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Δ η σ α γ ω γ ή  

 

Ο Καλνληζκόο απηόο πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, έρνληαο σο βάζε αλ αθνξάο ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, ηνπ θ.λ. 2190/1920 ΄΄Πεξί Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ΄΄ όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηνπ λόκνπ 3016/2002 Πεξί 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θιπ δηαηάμεηο όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ηελ 

πξαθηηθή από ηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ   

πκβνπιίνπ.  
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Ά ξ ζ ξ ν  1  

Γεληθέο Γηατάμεηο  

 

1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ην αλώηαην δηνηθεηηθό όξγαλν ηεο 

Δηαηξείαο θαη έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην 

θαηαζηαηηθό ηεο θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σα κέιε ηνπ  

εθπιεξώλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέζα από ηε ζπιινγηθή ηνπο δξάζε κε 

ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδνληαη από ην Νόκν, ην 

Καηαζηαηηθό θαη ηνλ παξόληα Καλνληζκό. ηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, δηακνξθώλεη θαηά θύξην ιόγν ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ 

αθνξά ηε δηνίθεζή ηεο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζηηο 

απνθιεηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δλ γέλεη 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

απνθάζεώλ ηνπ θαη ησλ εθάζηνηε πξνγξακκάησλ ηεο.  

 

2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθά θαη 

κε εθηειεζηηθά. Ο αξηζκόο ηνπο, θαζώο θαη ε ζεηεία ηνπο 

πξνζδηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ ηζρύνληνο θάζε θνξά 

θαηαζηαηηθνύ.  

Από ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) είλαη αλεμάξηεηα θαη 

νξίδνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ελώ ε  ηδηόηεηα  ησλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθώλ ή κε εθηειεζηηθώλ νξίδεηαη 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην νπνίν ππνρξενύηαη λα νξίζεη σο κε 

εθηειεζηηθά, ηα κέιε ηα νπνία έρεη νξίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε σο 

αλεμάξηεηα.  

 

3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα ηξία (3) ρξόληα. 

Δίλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ νπνηεδήπνηε 

από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ.  

 

4. Σν κέινο εθπίπηεη αλ δελ κεηέρεη ή δελ εθπξνζσπείηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν από έμη (6) 
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κήλεο. Η έθπησζε από ην αμίσκά ηνπ δηαπηζηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ε νπνία ζα ιακβάλεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή 

ηνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ άλσ πξνϋπνζέζεσλ έθπησζεο.  

 

5. Οη όξνη απνδεκίσζεο, αληηκηζζίαο, ινηπώλ παξνρώλ, θαζώο θαη νη όξνη 

παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 

πξνηείλνληαη από ην Γηνηθεηηθό  πκβνύιην θαη εγθξίλνληαη από ηε 

Γεληθή πλέιεπζε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπο ζε απηό, ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο 

ζέζεο θαη δελ δηθαηνύληαη ηεο απνδεκηώζεσο ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα 

άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

6. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο επζύλεηαη έλαληη 

ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ 

ππνζέζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 21 90/1920. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  2  

πγθξότεσε θαη Λεητνπξγία τνπ Γηνηθετηθνύ πκβνπιίνπ  

 

1. Η ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζώκα, γίλεηαη ζηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ, πνπ ζπγθαιείηαη κεηά από θάζε εθινγή κειώλ 

ηνπ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαζώο θαη ζε θάζε πεξί πησζε θελώζεσο 

ζέζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

νξίδνληαη θαη νη ηδηόηεηεο ησλ κειώλ ηνπ σο εθηειεζηηθώλ θαη κε 

εθηειεζηηθώλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ζπγθξόηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηα 

νξηζζέληα από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ σο αλεμάξηεηα κέιε, 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ηελ ίδηα 

ηδηόηεηα, εθηόο θαη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, επαλαθαζνξηζζεί ε ηδηόηεηά ηνπο. Η πξώηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζπγθαιείηαη από νπνηνδήπνηε 
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παξόλ κέινο ηνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή εθιέγνληαη ν Πξόεδξνο θαη ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ν Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο.  

