊν επιχειρθςιακϊν κινδφνων που ενζχει  θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε πρόςωπα 

τα οποία κρίνονται ακατάλλθλα και αναξιόπιςτα. 

- τον προςδιοριςμό των κριτθρίων πολυμορφίασ/ποικιλομορφίασ για τθν επιλογι των μελϊν του Δ.Σ. 
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3. Πεδίο Εφαρμογήσ 

Η Εταιρεία εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των άρκρων 1-24 του ν. 4706/2020 και ςυνεπϊσ 

υποχρεοφται  να διακζτει Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ των μελϊν του Δ.Σ. αυτισ. 

4. Οριςμοί 

 

Καταλλθλότθτα  Η καταλλθλότθτα διακρίνεται ςε ατομικι και ςυλλογικι. 

Ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα πρόςωπο κεωρείται ότι ζχει ωσ μζλοσ Δ.Σ. 

επαρκείσ γνώςεισ, δεξιότθτεσ, εμπειρία, ανεξαρτθςία κρίςθσ, εχζγγυα 

ικουσ και καλι φιμθ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ωσ μζλοσ 

του Δ.Σ., ςφμφωνα με τα κριτιρια καταλλθλότθτασ που κζτει θ 

Πολιτικι Καταλλθλότθτασ τθσ Εταιρείασ αποτελεί τθν ατομικι 

καταλλθλότθτα. Η καταλλθλότθτα των μελών του Δ.Σ. ςτο ςφνολό 

τουσ αποτελεί τθ ςυλλογικι καταλλθλότθτα. 

Μζςω τθσ παροφςασ Πολιτικισ ορίηεται το ςφνολο των αρχών και 

κριτθρίων που εφαρμόηονται τουλάχιςτον κατά τθν επιλογι, 

αντικατάςταςθ και ανανζωςθ τθσ κθτείασ των μελών του Δ.Σ., ςτο 

πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ 

καταλλθλότθτασ. 

Αξιοπιςτία  Εντιμότθτα, υπευκυνότθτα, ικοσ, ακεραιότθτα και οικονομικι 

ευρωςτία.  

5. Ζγκριςη, αναθεϊρηςη και γνωςτοποίηςη τησ Πολιτικήσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 , θ Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ εγκρίνεται από το 

Δ.Σ.,  και ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν Γενικι 

Συνζλευςθ. Τυχόν τροποποιιςεισ τθσ Ρολιτικισ εγκρίνονται από το Δ.Σ. και, ςτθν περίπτωςθ που 

είναι ουςιϊδεισ, υποβάλλονται προσ ζγκριςθ ςτθν Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 

του Ν. 4706/2020. Ωσ ουςιϊδεισ κεωροφνται οι τροποποιιςεισ που ειςάγουν παρεκκλίςεισ ι που 

τροποποιοφν ςθμαντικά το περιεχόμενο τθσ Ρολιτικισ Καταλλθλότθτασ, ιδιαίτερα ςχετικά με τισ 

γενικζσ αρχζσ και τα κριτιρια που πρζπει να εφαρμόηονται. 

Η Ρολιτικι που ιςχφει κάκε φορά, αναρτάται, επικαιροποιθμζνθ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ. 

6. Βαςικζσ αρχζσ για την εφαρμογή τησ Πολιτικήσ 

Το  Δ.Σ. κα πρζπει ςυνεχϊσ να ςτελεχϊνεται από επαρκι αρικμό μελϊν, ςφμφωνα με το 

Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και να διακζτει κατάλλθλθ ςφνκεςθ. 

Η Εταιρεία ςτοχεφει ςτθν ςτελζχωςθ του Δ.Σ. με πρόςωπα που διακζτουν εχζγγυα  αυξθμζνθσ 

καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ. 

Τα μζλθ Δ.Σ. διακζτουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τθν εμπειρία και τθν ανεξαρτθςία κρίςθσ που 

κρίνεται απαραίτθτθ ςφμφωνα με τα κακικοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τουσ ςτο Δ.Σ., ενϊ 

ταυτόχρονα διακζτουν ικανό χρόνο για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 
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Η αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ καταλλθλότθτασ κα λαμβάνεται υπόψθ τόςο κατά τθν 

επιλογι όςο και κατά τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ και τθν αντικατάςταςθ μζλουσ.  

Τα υποψιφια μζλθ του Δ.Σ. κα πρζπει να γνωρίηουν ι να ενθμερωκοφν μεταξφ άλλων, κατά το 

δυνατό, πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ ςτο Δ.Σ., για τθν κουλτοφρα, τισ αρχζσ και τθ 

γενικι ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ. 

