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Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») αποτελεί επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε (εφεξής «ΟΤΕ» ή «Εταιρεία») αποτελούμενη αποκλειστικά 
από μη εκτελεστικά μέλη του, στην οποία έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο οι 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την επιτροπή αποδοχών όσο και 
αυτές που προβλέπονται για την επιτροπή υποψηφιοτήτων. 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής ο 
«Κανονισμός») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΟΤΕ Α.Ε. (συνεδρίαση υπ. 
αριθ.3142/15-7-2021, θέμα 8ο) με σκοπό να καθορίσει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της Επιτροπής και 
τη διαδικασία εκπλήρωσής του καθώς και τη διαδικασία με την οποία η Επιτροπή συγκαλείται, 
συνεδριάζει  και εν γένει ασκεί τις αρμοδιότητές της. 

Ο Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 («Εταιρική 
διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών κλπ.»), με τις διατάξεις 109 έως 112 του Ν.4548/2018 
(«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις 
του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίον η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και  
εφαρμόζει. 

 

Άρθρο 2: Σκοπός 

1. Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων είναι η παροχή υποστήριξης και 
συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στα καθήκοντά του σχετικά με:  

(A) Tις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

(B) Tη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και συνέχειας του 
Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκπληρώσει αποτελεσματικά το ρόλο του προς όφελος 
της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  

2. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής και οι σχετικές διαδικασίες για την εκπλήρωση του ως 
άνω σκοπού της, περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αρμοδιότητες σχετικά με τις Αποδοχές) και 
στο Παράρτημα ΙΙ (Αρμοδιότητες και διαδικασίες σχετικά με τις Υποψηφιότητες) του παρόντος 
Κανονισμού.  

 

Άρθρο 3: Σύνθεση 

1. Η Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα  μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό 
μέλος. Σε κάθε περίπτωση τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των 
μελών της Επιτροπής. 

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα μέλη της διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και 
εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

5. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών της ως μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών της Επιτροπής δε θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 
εννιά (9) έτη. 
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6. Τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται αποζημιώσεως για την συμμετοχή τους σε αυτήν, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και κατόπιν 
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων. 

 

Άρθρο 4: Συνεδριάσεις 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή μετά από εισήγηση 
οποιουδήποτε μέλους προς τον Πρόεδρό της και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία (1) φορά 
ετησίως. 

2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 
παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την 
εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. 

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών της. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο 
μέλος. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμματεία του Δ.Σ. ΟΤΕ και ως γραμματέας 
της ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ. ΟΤΕ. 

5. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη που περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που διασφαλίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν επαρκή και 
έγκαιρη πληροφόρηση για τη συνεδρίαση τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε γραφεία της Εταιρείας εντός της Αττικής. 
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο 
στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και 
κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η 
πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα 
πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή κάποια από τα μέλη. Σε τέτοια περίπτωση 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών. Σε 
κάθε περίπτωση η συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη (όπως και μέσω τηλεφώνου ή με παρόμοια μέσα 
επικοινωνίας) θεωρείται σαν αυτοπρόσωπη παρουσία.  

7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υπογράφονται από 
όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής.  

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση 
της Επιτροπής ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή πρόσκληση σε συνεδρίαση. Η 
ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί 
πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται 
από όλα τα μέλη. Στην περίπτωση λήψης απόφασης δια περιφοράς, οι υπογραφές των μελών ή 
των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

9. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ. ΟΤΕ, ο Επικεφαλής της μονάδας 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Επικεφαλής της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, άλλα στελέχη 
της Εταιρείας, εξωτερικοί σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή, εφόσον 
συζητείται θέμα της αρμοδιότητάς τους καθώς και τρίτοι, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 
αναγκαία η παρουσία τους για παροχή πληροφοριών και διασαφήσεων ή για τη διευκόλυνση και 
συνδρομή των εργασιών της Επιτροπής. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, σε 
κάθε περίπτωση δεν θα παρίστανται κατά την ψηφοφορία. 
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Άρθρο 5: Τρόποι και μέσα άσκησης αρμοδιοτήτων 

1. Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση των σκοπών της, να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε 
πόρους κρίνει πρόσφορους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για την 
υποστήριξη στην άσκηση του έργου της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Εταιρείας. Όταν έχει προσληφθεί κάποιος 
εξωτερικός σύμβουλος αναφέρεται στην Επιτροπή που έχει και την ευθύνη καθοδήγησης και 
παρακολούθησης. Ο εξωτερικός σύμβουλος αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας μαζί 
με μια δήλωση για οποιαδήποτε πιθανή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας ή με μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά. 

2. Η Διοίκηση υποχρεούται να παράσχει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για την 
διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής. 

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και  
στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από τη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού και από τη 
Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

 

Άρθρο 6: Υποβολή Αναφορών / Εκθέσεων 

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά ή, εφόσον απαιτείται, 
στην επόμενη συνεδρίασή του, σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής που έλαβαν χώρα. 

2. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο  εφόσον κρίνει ότι 
απαιτούνται δράσεις ή βελτιωτικές ενέργειες. 

 

Άρθρο 7: Αξιολόγηση της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας της. 

2. Ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών. 

3. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια 
από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της αξιολόγησης της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 8: Ισχύς – Διαδικασία Τροποποίησης 

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

2. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, όποτε κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, πιθανές αλλαγές στο 
κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. 