Η ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ κπνξεί λα 

ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξόζσπν.  

 

2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζηηο επόκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, κεηά ηε 

ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα, ζπγθαιείηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο 

Δηαηξείαο, ή ζε άιιν ηόπν εθόζνλ ζηε ζπλεδξ ίαζε απηή παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιακβάλεη απνθάζεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, 

εθηόο αλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ πξνζθιεζεί λα 

απνθαζίζνπλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  

πκβνπιίνπ  (Απόθαζε δηα πεξηθνξάο ησλ Πξαθηηθώλ) όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο 

Καλνληζκνύ. Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δελ κπνξνύλ λα   

ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζώπσο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ηειεθσληθώο, ή κε ηειεδηάζθεςε 

ή κε παξόκνηα κέζα επηθνηλσλίαο, ππό ηνλ όξν όηη όινη νη παξόληεο ζηε 

ζπλεδξίαζε κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ ν έλαο κε ην άιινλ ζπγρξόλ σο. 

πκκεηνρή κε ηέηνηα κέζα ζα ζεσξείηαη σο απηνπξόζσπε παξνπζία ζηε 

ζπλεδξίαζε. Η ζπκκεηνρή ηειεθσληθώο, ή κε ηειεδηάζθεςε ή κε 

παξόκνηα κέζα επηθνηλσλίαο ζα είλαη ε εμαίξεζε.  

ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα εθαξκόδεη ηηο 

θαησηέξσ δηαδηθαζίεο:  

α.  πλεδξίαζε κέζσ ηειεθώλνπ ή ηειεδηάζθεςε (video-conference) ή 

κε αληίζηνηρα κέζα επηθνηλσλίαο .  

Απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί εθδήισζε ζρεηηθήο πξνο ηνύην 

επηζπκίαο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπιάρηζηνλ από έλα κέινο ή λα είλαη επηζπκία  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  
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Ο Πξόεδξνο αθνύ εμαζθαιίζεη ηε δπλαηόηεηα θάιπςεο από ηερληθήο 

απόςεσο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην ρξόλν 

πνπ έρεη νξηζζεί, δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηά ηεο κε ηνλ 

ηξόπν απηό.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή απηώλ ζηε ζπλεδξίαζε.  

β.  Να θαηαξηίδεη πξαθηηθά θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε (Απόθαζε δηά πεξηθνξάο ησλ πξαθηηθώλ). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνύ από όια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο, 

εγγξάθσο κε ηειενκνηνηππία ή ππνγξάθνληαο ην ζπλεκκέλν αξρείν 

ζην ειεθηξνληθό κήλπκα ηζνδπλακεί κε απόθαζε ηνπ Γ ηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

3. Ύζηεξα από αίηεζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κειώλ, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηξόπν ζπγθεθξηκέλν ηα πξνηεηλόκελα πξνο 

ζπδήηεζε ζέκαηα, ν Πξόεδξνο νθείιεη λα ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαζνξίδνληαο εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα απέρεη πεξηζζόηεξν από επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκέξα 

πνπ ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή αίηεζε.  

 

4. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληνλίδεη θαη θαηεπζύλεη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Καηά ηα ινηπά έρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο όπσο θάζε άιιν 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη όζα άιια ξεηά 

πξνβιέπνληαη από ην Νόκν, ην Καηαζηαηηθό θαη ηνλ παξόληα 

Καλνληζκό.  

 

5. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζα δηεμάγνληαη ζηα 

ειιεληθά θαη αγγιηθά. Οη παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα ειιεληθά ζα 

κεηαθξάδνληαη ηαπηόρξνλα ζηα αγγιηθά θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηα αγγιηθά ζα κεηαθξάδνληαη ηαπηόρξνλα ζηα ειιεληθά. Ο 
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Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί, εάλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, λα πξνζθαιέζεη έλαλ θαηαξηηζκέλν δηεξκελέα γηα λα 

παξαβξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Ο δηεξκελέαο πξέπεη λα έρεη 

ππνγξάςεη ζύκβαζε εκπηζηεπηηθόηεηαο κε ηελ Δηαηξεία.  