Η Εταιρεία επιβλζπει ςε διαρκι βάςθ τθν καταλλθλότθτα των μελϊν του Δ.Σ. κυρίωσ ϊςτε να 

κακίςταται δυνατό να εντοπίηει, ςε  περίπτωςθ οποιουδιποτε ςχετικοφ νζου γεγονότοσ, ςυνκικεσ 

ςτισ οποίεσ θ επαναξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ κρίνεται απαραίτθτθ. Συγκεκριμζνα, 

επαναξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ ςυνιςτάται να λαμβάνει χϊρα ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν παρουςιάηονται αμφιβολίεσ αναφορικά με τθν ατομικι  καταλλθλότθτα των μελϊν του Δ.Σ ι 

τθν καταλλθλότθτα τθσ ςφνκεςθσ του οργάνου, 

β) όταν επθρεάηεται ςθμαντικά θ φιμθ και θ αξιοπιςτία ενόσ μζλουσ του Δ.Σ., 

γ) ςε κάκε περίπτωςθ επζλευςθσ γεγονότοσ που ενδζχεται να επιδράςει ςθμαντικά ςτθν 

καταλλθλότθτα του μζλουσ του Δ.Σ., ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ τα μζλθ 

δεν ςυμμορφϊνονται με τθν Ρολιτικι και Διαδικαςία Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων 

Σφγκρουςθσ Συμφερόντων τθσ Εταιρείασ. Το Δ.Σ. διαςφαλίηει το κατάλλθλο ςχζδιο διαδοχισ για τθν 

Εταιρεία, ϊςτε να ςυνεχιςτεί  ομαλά  θ διαχείριςθ των υποκζςεων αυτισ και θ λιψθ αποφάςεων 

μετά από αποχωριςεισ μελϊν του Δ.Σ., ιδίωσ εκτελεςτικϊν και μελϊν επιτροπϊν. 

Για τθν εκλογι ι τθ διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ ςτο Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ προχποτίκεται να μθν 

ζχει εκδοκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, πριν ι από τθν εκλογι του αντίςτοιχα, τελεςίδικθ 

δικαςτικι απόφαςθ που αναγνωρίηει τθν υπαιτιότθτά του για ηθμιογόνεσ ςυναλλαγζσ ανϊνυμθσ 

εταιρείασ του ν. 4548/2018, ειςθγμζνθσ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι ςε πολυμερι μθχανιςμό 

διαπραγμάτευςθσ, ι μθ ειςθγμζνθσ, με ςυνδεδεμζνα μζρθ. Δφναται να προβλζπεται από το 

καταςτατικό μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από το αναφερκζν ςτο προθγοφμενο εδάφιο. Κάκε 

υποψιφιο μζλοσ προςκομίηει ςτθν Εταιρεία υπεφκυνθ διλωςθ πωσ δεν ςυντρζχει το ςυγκεκριμζνο 

κϊλυμα και κάκε μζλοσ Δ.Σ. ενθμερϊνει ανυπερκζτωσ τθν Εταιρεία αναφορικά με τθν ζκδοςθ 

ςχετικισ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι ςυντρζξει. 

Για τθν ανάκεςθ εξουςιϊν διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ Εταιρείασ ςε τρίτα πρόςωπα ι για τθ 

διατιρθςθ τουσ ςε ιςχφ, προχποτίκεται  να μθν ζχει εκδοκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, 

πριν ι από τθν ανάκεςθ των εξουςιϊν ςε αυτά, τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ που βεβαιϊνει τθν 

υπαιτιότθτά τουσ για ηθμιογόνεσ ςυναλλαγζσ ανϊνυμθσ εταιρείασ του ν. 4548/2018, ειςθγμζνθσ ςε 

ρυκμιηόμενθ αγορά ι ςε πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ, ι μθ ειςθγμζνθσ, με ςυνδεδεμζνα 

μζρθ. Δφναται να προβλζπεται από το καταςτατικό μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από το 

αναφερκζν ςτο προθγοφμενο εδάφιο. Κάκε υποψιφιο τρίτο πρόςωπο, προσ ανάκεςθ των ανωτζρω 

εξουςιϊν, προςκομίηει ςτθν Εταιρεία υπεφκυνθ διλωςθ πωσ δεν ςυντρζχει το ςυγκεκριμζνο κϊλυμα 

και κάκε τρίτο πρόςωπο, προσ το οποίο ζχει γίνει ανάκεςθ, γνωςτοποιεί αμελλθτί  ςτθν Εταιρεία 

