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Άρθρο 1   

 Εισαγωγή  & Γενικές Διατάξεις  

 

1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΟΤΕ Α.Ε. (ΟΤΕ ή Εταιρεία) είναι το όργανο 

που τη διοικεί.  Διαχειρίζεται τις υποθέσεις της και την εκπροσωπεί εξώδικα και 

δικαστικά ενεργώντας συλλογικά. Βασική του υποχρέωση είναι η διαρκής 

επιδίωξη του συμφέροντος της Εταιρείας. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα 

με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τι ς ανώνυμες εταιρείες  και για την εταιρική 

διακυβέρνηση των εταιρειών με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη της απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) .  

 

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση  των Μετόχων  ΟΤΕ. Για 

την εκλογή τους λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της  Πολιτικής 

Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. την οποία  έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. 

Διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  

σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου .  Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικά ή 

μη εκτελεστικά ορίζεται από το Δ.Σ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα 

εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων  (Γ.Σ.) .   

 

Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθώς και η θητεία τους καθορίζονται στο 

καταστατικό. Κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το Δ.Σ. ,  η θητεία 

είναι τριετής και τα μέλη συνολικά δέκα (10) , από τα οποία δύο (2) είναι 

εκτελεστικά και οκτώ (8) μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών,  τα τρία 

(3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Επίσης, τρία (3) από τα μέλη είναι 

γυναίκες, αριθμός που υπερβαίνει τις απαιτήσεις του νόμου  για την 

εκπροσώπηση κάθε φύλου στο Δ.Σ.  [τουλάχιστον δύο (2) γυναίκες].    

 

Σημειώνεται ότι τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 

διοίκησης της Εταιρείας.  Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την 

προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων αλλά δεν ασχολούνται με τα 

καθημερινά θέματα διοίκησης.  

 

Ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.  ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία η 

οποία δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη με τον ΟΤΕ εγκρίνεται από το Δ.Σ .   
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1.2 Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό, μπορούν 

επίσης  να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γ.Σ.  

 

1.3 Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα εξουσίες του 

εφόσον μια τέτοια ανάθεση δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. 

Τα πρόσωπα στα οποία ανατέθηκαν από το Δ.Σ. εξουσίες, μπορούν να τις 

αναθέτουν περαιτέρω σε μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτα πρόσωπα εφόσον κάτι τέτοιο 

προβλέπεται στο καταστατικό και στην σχετική απόφαση του Δ.Σ.  

 

1.4 Αν ένα  ή περισσότερα  εκτελεστικά  ή μη εκτελεστικά  μέλη  του Δ.Σ. χάσουν την 

ιδιότητα του μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του ς, το Δ.Σ. μπορεί να τα  

αντικαταστήσει για το υπόλοιπο της θητείας τους .  Αν το μέλος που έχασε  την  

ιδιότητά του ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και πλέον δεν  υπάρχει στο Δ.Σ. ο 

απαραίτητος νόμιμος αριθμός ανεξάρτητων μελών, το Δ.Σ. μπορεί να εκλέξει 

αντικαταστάτη που θα είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .  Ωστόσο, 

αυτή η  αντικατάσταση του ανεξάρτητου μέλους είναι προσωρινή,  μέχρι  την 

επόμενη Γ.Σ.  

 

Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα αντικαταστήσει ένα ή 

περισσότερα μέλη του που έχασαν την ιδιότητα του μέλους κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσει τη διοίκηση της Εταιρείας 

με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το  μισό των μελών 

όπως ήταν πριν το γεγονός και πάντως είναι τουλάχιστον τρία (3).   

 

1.5 Αν ένα μέλος του Δ.Σ.  δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις , έστω και μέσω 

εκπροσώπου,  για περισσότερο από έξι (6) μήνες  χάνει την ιδιότητα  του μέλους. 

Το Δ.Σ. διαπιστώνει το γεγονός αυτό με απόφασή του όταν συντρέξουν οι 

σχετικές προϋποθέσεις.  