 

6. Δξγάζηκε κέξα λνείηαη (εθηόο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο) ε εκέξα θαηά 

ηελ νπνία είλαη γεληθά αλνηθηέο νη Σξάπεδεο ζε Διιάδα θαη Γεξκαλία 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  3  

Πξόσθιεσε πξνο σύγθιεσε τνπ Γηνηθετηθνύ πκβνπιίνπ  

 

1. Η πξόζθιεζε γηα ζύγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιην είλαη έγγξαθε 

θαη πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαηππσκέλα κε 

ζαθήλεηα, ηνλ ηόπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα έλαξμεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Η πξόζθιεζε ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν, ή θαηόπηλ 

εληνιήο ηνπ, από ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξόεδξνο είλαη απώλ ή θσιύεηαη, ηελ πξόζθιεζε 

ππνγξάθεη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή θαηόπηλ 

εληνιήο ηνπ, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

2. Καη’ εμαίξεζε,  θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Πξόεδξνο θξίλεη όηη δελ 

απαηηείηαη ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ,  όηαλ  ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαινύληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, 

ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αληί 

λα ιακβάλνπλ πξόζθιεζε ,  ελεκεξώλνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο εθ ησλ πξνηέξσλ, ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηε ο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο.  

 

3. Η πξόζθιεζε ε νπνία ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθα ή πεξίιεςε 

εηζεγήζεσλ ή ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ καδί κε όια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα θαη πιηθό πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβν πιίνπ 
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ηνπιάρηζηνλ πέληε  (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

Όηαλ ζπληξέρεη επείγνπζα πεξίπησζε ή ζπνπδαίνο ιόγνο, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαινύληαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ρσξίο 

λα ηεξεζεί ε σο άλσ πελζήκεξε πξνζεζκία, ή  ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε ε δηήκεξε πξνζεζκία, ν Πξόεδξνο κπνξεί λα 

παξαιείςεη ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ησλ εηζεγήζεσλ ή ησλ 

ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ. Ωζηόζν ,  ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη 

είηε λα παξίζηαληαη ή λα εθπξνζσπνύληαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε όια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα κελ αληηιέγνπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ηε ιήςε απόθαζεο είηε, ζε πεξίπησζε κε 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξίαζεο, όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ή νη αληηπξόζσπνί ηνπο λα ππνγξάςνπλ ην πξαθηηθό πνπ ζα 

θαηαξηηζζεί θαη ζα απνηειεί ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

4. Πξνζθιήζεηο θαη ζεκεηώκαηα πξέπεη λα είλαη ζηα Αγγιηθά θαη ηα 

Διιεληθά θαη λα απνζηέιινληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δ ειώζεη ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή εάλ δελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε ζηελ 

ηειεπηαία γλσζηή δηεύζπλζε.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  4  

Ηκεξήσηα Γηάταμε  

 

1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε βάζε θαηάινγν ησλ πξνο εηζαγσγή ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζεκάησλ, ηνλ νπνίν ν Γξακκαηέαο ζέηεη ππόςε 

ηνπ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηάξηηζή ηεο.  

Ο θαηάινγνο ζπληάζζεηαη από ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ θαη ηπρόλ εη ζεγήζεηο –  

πξνηάζεηο πνπ ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί ππεξεζηαθά.  

Η εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζέκα αξκνδηόηεηαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θξίλεη ν Πξόεδξνο όηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε από ηνλ θαηάινγν πνπ έρεη ηεζεί ππόςε ην π 

θαηά ηα αλσηέξσ.  

Όηαλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη ύζηεξα από αίηεζε δύν (2) 

ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ, ν Πξόεδξνο νθείιεη λα εγγξάθεη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηα ζέκαηα πνπ δήηεζαλ ηα δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε, δύλαηαη 

δε λα ζπκπεξηιάβεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θαηά ηα αλσηέξσ.  