αναφορικά με τθν ζκδοςθ ςχετικισ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται θ παφςθ τθσ ςυνδρομισ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα κριτιρια 

καταλλθλότθτασ τθσ παροφςασ ςτο πρόςωπο ενόσ μζλουσ του Δ.Σ., για λόγουσ που το πρόςωπο αυτό 

δεν ιταν δυνατόν να αποτρζψει οφτε επιδεικνφοντασ άκρα επιμζλεια, το αρμόδιο όργανο τθσ 

Εταιρείασ προχωρά άμεςα ςτθν παφςθ και ςτθν αντικατάςταςι του μζςα ςε χρονικό διάςτθμα  

τριϊν (3) μθνϊν. 
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7. Διακυβζρνηςη – Αρμόδια όργανα 

Οι αρμοδιότθτεσ των Οργάνων τθσ Εταιρείασ ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ, παρακολοφκθςθ, εφαρμογι 

και ανακεϊρθςθ τθσ Ρολιτικισ ζχουν, ανά Πργανο, ωσ εξισ:  

Α. Γενική υνζλευςη 

- Ζγκριςθ τθσ Ρολιτικισ και των ουςιωδϊν τροποποιιςεων τθσ. 

Β. Διοικητικό υμβοφλιο  τησ Εταιρείασ 

- Ζγκριςθ τθσ Ρολιτικισ και των ουςιωδϊν τροποποιιςεων τθσ και υποβολι προσ τθ Γενικι 

Συνζλευςθ. 

- Ζγκριςθ κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ που δεν αποτελεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ.  

- Επιλογι υποψθφίων μελϊν Δ.Σ. και τελικι ζγκριςθ αξιολογιςεων. 

- Συνεργαςία με τισ Επιτροπζσ του Δ.Σ. και τισ αρμόδιεσ Μονάδεσ για τον ζλεγχο τθσ ορκισ και 

ςυνεποφσ εφαρμογισ τθσ Ρολιτικισ.  

- Κακοριςμόσ τυχόν περαιτζρω ενεργειϊν που κα πρζπει ν` ακολουκθκοφν ζπειτα από τθν 

αξιολόγθςθ των μελϊν του Δ.Σ. και τθν διαπίςτωςθ παφςθσ τθσ ςυνδρομισ ενόσ ι περιςςοτζρων 

από τα κριτιρια καταλλθλότθτασ τθσ παροφςασ Ρολιτικισ.   

Γ. Επιτροπή Τποψηφιοτήτων  

- Εντοπίηει και προτείνει προσ το Δ.Σ. τα υποψιφια μζλθ Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ με τθν ςυνδρομι του 

Υπεφκυνου Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, όταν αυτι κρίνεται απαραίτθτθ 

- Επιλζγει τουσ υποψιφιουσ λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ  και κριτιρια που κακορίηονται ςτθν 

παροφςα Ρολιτικι 

- Κακορίηει τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ ωσ προσ το μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ του Δ.Σ. και κατακζτει 

προτάςεισ τροποποιιςεων – βελτιϊςεων ςε περιπτϊςεισ που αυτό κρίνεται απαραίτθτο.  

- Θζτει τα  κριτιρια  ανάδειξθσ  των  υποψθφιοτιτων  και  τον προςδιοριςμό  των αρμοδιοτιτων και 

των ιδιοτιτων κάκε κζςθσ του Δ.Σ.  

- Εκτελεί τθ  διαδικαςία ανάδειξθσ υποψθφίων μελϊν Δ.Σ. και προτείνει προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ 

τθν εκλογι τουσ. 

- Διενεργεί αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων μελϊν Δ.Σ. (δφναται και με τθ ςυνδρομι 

εξωτερικοφ ςυμβοφλου) και υποβάλλει τθ ςχετικι ζκκεςθ ςτο Δ.Σ.  

- Ρλθροφορεί τον Υπεφκυνο Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ όταν εξετάηεται θ τοποκζτθςθ ι 

υπάρχει μεταβολι των υφιςτάμενων μελϊν Δ.Σ., ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι τθρείται το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο αναφορικά με τισ γνωςτοποιιςεισ που κα πρζπει να διενεργοφνται.  

- Τθρεί  αρχείο με τα δικαιολογθτικά διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των μελϊν Δ.Σ., κατά τθν τοποκζτθςι 

τουσ αλλά και ςε περιοδικι βάςθ.  
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Δ. Τπεφθυνοσ Μονάδασ Κανονιςτικήσ υμμόρφωςησ  

- Συνδρομι προσ τα αρμόδια όργανα τθσ Εταιρείασ αναφορικά με τθν ορκι εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ.  

- Ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ αναφορικά με ηθτιματα τθσ Ρολιτικισ.  

- Ραρακολοφκθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου και υποβολι προτάςεων προσ τθν Επιτροπι 

Υποψθφιοτιτων και το Δ.Σ., αποςκοπϊντασ ςτθν επικαιροποίθςθ και προςαρμογι τθσ Ρολιτικισ με 

τισ κανονιςτικζσ εξελίξεισ.  

- Ενθμζρωςθ των μελϊν του Δ.Σ. για τθν παροφςα Ρολιτικι με ζγγραφθ απόδειξθ/αποδοχι λιψθσ 

τθσ εκάςτοτε ενθμζρωςθσ και τιρθςθ αρχείου των αποδοχϊν λιψθσ. Εφόςον θ  ενθμζρωςθ 

λαμβάνει χϊρα ςε ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ., ςυντάςςεται και υπογράφεται το ανάλογο πρακτικό Δ.Σ. με 

αποδοχι λιψθσ τθσ ενθμζρωςθσ εκ μζρουσ των μελϊν του.   

- Αποδοχι και ζλεγχοσ των υπεφκυνων δθλϊςεων που προβλζπονται ανωτζρω ςτθν παράγραφο 6 

τθσ παροφςασ ωσ προσ το περιεχόμενο και πλθροφόρθςθ τθσ Επιτροπισ Υποψθφιοτιτων και του 

Δ.Σ..  

Ε. Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

- Ζλεγχοσ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ εφαρμογισ τθσ παροφςασ Ρολιτικισ, ωσ 

ανεξάρτθτθ Μονάδα. 

8. Κριτήρια Αξιολόγηςησ Καταλληλότητασ 

8.1 Ατομική Καταλληλότητα 

Η ατομικι καταλλθλότθτα των μελϊν του Δ.Σ. κρίνεται κυρίωσ βάςει  των κριτθρίων που 

παρατίκενται  ακολοφκωσ. Τα κριτιρια αυτά είναι γενικά και εφαρμόηονται για όλα τα μζλθ του Δ.Σ., 

ανεξαρτιτωσ ιδιότθτασ, ςε εκτελεςτικά, μθ εκτελεςτικά ι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ.  

Ειδικά κωλφματα, υποχρεϊςεισ και προχποκζςεισ (όπωσ του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 

1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόηονται ανεξαρτιτωσ των 

κριτθρίων καταλλθλότθτασ. 

8.1.1 Επάρκεια γνϊςεων και δεξιοτήτων 

Τα μζλθ του Δ.Σ. διακζτουν τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εμπειρία που κρίνονται απαραίτθτεσ 

προκειμζνου να  εκτελζςουν τισ αρμοδιότθτζσ  τουσ δεδομζνου του ρόλου, τθσ κζςθσ και των 

προαπαιτοφμενων ικανοτιτων που απαιτεί θ κζςθ. Ωσ εμπειρία κεωρείται τόςο θ πρακτικι και 

επαγγελματικι εμπειρία, όςο και οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί. 

Για τθν  αξιολόγθςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων ενόσ μζλουσ μπορεί να εξετάηεται το επίπεδο και το 

είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ (τομζασ ςπουδϊν και εξειδίκευςθσ), κυρίωσ εφόςον αντιςτοιχεί ςτισ ςχετικζσ 

με τθν Εταιρεία δραςτθριότθτεσ ι άλλουσ ςυναφείσ  τομείσ. 

Η πρακτικι εμπειρία αφορά ςτισ προθγοφμενεσ κζςεισ και το είδοσ απαςχόλθςθσ που κατείχε το 

μζλοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάρκειασ παραμονισ του ςτθν κάκε κζςθ, του μεγζκουσ τθσ κάκε 

οντότθτασ ςτθν οποία εργαηόταν, τθσ κλίμακασ και τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ επιχειρθματικισ 
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δραςτθριότθτασ, των κακθκόντων που είχε ςε αυτι, του αρικμοφ υφιςταμζνων του, τθσ φφςθσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ οντότθτασ, κ.λπ. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τθν αξιολόγθςθσ των επαρκϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων δφναται να 

εξετάηονται τα ακόλουκα: 

α) ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ κζςθσ και οι απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ, 

β) οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτθκεί μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, 

γ) θ πρακτικι και επαγγελματικι εμπειρία που ζχει προθγουμζνωσ αποκτθκεί, και 

δ) οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτθκεί και διακρίνονται ςτθν επαγγελματικι 

ςυμπεριφορά και πορεία του μζλουσ του Δ.Σ. 