3. Ο Κανονισμός αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αρμοδιότητες σχετικά με τις Αποδοχές 

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Παραρτήματος Ι, η Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων του 
εταιρικού νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες περί αμοιβών διοικητικού συμβουλίου, έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:  

1. Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που 
υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 
 

2. Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, 
ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 
 

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. 
 

4. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις 
μεταβλητές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με 
προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών. 
 

5. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους 
του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη 
διανομή μετοχών. 
 

6. Εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται), αναφορικά με προγράμματα χορήγησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών. 
 

7. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την γενικότερη πολιτική αμοιβών της 
Εταιρείας και το συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών 
στην επιχείρηση. 
 

8. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής 
τον οποίο επαναξιολογεί ανά διετία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αρμοδιότητες και διαδικασίες σχετικά με τις Υποψηφιότητες 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες 

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Παραρτήματος IΙ, η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

1. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε». 

2. Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 2 του 
Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. Για την επιλογή των υποψηφίων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής 
και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε» που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

3.  Παρακολουθεί την εφαρμογή της «Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», συστήνει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίησή της και την 
επανεξέταση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της, όπου και όταν ενδείκνυται. 
 

4. Αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει 
προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει αναγκαίες. 

5. Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. 

6. Αξιολογεί τις ανάγκες ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και σχεδιάζει κατάλληλο πλάνο 
διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Καθορίζει, βάσει βέλτιστων πρακτικών, τις παραμέτρους αξιολόγησης και Προΐσταται στα εξής:  

 αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου (σε συνεργασία με τον Πρόεδρο), 

 ατομική αξιολόγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου  (σε συνεργασία με τον Πρόεδρο εφόσον 
πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα),  

 ατομική αξιολόγηση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο), 

 ατομική αξιολόγηση του Προέδρου,  

 πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 στοχευμένο προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική και 
την «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε».  
 

8. Καθοδηγεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, τα αποτελέσματα της οποίας επικοινωνούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του.   

9. Λαμβάνει υπόψη, κατά τη συνολική αξιολόγηση, τη σύνθεση, την πολυμορφία και την 
αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους. 

10. Λαμβάνει υπόψη, κατά την ατομική αξιολόγηση, την ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη 
εκτελεστικό, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό), τη συμμετοχή σε επιτροπές, την ανάληψη ειδικών 
αρμοδιοτήτων/ έργων, το χρόνο που αφιερώνεται, τη συμπεριφορά καθώς και την αξιοποίηση 
των  γνώσεων και της εμπειρίας.  
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11. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία εντοπισμού και προσδιορισμού υποψηφίων του άρθρου 2 του 
Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. 

12. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Κανονισμό Λειτουργίας 
της Επιτροπής, τον οποίο επαναξιολογεί τουλάχιστον ανά διετία. 

 

Άρθρο 2: Διαδικασία εντοπισμού και πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων 
μελών του 

2.1 Η Επιτροπή, προκειμένου να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα 
κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο 
όσων ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει 
υιοθετήσει η Εταιρεία, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:  
 
2.1.1 Η Επιτροπή εντοπίζει πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 
καταλληλότητας που καθορίζονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε» και δημιουργεί μια αρχική λίστα υποψηφίων με 
κατάλληλο αριθμό προσώπων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Σημειώνεται ότι η 
Επιτροπή δύναται να αναθέτει σε εξωτερικό σύμβουλο, με αντικείμενο δραστηριότητας 
την εξεύρεση και αξιολόγηση στελεχών, το έργο του εντοπισμού προσώπων κατάλληλων 
για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

2.1.2  Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και/ή μέλη της να 
πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με κατάλληλο αριθμό προσώπων, ανάλογα με τις 
εκάστοτε συνθήκες, από τούς επικρατέστερους υποψήφιους της αρχικής λίστας. 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δύναται να αναθέτει σε εξωτερικό σύμβουλο το έργο της 
αξιολόγησης των ως άνω προσώπων. Παράλληλα, η Επιτροπή αναθέτει στη Μονάδα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης τη διενέργεια ελέγχου ακεραιότητας των επικρατέστερων 
υποψηφίων με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 

2.1.3 Η Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που 
πραγματοποιήθηκαν, το πόρισμα του ελέγχου ακεραιότητας της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, υπεύθυνες δηλώσεις και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν υποβάλει οι 
υποψήφιοι, καθώς και την έκθεση αξιολόγησης που της έχει υποβάλει ο εξωτερικός 
σύμβουλος (σε περίπτωση που έχει γίνει ανάθεση σχετικών υπηρεσιών σε εξωτερικό 
σύμβουλο) και υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή των 
προσώπων που θεωρεί κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

2.1.4 Η Επιτροπή δύναται να ζητάει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά και 
υπεύθυνες δηλώσεις από τους υποψήφιους, σύμφωνα με το νόμο και τις πολιτικές της 
Εταιρείας, σε όποιο στάδιο της παρούσας διαδικασίας το κρίνει σκόπιμο. 

 

2.2 Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της θητείας προσώπων που έχουν 
ήδη την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή πριν ξεκινήσει τη 
διαδικασία της παρ. 2.1 για τον εντοπισμό και την πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο νέων 
προσώπων / υποψηφίων, εξετάζει πρώτα και αξιολογεί, στο πλαίσιο όσων ορίζονται στην 
Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υιοθετήσει η 
Εταιρεία, την ανανέωση θητείας των υφιστάμενων μελών και στη συνέχεια προβαίνει στη 
διαδικασία εντοπισμού υποψηφίων για τις υπολειπόμενες θέσεις προκειμένου να υποβάλει τη 
συνολική της πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 