 

2. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνηείλεη εγγξάθσο 

νπνηνδήπνηε ζέκα κε ζύληνκε αηηηνινγία πξνο ην Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, ν νπνίνο θαη ζα εηζεγείηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ο Πξόεδξνο πξνζδηνξίδεη ην ρξόλν 

εγγξαθήο ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

3. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ απνθάζεηο επί 

ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθηόο εάλ ζηε ζπλεδξίαζε 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη όια ηα κέιε θαη θαλείο δελ αληηιέγεη 

ζηε ιήςε απόθαζεο, θαζώο θαη εάλ όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ή νη αληηπξόζσπνί ηνπο ππνγξάθνπλ ην πξαθηηθό πνπ 

θαηαξηίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη απόθαζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  5  

Δησήγεσε στν Γηνηθετηθό πκβνύιην  

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηα 

πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, ν νπνίνο 

ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη ηπρόλ γξαπηέο πξνο απηόλ εηζεγήζεηο –  

πξνηάζεηο ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Τπεξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ ή 

ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

2. Δθόζνλ έρεη ππνβιεζεί εηζήγεζε - πξόηαζε ή ελεκεξσηηθό ζεκείσκα 

ζην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη έρεη εγθξηζεί από απηόλ, θαηαηίζεηαη 

καδί κε ηα ηπρόλ ζρεηηθά έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζπδεηνπκέλνπ 
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ζέκαηνο ζην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ γηα ζπδήηεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ θαηαιόγνπ θαη ε έγθαηξε 

δηάζεζή ηνπ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ 

νπνηεδήπνηε, από ηελ εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε 

κέρξη ηε ιήςε απόθαζεο, λα δεηήζνπλ, κέζσ ηνπ Γηεπζύλνληνο 

πκβνύινπ, ηελ πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθνύ ζηνηρείνπ 

ή εγγξάθνπ ζρεηηθνύ κε ην εηζεγνύκελν ζέκα.  

 

3. Όηαλ ππάξρνπλ έγγξαθεο εηζεγήζεηο ή ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα πξνο ην 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, απηέο ζα πεξηνξίδνληαη ζην πξνηεηλόκελν σο 

ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηαθνξεηηθά, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κπνξεί λα επηζηξέςεη ηελ εηζήγεζε γηα αλακόξθσζε ή 

δηαγξαθή ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη εθηόο ζέκαηνο.  

 

4. ηελ εηζήγεζε θαη ζην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα αλαθέξνληαη κε 

πιεξόηεηα ην ηζηνξηθό ηεο ζπδεηνύκελεο ππόζεζεο, νη εθαξκνδόκελεο 

δηαηάμεηο, όιεο νη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη, θαζώο θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ  πιεξνθόξεζε ησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Οη εηζεγήζεηο, ηα ζεκεηώκαηα θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα θαη ην πιηθό 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα έρνπλ θαιή 

εκθάληζε, λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

κε ηαπηόζεκν πεξηερόκελν, λα είλαη επαλάγλσζηα θαη θαηαλνεηά θαη 

γεληθά λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Αιιεινγξαθίαο ηεο 

Δηαηξείαο.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  6  

Απαξτία – πδήτεσε 

 

1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λόκηκα, όηαλ 

παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνύληαη ηα κηζά πιένλ ελόο από ην ζύλνιν ησλ 
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κειώλ ηνπ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδόκελσλ θαησηέξσ ζηηο 

παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 10 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

Κάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη κόλνλ έλα κέινο.  

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κειώλ ηνπ, εθηόο θαη 

αλ από ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  

 

2. Γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί νηνπδήπνηε εθ ησλ Δηδηθώλ 

Θεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, απα ηηείηαη 

απαξηία ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) παξηζηακέλσλ ή εθπξνζσπνύκελσλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία επηά (7) ζεηηθώλ ςήθσλ εθ 

ησλ νθηώ (8) παξηζηακέλσλ ή εθπξνζσπνύκελσλ κειώλ. Δθόζνλ ε ελ 

ιόγσ απαξηία δελ επηηπγράλεηαη, ζπγθαιείηαη εθ λένπ ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ νπόηε θαη ζα απαηηείηαη απαξηία έμη 

(6) κειώλ, ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία πέληε (5) ζεηηθώλ ςήθσλ εθ ησλ έμη (6) 

παξηζηακέλσλ ή εθπξνζσπνύκελσλ κειώλ.  