Η αξιολόγθςθ εκτόσ από τουσ ακαδθμαϊκοφσ τίτλουσ ςπουδϊν του μζλουσ ι ςτθν απόδειξθ 

ςυγκεκριμζνου χρόνου προχπθρεςίασ, ςυςτινεται να επεκτείνεται και ςτθ διενζργεια εκτεταμζνθσ 

ανάλυςθσ τθσ εμπειρίασ του μζλουσ και τθσ κατάρτιςισ του, κακϊσ οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που 

αποκτϊνται από προθγοφμενθ απαςχόλθςθ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθ φφςθ, το μζγεκοσ και 

τθν πολυπλοκότθτα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και από τισ αρμοδιότθτεσ που είχε 

το μζλοσ ςτο πλαίςιο αυτισ και το βακμό ευκφνθσ του. 

Τα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. μπορεί να ζχουν αποκτιςει επαρκι πρακτικι και επαγγελματικι 

εμπειρία, είτε ευριςκόμενα ςε κζςθ ευκφνθσ, είτε κατά τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, για ικανό χρονικό διάςτθμα. 

Οι ρυκμίςεισ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρείασ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ ςχετικι 

νομοκεςία, τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που αυτι εφαρμόηει, και τον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ κα πρζπει να ζχουν γίνει αντιλθπτζσ και κατανοθτζσ από τα μζλθ του Δ.Σ.  Ομοίωσ 

ςυςτινεται να κατανοοφν τον αντίςτοιχο ρόλο και τισ ευκφνεσ τουσ, τόςο ωσ μζλθ του Δ.Σ. όςο και 

ωσ μζλθ επιτροπϊν αυτοφ, κακϊσ και τθ δομι του και πικανζσ ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων. 

8.1.2 Εχζγγυα Ήθουσ και Φήμη 

Τα μζλθ του Δ.Σ. κα πρζπει να διακρίνονται για τθν καλι τουσ φιμθ και το ικοσ τουσ, το οποίο 

προςδιορίηεται κυρίωσ από τθν εντιμότθτα και τθν ακεραιότθτα. 

Εάν δεν υπάρχουν βάςιμοι και αποδεδειγμζνοι λόγοι που να υποδθλϊνουν διαφορετικά, ζνα μζλοσ 

του Δ.Σ. κεωρείται κατά τεκμιριο ότι διακζτει καλι φιμθ, εντιμότθτα και ακεραιότθτα.. 

Για τθν αξιολόγθςθ αυτισ τθσ φιμθσ, τθσ εντιμότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ ενόσ υποψιφιου ι 

υφιςτάμενου μζλουσ Δ.Σ., θ Επιτροπι Υποψθφιοτιτων μπορεί να διενεργεί ζρευνα και, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, να ηθτά δεδομζνα και 

ςχετικά δικαιολογθτικά για τυχόν τελεςίδικεσ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ αποφάςεισ εισ βάροσ του, 

ιδίωσ για παραβάςεισ και αδικιματα που ςυνδζονται με τθν ιδιότθτά του ωσ μζλοσ του Δ.Σ. ι με μθ 

ςυμμόρφωςθ με διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ι εν γζνει με εγκλιματα 

οικονομικοφ χαρακτιρα. Για τθν αξιολόγθςθ αυτι δφναται να λαμβάνονται ιδίωσ υπόψθ θ ςχζςθ του 

αδικιματοσ ι του μζτρου με τθ κζςθ του μζλουσ, θ ςοβαρότθτα του αδικιματοσ ι μζτρου, οι 

γενικότερεσ περιςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ελαφρυντικϊν παραγόντων, ο ρόλοσ του 

εμπλεκόμενου προςϊπου, θ ποινι που επιβλικθκε, το ςτάδιο ςτο οποίο προχϊρθςε θ ζνδικθ 

διαδικαςία και πικανά μζτρα αποκατάςταςθσ που τζκθκαν ςε εφαρμογι, με τθν επιφφλαξθ, βζβαια, 
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των διατάξεων του άρκρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020. Χριςιμο είναι να λαμβάνεται υπόψθ 

τόςο ο χρόνοσ που ζχει παρζλκει όςο και θ ςυμπεριφορά του προςϊπου κατά το χρονικό διάςτθμα 

που ακολοφκθςε τθν παράβαςθ ι το αδίκθμα. 