 

Επίσης, ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί αν 

απουσιάζει αναιτιολόγητα  σε  τουλάχιστον δυο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις 

του Δ.Σ.  Ο κανόνας αυτός ισχύει για συνεδριάσεις που  έχουν σαν θέμα είτε  την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται  από τη Γ.Σ.  

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, το 

Δ.Σ. διαπιστώνει την παραίτηση με απόφασή του και αντικαθιστά το μέλος.  

 

Τέλος, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Δ.Σ. ή Γ .Σ.) παύει και αντικαθιστά  

άμεσα το μέλος του Δ.Σ. για το οποίο διαπιστώθηκε ότι έπαψαν να συντρέχουν 
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οι προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. Αυτό 

ισχύει ακόμα και αν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας έπαψαν για λόγους που 

το μέλος δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας.  

 

1.6 Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κυρίως:  

  Να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων .  

  Να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με μόνο σκοπό την προαγωγή 

του εταιρικού συμφέροντος .  

  Να μην επιδιώκουν δικά τους συμφέροντα που αντιβαίνουν στα 

συμφέροντα της Εταιρείας .  

  Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα άλλα μέλη  δικά τους 

συμφέροντα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με συναλλαγές της 

Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών .  

  Να απέχουν από την ψηφοφορία σε θέματα όπου υπάρχει σύγκρουση 

των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας.  

  Να αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις τους άμεσα 

μόλις προκύψουν.  

  Να μην ανταγωνίζονται την Εταιρεία για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων 

επιχειρώντας πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός και 

αν έχει δοθεί η άδεια της Γ.Σ. ή προβλέπεται στο καταστατικό.  

  Να εξασφαλίζουν συλλογικά ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις όπως και οι λοιπές εκθέσεις της Εταιρείας (διαχείρισης, 

εταιρικής διακυβέρνησης, αποδοχών) συντάσσονται και δημοσιεύονται 

σύμφωνα με το νόμο .  

  Να τηρούν αρχεία, βιβλία και στοιχεία, όπως προβλέπεται στο νόμο.  

  Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και απόρρητα 

και να απέχουν από πράξεις κατάχρησης και παράνομης ανακοίνωσης 

προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με το νόμο .  

  Να μην εκτελούν συναλλαγές με μετοχές της Εταιρείας, χρεωσ τικούς 

τίτλους, παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου .  

  Να γνωστοποιούν στην Εταιρεία όλες τις συναλλαγές που διενεργούν για 

λογαριασμό τους και αφορούν μετοχές της Εταιρείας ή χρεωστικούς 

τίτλους ή παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

εφόσον το συνολικό ύψος των συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 

€5.000 το χρόνο .   



 5 

  Να γνωστοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή τους με βασικό πελάτη, 

εγχώριο πάροχο ή προμηθευτή της Εταιρείας η οποία δεν εμπίπτει στις 

τρέχουσες  και συνήθεις  συναλλαγές στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των συνεργατών αυτών της Εταιρείας . Σε κάθε 

περίπτωση να γνωστοποιούν όλες τις  σχετικές συναλλαγές (συνήθεις ή 

μη, εξαιρουμένων των τραπεζικών) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο  

υπερβαίνει το ποσό των €40.000  το χρόνο.  

  Να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

   

 Περαιτέρω, ειδικά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:  
 

  Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που αποφασίζει το 

Δ.Σ.  

  Διαβουλεύονται  ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη 

σχετικά με την καταλληλότητα της στρατηγικής που εφαρμόζεται.  

  Σε περίπτωση κρίσης ή κινδύνου  καθώς και όταν πρόκειται να ληφθούν 

σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι αυτές που θα επηρεάσουν τη 

χρηματοοικονομική  κατάσταση της Εταιρείας, ενημερώνουν χωρίς 

καθυστέρηση το Δ.Σ. υποβάλλοντας έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις 

προτάσεις τους.  

 
 
Tα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση ιδίως να :  
 

  Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας, την 

υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της.  

  Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των 

επιδόσεών τους.  

  Εξετάζουν τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών και εκφράζουν τις 

απόψεις τους γι’ αυτές με βάση πληροφορίες που υπάρχουν.  

 
Ειδικά τα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , πέραν των παραπάνω  :  

  Οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις οι οποίες έχουν σαν θέμα την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είτ ε άλλο θέμα 

που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  

  Υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές προς τη Γ.Σ. 

ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Δ.Σ.  

  Εφόσον η πλειοψηφία τους έχει συμφωνήσει στη χορήγηση άδειας από 

το Δ.Σ. για κατάρτιση συναλλαγής της Εταιρείας με μέτοχό της, ο μέτοχος 
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αυτός της Εταιρείας (α) μπορεί να μετέχει στην ψηφοφορία της Γ.Σ. για 

το ίδιο θέμα και (β) υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της 

πλειοψηφίας στην εν λόγω Γ.Σ.  

 

1.7 Τα νέα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν εισαγωγική ενημέρωση ενώ όλα τα μέλη 

λαμβάνουν επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους για ουσιώδη 

θέματα της λειτουργίας της Εταιρείας.  

 

1.8 Το Δ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με έξοδα της 

Εταιρείας στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο  για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του.  

 

1.9 Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις 

ανώνυμες εταιρείες.  

Ειδικότερα, κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται για ζημία που η Εταιρεία υφίσταται 

από πράξη ή παράλειψη του μέλους που συνιστά παράβαση των καθηκόντων 

του.  

Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια 

του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.  

Επίσης, δεν υπάρχει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

νόμιμη απόφαση της Γ.Σ. ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση ,  η 

οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκή πληροφόρηση του μέλους και 

με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος της Εταιρείας.  

 

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ασκεί έγκαιρα και με επιμέλεια τις αξιώσεις της 

Εταιρείας κατά των μελών του που έχουν ευθύνη για ζημία της Εταιρείας 

σύμφωνα με τα παραπάνω. Η Εταιρεία μπορεί πάντως με τις π ροϋποθέσεις του 

νόμου να παραιτηθεί των αξιώσεών της κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και 

έγκρισης της Γ.Σ.  

 

Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ποινική ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες 

εταιρείες και /ή με διατάξεις άλλων νόμων (πχ. φορολογικών).  

 

1.10 Στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή ή να χορηγούνται άλλες 

παροχές σύμφωνα πάντα με το νόμο, το καταστατικό και την Πολιτική 

Αποδοχών της Εταιρείας.  
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Ωστόσο, δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή  ή παροχές σε μέλη του Δ.Σ. για τη 

συμμετοχή τους στις εργασίες του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, εφόσον τα μέλη  

αυτά ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση τα μέλη αυτά 

λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης.  

 

1.11 Το Δ.Σ. αξιολογεί το ίδιο την αποτελεσματικότητά του κάθε χρόνο σύμφωνα με 

το νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.  

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές, το Δ.Σ. αξιολογείται και 

από ανεξάρτητο οίκο ανά τακτά χρονικά διαστήματα .   

 

Άρθρο 2  

 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

2.1 Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή  του μετά από κάθε εκλογή μελών του από τη 

Γ.Σ. καθώς και όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, συγκροτείται σε Σώμα ,  ορίζοντας τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο .   

Την πρώτη αυτή συνεδρίαση μπορεί να συγκαλέσει κάθε μέλος που παρίσταται.   

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. ορίζει  τις ιδιότητες των μελών του ως 

εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά θα έχουν ήδη 

καθοριστεί από τη Γ.Σ.  

 

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να 

συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. ορίζει 

Αντιπρόεδρο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.  