 

3. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηηο εμνπζίεο, 

θαζήθνληα, δηθαηώκαηα, επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί 

ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 (γ) ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ή αλαηξέπεη απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ ζα έρεη ιεθζεί ζην πιαίζην ησλ εμνπζηώλ ηεο, 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

4. Σνλ Πξόεδξν απόληα ή θσιπόκελν λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε από ηα 

θαζήθνληά ηνπ, αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. Αλ θαη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επίζεο 

απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αλαπιεξώλεηαη από έλα κέινο, ηνλ νπνίν νξίδεη ν 

Πξόεδξνο, ή ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή αδπλακίαο ηνπ, ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  ζπδήηεζεο  ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο.  
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5. Σελ ύπαξμε ηεο απαξηίαο ειέγρεη ν Πξόεδξνο ηόζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.  

Δάλ δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν 

Πξόεδξνο ιύεη ηε ζπλεδξίαζε. Απνθάζεηο ιεθζείζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ ππήξρε απαξηία είλαη λόκηκεο θαη ηζρπξέο.  

 

6. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξίζηαληαη ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, θαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ν Ννκηθόο 

ύκβνπινο θαη ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ή θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξεηώλ ή θαη ηξίηνη, εθόζνλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο 

ηνπο.  

 

7.  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη ηε 

ζπδήηεζε, δίδεη θαη αθαηξεί ην ιόγν, ζεσξεί ην πόηε ε ζπδήηεζε είλαη 

πεξαησκέλε, ζέηεη ηα ζέκαηα πξνο ςήθηζε, θαηεπζύλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθνθνξίαο θαη ειέγρεη ην απνηέιεζκά ηεο.  

Καηά ηε ζπδήηεζε πξνεγείηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο σο εηζεγεηήο, 

εθζέηεη πξνθνξηθά ην ζπδεηνύκελν ζέκα κε ζαθή παξάζεζε ηεο 

εηζεγνύκελεο απόθαζεο, αθνινπζνύλ ηπρόλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηπρόλ παξάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη απόςεσλ εθ κέξνπο ησλ ινηπώλ 

ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη ηέινο νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ.  

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο ν  εηζεγεηήο δύλαηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ εηζήγεζή ηνπ, εθζέηνληαο ηνπο ιόγνπο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη δηαηππώλνληαο ηελ ηειηθή εηζήγεζε, ε νπνία θαη 

θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.  

 

8. Αλ θάπνην ζέκα ζπδήηεζεο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

αλαθέξεηαη ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ή ζπγγελνύο ηνπ κέρξη ηξίηνπ βαζκνύ, εμ αίκαηνο ή 

αγρηζηείαο, ην κέινο ηνύην, κεηά από δήισζε ηνπ ηδίνπ ή άιινπ κέινπο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ κεηέρεη ζηε 
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ζπλεδξίαζε, εμαηξείηαη από ηε ζπδήηεζε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 

9. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο θάζε ζέκαηνο, απηό ηίζεηαη ζε 

ςεθνθνξία γηα ηε ιήςε απόθαζεο.  

Η ςεθνθνξία είλαη πάληνηε νλνκαζηηθή θαη θαλεξή θαη αξρίδεη κε ηε 

ςήθν ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ, σο 

εηζεγεηή. Δάλ ππάξρνπλ αληίζεηεο πξνο ηελ εηζήγεζε πξνηάζεηο ή 

ηξνπνπνηεηηθέο, ηίζεληαη πξνο ςήθηζε πξώηα νη αληίζεηεο πξνο ηελ 

εηζήγεζε πξνηάζεηο, θαηόπηλ νη ηξνπνπνηεηηθέο θαη ηέι νο ε εηζήγεζε .  