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάηει επιπλζον  κατά τθν αξιολόγθςθ τθν τυχόν απόφαςθ αποκλειςμοφ του 

υποψιφιου μζλουσ του Δ.Σ. από το να ενεργεί ωσ μζλοσ Δ.Σ., θ οποία ζχει εκδοκεί από οποιαδιποτε 

αρμόδια αρχι. 

8.1.3 φγκρουςη ςυμφερόντων 

Η Εταιρεία υιοκετεί και εφαρμόηει Ρολιτικι και Διαδικαςία Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ 

Καταςτάςεων Σφγκρουςθσ Συμφερόντων, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 (η) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. 

Ρριν τθν εφαρμογι των κριτθρίων καταλλθλότθτασ,  διαβεβαιϊνεται ότι ςτθν Ρολιτικι και 

Διαδικαςία Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων Σφγκρουςθσ Συμφερόντων 

περιλαμβάνονται, τουλάχιςτον για τα μζλθ του Δ.Σ., τρόποι πρόλθψθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 

μζτρα για τθν αποκάλυψθ και διαχείριςθ τθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και τυχόν ςυνκικεσ και 

προχποκζςεισ που, εξαιρετικά, κα επιτρεπόταν ςε ζνα μζλοσ του Δ.Σ. να ζχει ςυγκρουόμενα 

ςυμφζροντα, εάν και εφόςον τα ςυγκεκριμζνα ςυμφζροντα του μζλουσ περιορίηονται ςθμαντικά ι  

διαχειρίηονται κατάλλθλα. 

Πλεσ οι πραγματικζσ και δυνθτικζσ ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων ςε επίπεδο Δ.Σ. κα πρζπει να 

γνωςτοποιοφνται, ςυηθτοφνται, τεκμθριϊνονται επαρκϊσ, κακϊσ και να  λαμβάνεται  απόφαςθ 

ςχετικά με αυτζσ και να διαχειρίηονται δεόντωσ με ςτόχο περιοριςμό ι εξάλειψι τουσ. 

8.1.4 Ανεξαρτηςία κρίςησ 

Για κάκε μζλοσ του Δ.Σ. είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηεται ότι ενεργεί με ανεξάρτθτθ κρίςθ. Η 

απουςία ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων δεν διαςφαλίηει όμωσ απαραίτθτα τθν ανεξάρτθτθ κρίςθ του 

μζλουσ. Η «ανεξαρτθςία του νου» ι «ανεξαρτθςία κρίςθσ» ςυνιςτά πρότυπο ςυμπεριφοράσ κατά τθ 

διάρκεια ςυηθτιςεων και λιψθσ αποφάςεων εντόσ του Δ.Σ. και κρίνεται απαραίτθτθ για κάκε μζλοσ 

του, ανεξάρτθτα από το εάν το μζλοσ είναι «ανεξάρτθτο» ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 4706/2020. 

Στισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν μζροσ ενεργά όλα τα μζλθ και να αποφαςίηουν 

και να κρίνουν ορκά, αντικειμενικά και ανεξάρτθτα κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

Ωσ αντικειμενικότθτα κεωρείται θ αμερόλθπτθ ςτάςθ και αντίλθψθ, θ οποία επιτρζπει ςτο μζλοσ του 

Δ.Σ. να εκτελεί τα κακικοντά του, όπωσ πιςτεφει το ίδιο και να μθ δζχεται ςυμβιβαςμοφσ ωσ προσ 

τθν ποιότθτά του. Ωσ ανεξαρτθςία ορίηεται θ απαλλαγι από ςυνκικεσ που εμποδίηουν το μζλοσ του 

Δ.Σ. να αςκιςει τα κακικοντά του με αμερόλθπτο τρόπο. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ κρίςθσ, θ Εταιρεία εξετάηει αν όλα τα μζλθ του Δ.Σ. ζχουν 

τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ςυμπεριφοράσ, που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: 

i) κάρροσ, πεποίκθςθ και ςκζνοσ για να προβαίνουν ςε ουςιαςτικι αξιολόγθςθ και αμφιςβιτθςθ 

των προτάςεων ι απόψεων άλλων μελϊν του Δ.Σ., 

ii) τθν ικανότθτα να κζτουν εφλογεσ ερωτιςεισ ςτα μζλθ του Δ.Σ. και ιδίωσ ςτα εκτελεςτικά μζλθ του 

