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    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ’ αριθ. 232/2021 απόφασή του, 

εισηγείται τα κάτωθι, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2021 : 

 

Θέμα 1ο Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 20η εταιρική χρήση 

(01.01.2020 – 31.12.2020), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών 

Με την υπ. αριθ. 212/2021 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ενέκρινε τις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr ). 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση 

ταμειακών ροών) της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, 

την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες, την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2020), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων  Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

http://www.eyath.gr/
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Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 

απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 

4548/2018. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του 

Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,  

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 

2020). 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2020, στους μετόχους 

της εταιρείας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμό 212/2021 απόφαση, προτείνει τη διανομή 

μερίσματος 0,223 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή 

μερίσματος ύψους 0,223€ ανά μετοχή και την έγκριση των ημερομηνιών αποκοπής, 

προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής σύμφωνα με το οικονομικό 

ημερολόγιο, ως ακολούθως: 

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Δευτέρα  28 Ιουνίου 2021. 

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): Τρίτη 29 Ιουνίου 2021. 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: Δευτέρα 

5 Ιουλίου 2021. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα 

με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την Έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η 

Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής 

Αποδοχών. 

 

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18 και 

θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr . 

 

http://www.eyath.gr/
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Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι 

Συμβουλευτική, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/18 και  της 

Πολιτικής Αποδοχών παρ. 11 της εταιρείας.. 

 

Θέμα 5ο : Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο 

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των 

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την 

χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2021 - 

31.12.2021. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 στ, του Ν. 

4449/2017, όπως ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα κάτωθι : 

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε το ελεγκτικό έργο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την πιστή εφαρμογή του πλάνου ελέγχου (audit plan), 

καθώς και την αμοιβή τους, η οποία ανήλθε στο ποσό των 49.000,00 € για τον έλεγχο της 

χρήσης 01.01. 2020 – 31.12.2020, υπέβαλε σύσταση για τον διορισμό από τη Γενική 

Συνέλευση των ιδίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (GRANT THORΝTON AE), για 

την οικονομική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 καθώς και την έγκριση της αμοιβής τους, 

ποσού 48.000,00 € και των όρων πρόσληψης τους, χωρίς επηρεασμούς από τρίτους και 

χωρίς να υπάρχει ή να της έχει επιβληθεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της 

Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου μέρους, η οποία θα περιόριζε τις δυνατότητες επιλογής 

από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων 

ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου 

ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ, 

κατόπιν  εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

230/2021 απόφαση του Δ.Σ. 

Η Πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

νομοθεσίας που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών και 

ειδικότερα στα προβλεπόμενα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 και την Εγκύκλιο 

60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και με το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Κατά τη διαμόρφωσή της έχει ληφθεί υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση 

και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Πολιτική θα είναι πάντοτε 

εναρμονισμένη με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός υιοθετείται με την 
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εκάστοτε δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 152 του Ν. 4548/2018 και 17 του Ν. 4706/2020. 

 

Αναλυτικά η Πολιτική Καταλληλότητας, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας 

www.eyath.gr  

 

Θέμα 7ο: Έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση των τροποποιήσεων του καταστατικού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 

231/2021 απόφαση του Δ.Σ, ως κάτωθι : (Οι προσθήκες επί των άρθρων 13, 14, 15, 17 και 

19 με πλάγια γραφή). 

 

Άρθρο 13  

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη και η 

θητεία του είναι τετραετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της 

οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη 

λήψη της σχετικής απόφασης. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική 

ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των 

μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί 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, σύμφωνα με το άρθρο 

13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το 

νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να 

προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων 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. 

3. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το 

διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 4 του Ν. 4389/2016 και τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2016. 

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, σε 

περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της 

ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνουν χώρα τα εξής: 

(α) η αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται από τη γενική 

http://www.eyath.gr/
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συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια διαδικασία με το διορισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 και του Ν. 4548/2018, 

(β) μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 

της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του, 

τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την 

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός 

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω 

γεγονότων, και τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι τουλάχιστον 

τρία (3), και 

(γ) σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με 

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

5. Σε κάθε περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση 

οφείλει να εκλέγει ως μέλη δύο (2) πρόσωπα, καθώς και έως δύο (2) αναπληρωτές 

εκάστου προσώπου, που θα υποδείξουν οι εργαζόμενοι κατόπιν εκλογής, η οποία δεν 

θα πρέπει να έχει λάβει χώρα σε διάστημα προγενέστερο του δωδεκαμήνου από τη 

γενική συνέλευση, με καθολική και άμεση ψηφοφορία μεταξύ τους με το σύστημα 

της απλής αναλογικής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διεξάγονται από την 

Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο 

καθορισμός τυχόν Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες 

της ψηφοφορίας, η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο 

της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.1264/1982, όπως ισχύει. Η μη υπόδειξη ή μη 

έγκαιρη υπόδειξη προσώπων και/ή των αναπληρωτών τους από τους εργαζόμενους 

απαλλάσσει τη γενική συνέλευση από την υποχρέωση εκλογής των προσώπων αυτών 

στο διοικητικό συμβούλιο και δεν παρακωλύεται η εκλογή του διοικητικού 

συμβουλίου. Εάν το μέλος που έχει εκλεγεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 

παραιτηθεί, πεθάνει ή απολέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητα του 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής αυτού, θα 

εκλεγεί ως αντικαταστάτης του εν λόγω μέλους πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τους 

εργαζόμενους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εκλογής. Η παρούσα 

παράγραφος τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται 

με απαρτία του άρθρου 130 παραγράφων 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 132 

παραγράφου 1 του Ν. 4548/2018. 

6. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα μέλη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως 

εκάστοτε ισχύουν στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο ν άλλο νομοθέτημα. Τα ανεξάρτητα 

μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. 

7. Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 
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7.1 α. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: 

 

α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών και 

 

β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις 

δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που 

τους ανατίθενται. Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν 

υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο 

προηγούμενο ακέραιο, 

 

γ) την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

7.1β. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 

της παρ. 1 εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

7.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το 

επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας. 

 

7.3. Η πολιτική καταλληλότητας, καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της υποβάλλεται 

προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

 

7.4. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή 

του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για 

ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με 

συνδεδεμένα μέρη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 

το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης. 

 

7.5. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας 

σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει 

εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη 
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δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές 

Εταιρείας, ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Το 

καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το οριζόμενο στο 

προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών, τρίτο 

πρόσωπο υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της 

παρούσας και κάθε τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί 

αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 

7.6. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα 

κριτήρια καταλληλότητας, με βάση την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, στο 

πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν 

μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το αρμόδιο όργανο της εταιρείας 

προβαίνει άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του εντός τριών (3) μηνών. 

 

Άρθρο 14.  

Υποχρεώσεις - Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. 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 δημόσιου χαρακτήρα και του συνταγματικής 

περιωπής γενικού εταιρικού συμφέροντος. 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. 

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας ή εξυπηρετούν συμφέροντα προσωπικά 

ή τρίτων ή/και εν γένει να επιδιώκουν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. 

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα και με επάρκεια να αποκαλύπτουν 

εγγράφως στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, 

που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα 

καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα 

της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που προσδιορίζεται στο 

λογιστικό πρότυπο 24 και στο λογιστικό πρότυπο 27 για τα νομικά πρόσωπα που 

ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 99 παρ. 2 εδάφιον 

α του  Ν. 4548/2018. 

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 

των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της 

γενικής συνέλευσης, τις διατάξεις των κανονισμών που εφαρμόζει η Εταιρεία και 

την κείμενη νομοθεσία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη 
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δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με πάσης φύσεως εταιρικές 

υποθέσεις, καθώς και να τηρούν εν γένει αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές 

υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς 

λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων/ασκούντων ανατεθείσες αρμοδιότητες του 

διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουν, επίσης, να διαχειρίζονται τις εταιρικές 

υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την 

εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης 

και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές 

υποθέσεις. 

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, 

βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι τυχόν ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνηση, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 

του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν 

υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

7. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος 

εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί ανά τρία τουλάχιστον 

οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις 

δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων και διασφαλίζει την 

αποτελεσματική και επαρκή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας.   

 

Άρθρο 15 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

τυχόν αντικατασταθεί από άλλο νομοθέτημα. 

2. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να 

υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές 

του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της 

Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 

3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως 

εκάστοτε ισχύει ή αντικατασταθεί από άλλο νομοθέτημα, η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλει 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα 

ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ομοίως, υποβάλλεται στην ίδια 

προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η 
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ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη 

εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου 

που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο (άρθρο 4 του 

Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει στο εν λόγω ή σε τυχόν άλλο νομοθέτημα). 

4. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη 

εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 

μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, 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. 

5. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

5.1. 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. 

5. 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. 

 γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: 
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 γα) 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, 

 γβ) 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. 

 

Άρθρο 17 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 

του παρόντος καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, 

μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, 

εφόσον ο πρόεδρος ή/και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν οριστεί από τη 

γενική συνέλευση. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, 

προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, στις περιπτώσεις που έχει επιλέξει να 

αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο τα καθήκοντα του προέδρου και του διευθύνοντος 

συμβούλου ή έχει επιλέξει να διορίσει εκτελεστικό πρόεδρο. Ένα πρώην στέλεχος 

της Εταιρείας, το οποίο διορίζεται πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της 

εκτελεστικής του θητείας, θεωρείται εκτελεστικός πρόεδρος. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και εντεταλμένους συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή 

Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. 

4. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει 

στο ίδιο πρόσωπο. 

5. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, 
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αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

αντιπρόεδροι, ένας από τους αντιπροέδρους. Τον αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ή 

απουσιάζει, αναπληρώνει ο αναπληρωματικός του, εφόσον έχει εκλεγεί ή διοριστεί 

τέτοιος. Αν ελλείπει, μπορεί ο αντιπρόεδρος να αναπληρωθεί από μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου, που θα διορίσει το ίδιο. 

6. Καθήκοντα Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της 

Εταιρείας που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου. 

7. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

7.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. 

7. 2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 7.1, διορίσει 

ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει 

υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. 

 

Άρθρο 19 

Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών 

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για 

την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να 

είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται 

τυχόν κλάσμα. 

2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι 

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας,  η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, θεωρείται διπλή 

και υπερισχύει. 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής 

του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. 

4. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς 

δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, εφόσον 

κληθεί από τον Πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο και, σε περίπτωση κωλύματος ή 

απουσίας του, άλλος Δικηγόρος που θα υποδείξει ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου. 

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και 

το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την 

εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. 

6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με 

έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα 

μόνο άλλο σύμβουλο που απουσιάζει. 
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7. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε 

πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η 

αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου. 

8. Μέλος το διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν συμμετέχει, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε δια αντιπροσώπου, περισσότερες από πέντε (5) φορές από τις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου του τρέχοντος διαχειριστικού έτους, τεκμαίρεται ότι έχει 

παραιτηθεί. 

9. 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, το Διοικητικό Συμβούλιο 

βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη.  

 

Θέμα 8ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά 

Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, 

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98, παράγραφος 1, του Νόμου 

4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα 

Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων 

Εταιρειών του Ομίλου. 