 

10. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, θαη εθόζνλ νη ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ζπκπίπηνπλ 

ζην ίδην πξόζσπν, ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθν ξνύλ ηε ζπγθξόηεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε ζώκα, ηε ζύγθιεζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, ηνλ νξηζκό ησλ 

Μειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ησλ Δηδηθώλ Θεκάησλ όπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηα ηηθνύ.   

 

11. Η ζπδήηεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ δύλαηαη λα καγλεηνθσλείηαη κεηά από 

πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε δε 

ζρεηηθή ηαηλία δηαηεξείηαη κέρξη ηελ επηθύξσζε ησλ ζρεηηθώλ 

πξαθηηθώλ.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   7 

Πξαθτηθά – Απνυάσεηο  

 

1. ε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά, 

πνπ ππνγξάθνληαη αλά ζειίδα από ηνλ Πξόεδξν ή ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ 

θαη ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνζππνγξάθνληαη δε 

ζηελ ηειεπηαία ηνπο ζειίδα θαη από ηα παξηζηάκελα κέιε. ηα πξαθηηθά 

θαηαρσξνύληαη:  
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α)  Σν νλνκαηεπώλπκν ησλ παξόλησλ, ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ θαη ησλ 

απόλησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνύινπ θαη θάζε άιινπ πξνζώπνπ ην νπνίν παξίζηαηαη θαη 

κεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε, θαζώο θαη ηνπ Γξακκαηέα.  

β)  Όια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηα ζέκαηα εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηνλ αξηζκό παξνπζίαζεο ηνπ θαζελόο.  

γ)  Η  εηζήγεζε, ε ελεκέξσζε, ε πεξίιεςε ηεο ζπδήηεζεο, ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζεκεία απηήο, νη δειώζεηο ησλ κειώλ πνπ δεηνύλ 

ξεηά ηελ απηνιεμεί θαηαρώξεζή ηνπο, ε  γλώκε ησλ κεηνςεθνύλησλ 

κειώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζεσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ζεκαληηθό.  

δ)  Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο ε δηαηύπσζή ηεο 

νξηζηηθνπνηείηαη κε βάζε ην πξνηεηλόκελν από ηελ εηζήγεζε 

πεξηερόκελό ηεο, ηε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε θαη ηελ άπνςε ηεο 

πιεηνςεθίαο.  

 

2. Σα πξαθηηθά επηθπξώλνληαη ζην ζύλνιό ηνπο, ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε 

ή ζε επείγνπζεο πεξηπηώζεηο απζεκεξόλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη 

δηαλεκεζεί ζηα κέιε ηνπ ζρέδηό ηνπο γηα αλάγλσζε. Δμαηξεηηθά, όηαλ 

είλαη αλαγθαίν, κπνξεί λα επηθπξσζεί απζεκεξόλ ην ηκήκα ησλ 

πξαθηηθώλ πνπ πεξηέρεη ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηνπ ην πιήξεο θείκελν ησλ πξαθηηθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

ιεθηηθό ή αξηζκεηηθό ή ινγηζηηθό ζθάικα ζηε δηαηύπσζε επηθπξσκέλεο 

απζεκεξόλ απόθαζεο, κεηά από ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, επηθπξώλεηαη εθ λένπ ε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο εζθαικέλα 

δηαηππσκέλεο απόθαζεο.  

Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξηλ ηελ επηθ ύξσζε ησλ 

πξαθηηθώλ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηε θξαζηηθή δηόξζσζε ή ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο πνπ πινπνηείηαη εθόζνλ γίλεη δεθηή από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  

Μέινο πνπ θσιύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα πξνζέιζεη θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο επηθύξσζεο, δηθαηνύηαη λα ζηείιεη  ηηο ηπρόλ 
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παξαηεξήζεηο ηνπ γξαπηά ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν 

νπνίνο θαη ηηο αλαθνηλώλεη ζε απηό γηα λα ιεθζνύλ ππόςε πξνο 

δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ πξαθηηθώλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

αλσηέξσ. Γηαθνξεηηθά, ζεσξείηαη όηη ζπκθσλεί πιήξσο κε  ην θείκελν 

ησλ πξνο επηθύξσζε πξαθηηθώλ, ην νπνίν ηνπ έρεη δνζεί.  