και να αςκοφν εποικοδομθτικι κριτικι, και 

iii) τθν ικανότθτα να μθν ενδίδουν ςτο φαινόμενο τθσ αγελαίασ ςκζψθσ (groupthink). 
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8.1.5 Διάθεςη επαρκοφσ χρόνου 

Πλα τα μζλθ του Δ.Σ. οφείλουν να διακζτουν για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ τον επαρκι 

χρόνο που απαιτείται με βάςθ τθν περιγραφι τθσ κζςθσ, το ρόλο και τα κακικοντά που ζχουν 

αναλάβει. Για τον προςδιοριςμό τθσ επάρκειασ του χρόνου, λαμβάνονται υπόψθ θ ιδιότθτα και τα 

κακικοντα που ζχουν ανατεκεί ςτο μζλοσ Δ.Σ., ο αρικμόσ των κζςεϊν του ωσ μζλοσ ςε επιτροπζσ του 

Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ ι ςε Δ.Σ. και επιτροπζσ άλλων εταιρειϊν και οι απορρζουςεσ ιδιότθτεσ που κατζχει 

το εν λόγω μζλοσ παράλλθλα, κακϊσ και λοιπζσ επαγγελματικζσ ι προςωπικζσ δεςμεφςεισ και 

ςυνκικεσ. 

Η Εταιρεία ενθμερϊνει κάκε υποψιφιο μζλοσ του Δ.Σ. ςχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο που 

απαιτείται να αφιερϊνει ςτα κακικοντά του και ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. και τυχόν άλλων 

επιτροπϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ωσ μζλοσ. 

8.2 υλλογική Καταλληλότητα 

8.2.1 Γενικά 

Το Δ.Σ. κα πρζπει να είναι και ςυλλογικά  κατάλλθλο για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του και θ 

ςφνκεςι του να ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ και τθν ιςορροπθμζνθ 

λιψθ αποφάςεων. 

Τα μζλθ του Δ.Σ. ςυλλογικά κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν ορκζσ αποφάςεισ 

λαμβάνοντασ υπόψθ το επιχειρθματικό μοντζλο, τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου, τθ ςτρατθγικι και 

τισ αγορζσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία. Επίςθσ, τα μζλθ του Δ.Σ. ςυλλογικά οφείλουν 

να είναι ςε κζςθ να επιβλζπουν ουςιαςτικά και να αςκοφν κριτικι ςτισ αποφάςεισ των ανϊτατων 

εκτελεςτικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν. 

Πλοι οι τομείσ γνϊςεων που απαιτοφνται για τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυςτινεται να 

καλφπτονται από το Δ.Σ. ςυλλογικά με επαρκι εμπειρογνωςία μεταξφ των μελϊν του. Συςτινεται το 

Δ.Σ. να ςτελεχϊνεται με επαρκι αρικμό μελϊν που ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςε κάκε τομζα, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι ςυηιτθςθσ για τισ αποφάςεισ που πρζπει να λθφκοφν. Τα μζλθ 

του Δ.Σ. ςυλλογικά κα πρζπει να διακζτουν τα αναγκαία προςόντα  για να εκκζτουν τισ απόψεισ 

τουσ. 

Οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και θ εμπειρία που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Δ.Σ. 

αντανακλϊνται ςτθ ςφνκεςι του. Βάςει αυτοφ περιλαμβάνεται θ απαίτθςθ το Δ.Σ. ωσ ςφνολο να 

αντιλαμβάνεται επαρκϊσ τουσ τομείσ για τουσ οποίουσ τα μζλθ είναι ςυλλογικά υπεφκυνα, και να 

διακζτει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για να αςκεί τθν πραγματικι διαχείριςθ και επίβλεψθ τθσ 

Εταιρείασ, μεταξφ άλλων και όςον αφορά: 

- τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα και τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με αυτι, 

- τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, 

- τισ χρθματοοικονομικζσ αναφορζσ, 

- τθν ςυμμόρφωςθ με το νομοκετικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο, 

- τθν κατανόθςθ κεμάτων εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, 
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- τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων, 

- τθν επίδραςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ δραςτθριότθτά τθσ, 

- τθν επαρκι εκπροςϊπθςθ ανά φφλο. 

Το Δ.Σ. προβαίνει ςε αυτοαξιολόγθςι του, ςτοχεφοντασ ςτον εντοπιςμό κενϊν ςε ό,τι αφορά τθ 

ςυλλογικι καταλλθλότθτα του, για τθν οποία ζχει τθν πρωταρχικι ευκφνθ. Η αξιολόγθςθ του Δ.Σ. 