 

3. Η δηαδηθαζία επηθύξσζεο δελ αθνινπζείηαη ζηε πεξίπησζε θαηάξηηζεο 

πξαθηηθώλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.  

 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα  ηεο ζπλεδξίαζεο, έρεη δηαθσλήζεη κε ηελ ηειηθή απόθαζε θαη 

έρεη δηαηππώζεη δηαθνξεηηθή άπνςε, ε άπνςε απηή πξέπεη λα θαηαγξαθεί 

ζηα πξαθηηθά. Αλ δηαηππσζνύλ πεξηζζόηεξεο απόςεηο ηόηε 

θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά ή νκαδνπνηνύληαη, εθόζνλ είλαη εθηθηό. Σν 

κέινο  πνπ δηαθσλεί κε ηελ ηειηθή απόθαζε, ππνγξάθεη ηα αληίζηνηρα 

πξαθηηθά, ζηα νπνία έρεη θαηαγξαθεί ε απόθαζε απηή θαη ε άπνςε ηελ 

νπνία εμέθξαζε. Δάλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ε άπνςή ηνπ, δηθαηνύηαη πξηλ 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά λα δεηήζεη ηελ θαηαγξαθή ηεο. Δάλ ην κέ ινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξόιν όηη ζηα πξαθηηθά έρεη θαηαγξαθεί ε 

δηαθνξεηηθή άπνςή ηνπ αξλείηαη λα ηα ππνγξάςεη, γίλεηαη ζε απηά κλεία 

ηεο άξλεζεο.  

 

5. Σα πξαθηηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αθνύ κνλνγξαθεζνύλ θαη πξνζππνγξαθζνύλ, 

βηβιηνδεηνύληαη  θαη  θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Αληίγξαθα από απηά δίδνληαη ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθόζνλ δεηεζνύλ.  

 

6. Σα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ εθδίδνληαη από ηνλ 

Πξόεδξν ή από ηα πξόζσπα πνπ ηνλ αλαπιεξώλνπλ .  

 

7. Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξέρεηαη από 

εηδηθή Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ν Γξακκαηέαο δελ είλαη 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  
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Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη 

έγγξαθν, κε ην πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο επί θάζε ζέκαηνο. Σα 

έγγξαθα απηά, κε επηκέιεηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ρνξεγνύληαη ζε αληίγξαθν, ζε όιεο ηηο ζπλαξκόδηεο 

Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο. ηηο πεξηπηώζεη ο πνπ θαηά ην Νόκν 

απαηηείηαη  δεκνζίεπζή ηνπο ζην Σεύρνο ΑΔ & ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνύην γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο αξκόδηαο Τπεξεζηαθήο 

Λεηηνπξγίαο.  

 

8. Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξνύληαη  ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

γιώζζα θαη κεηαθξάδνληαη ζηελ άιιε γιώζζα πξηλ από ηε δηαλνκή ηνπο 

ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαζθαιίδνληαο όηη ην 

πεξηερόκελν ησλ δύν εθδόζεσλ είλαη ηαπηόζεκν. Κάζε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλεη ηα πξαθηηθά ζηα ειιεληθά θαη ηα 

αγγιηθά θαη ππνγξάθεη θαη ηηο δύν εθδόζεηο.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  8  

Ισρύο Καλνλησκνύ  

Ο Καλνληζκόο απηόο ηζρύεη άκεζα από ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην, κπνξεί δε λα ηξνπνπνηεζεί, αληηθαηαζηαζεί ή θαηαξγεζεί 

νπνηεδήπνηε κε λεώηεξε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  