από τρίτουσ ςυμβοφλουσ είναι επίςθσ επικυμθτι. 

9. Κριτήρια πολυμορφίασ (diversity) 

Αποςκοπϊντασ ςτθν προϊκθςθ ενόσ κατάλλθλου επιπζδου διαφοροποίθςθσ ςτο Δ.Σ. και μιασ 

πολυςυλλεκτικισ ομάδασ μελϊν, θ Εταιρεία διακζτει και υιοκετεί πολιτικι πολυμορφίασ. Μζςω ενόσ 

ευρζοσ φάςματοσ προςόντων και ικανοτιτων κατά τθν επιλογι μελϊν του Δ.Σ., διαςφαλίηεται το 

πλικοσ διαφορετικϊν απόψεων και εμπειριϊν, με ςκοπό τθν λιψθ ορκϊν αποφάςεων.  

Για το ςκοπό αυτό, ζχει λθφκεί υπόψθ κατά τον οριςμό νζων μελϊν του Δ.Σ θ επαρκισ 

εκπροςϊπθςθ ανά φφλο τουλάχιςτον είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) επί του ςυνόλου των μελϊν του 

Δ.Σ. και ο μθ αποκλειςμόσ εξαιτίασ διακρίςεων λόγω φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, εκνοτικισ ι 

κοινωνικισ προζλευςθσ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, περιουςίασ, γζννθςθσ, αναπθρίασ, θλικίασ ι 

ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.  

Η Επιτροπι Υποψθφιοτιτων λαμβάνει υπόψθ τθσ το κριτιριο αυτό κατά τθν υποβολι προτάςεων 

για οριςμό μελϊν Δ.Σ. με ςκοπό τθ γενικότερθ διαςφάλιςθ ίςθσ μεταχείριςθσ και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ 

μεταξφ των φφλων. Σθμειϊνεται ότι θ πτυχι αυτι επεκτείνεται πζραν τθσ επιλογισ μελϊν Δ.Σ. και 

ςτθν παροχι επιμόρφωςθσ ςτα μζλθ του Δ.Σ. 

 

10. Εφαρμογή, παρακολοφθηςη και τροποποίηςη τησ Πολιτικήσ  

Η παροφςα Ρολιτικι τθσ Εταιρείασ εναρμονίηεται με το γενικό πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, τθν 

εταιρικι κουλτοφρα και τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων που ζχει ορίςει και ακολουκοφνται οι 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ τθσ Ρολιτικισ Καταλλθλότθτασ ςυνιςτά ευκφνθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ.  Για 

το ςκοπό αυτό: 

Η Μονάδα Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ είναι αρμόδια για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ  

και τθν αξιολόγθςθ (τουλάχιςτον ετθςίωσ) του μεγζκουσ ςτο οποίο κρίνεται απαραίτθτθ θ 

τροποποίθςθ τθσ Ρολιτικισ, λαμβάνοντασ υπόψθ το κατά πόςο εφαρμόηεται αποτελεςματικά, 

κακϊσ και τισ πικανζσ αλλαγζσ που ζχουν ςυμβεί ςτο ςχετικό νομικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο. 

Ειςθγείται επιπλζον, ςτο Δ.Σ. τθν εκ νζου εξζταςι τθσ ϊςτε να επιτυγχάνει αποτελεςματικότερα τουσ 

ςκοποφσ τθσ. Το Δ.Σ. οφείλει να εξετάςει τισ τροποποιιςεισ που προτείνονται από τα αρμόδια 

τμιματα, πριν τθν οριςτικοποίθςθ αυτϊν.  

Συμπλθρωματικά, θ Μονάδα Εςωτερικοφ ελζγχου, παρακολουκεί, ελζγχει και αξιολογεί κατά πόςο 

τθρείται θ διαδικαςία αυτι και τα ςυμπεράςματα του ελζγχου περιλαμβάνονται ςτισ περιοδικζσ 

Εκκζςεισ Εςωτερικοφ Ελζγχου και οπωςδιποτε ςτθν ετιςια αναφορά που υποβάλλεται ςτθν 

Επιτροπι Ελζγχου και το Δ.Σ..  



 

Σελίδα 12 από 12 
 

Τζλοσ, θ τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν ζγκριςθ τθσ Ρολιτικισ Καταλλθλότθτασ και τυχόν 

τροποποιιςεισ τθσ  τθροφνται ςε αρχείο από τον Υπεφκυνο τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ 

Συμμόρφωςθσ.  

 

 