 

Ο Πρόεδρος οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες του Δ.Σ.  Προΐσταται του 

Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για τη συνολική, αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Διευκολύνει και προωθεί τη 

δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών και την 

αποτελεσματική συνεισφορά όλων των μη εκτελεστικών μελών, μεριμνά για την 

επικοινωνία με τους μετόχους και συνεργάζεται στενά με τον Γραμματέα του 

Δ.Σ. για την προετοιμασία των συνεδριάσεων και την πλήρη ενημέρωση των 

μελών του Δ.Σ.  Τέλος, έχει όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στο νόμο 

(πχ. υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και στο καταστατικό.  

  
Ο  Πρόεδρος  αξιολογείται  από  το  Δ.Σ .  σε  ό ,τι αφορά  στην άσκηση  των 

καθηκόντων  του .  
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Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του  

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή 

κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον 

Πρόεδρο ή, σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος αυτού, από το Δ.Σ. πριν την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης.   

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. , πέραν της αρμοδιότητάς του για την αναπλήρωση 

του Προέδρου  στα μη εκτελεστικά καθήκοντά του ,  μεταξύ άλλων, συντονίζει τη  

συνεργασία  μεταξύ  των μη  εκτελεστικών  και  των εκτελεστικών  μελών του  Δ.Σ.  

και  την αποτελεσματική  επικοινωνία  τους, προΐσταται  στις  συνεδριάσεις  των μη  

εκτελεστικών  μελών του  Δ.Σ. (χωρίς  την παρουσία  των εκτελεστικών  μελών) 

στις  οποίες  αξιολογείται  η  επίδοση  των εκτελεστικών  μελών, προΐσταται  στη  

διαδικασία  αξιολόγησης  του  Προέδρου  από  το  Δ.Σ., βρίσκεται στη  διάθεση  των 

μετόχων της  Εταιρείας  για  συναντήσεις  μαζί  τους  για  θέματα  εταιρικής  

διακυβέρνησης .  

 

2.2 Το Δ.Σ. ορίζει τον Γραμματέα  του ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ .Σ. Ο ρόλος 

του είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και στα άλλα μέλη του 

Δ.Σ., συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση  του Δ.Σ. με τις 

εσωτερικές διαδικασίες  και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς  

και την αποτελεσματική  και αποδοτική λειτουργία του .   

 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρμοδιότητες του Γραμματέα περιλαμβάνεται  μεταξύ 

άλλων η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., η πληροφόρηση του Δ.Σ., η 

διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές του ,  

μεταξύ της ανώτατης διοίκησης  και του Δ.Σ. ,  η οργάνωση της ένταξης νέων 

μελών,  κλπ.  

 

Άρθρο 3  

 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου   

Προετοιμασία των συνεδριάσεων  

 

3.1 Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό 

της Εταιρείας. Ωστόσο ,  κατά κανόνα ,  το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) 

φορά κάθε  μήνα.  

 



 9 

Αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, ο Πρόεδρος συγκαλεί 

συνεδρίαση που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) εργάσιμες ημέρες από 

την ημέρα που του υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Στην αίτηση πρέπει να 

προσδιορίζονται με τρόπο συγκεκριμένο τα θέματα που θα συζητηθούν.  

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των εργασιών του Δ.Σ. και την έγκαιρη 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, συντάσσεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού 

έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων  και ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο 

μπορεί  να αναθεωρείται  ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας και /ή όταν οι 

συνθήκες το απαιτούν.  

 

3.2 Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  συγκαλεί με πρόσκλησή του ο Πρόεδρος (πλην της 

πρώτης για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα για την οποία έγινε ήδη αναφορά 

παραπάνω  στην παρ. 2.1).   

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά κανόνα στην έδρα της Εταιρείας. Μπορεί ωστόσο να 

συνεδριάσει σε τόπο που προβλέπεται στο καταστατικό ή σε οποιοδήποτε άλλο 

τόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και συμφωνούν  σε αυτό.  

 

Η πρόσκληση μπορεί να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με 

τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή κάποια από τα μέλη του Δ.Σ. Σε τέτοια 

περίπτωση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 

συμμετοχή των μελών.  

 

Τα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτοπροσώπως. Αν αυτό όμως δεν 

είναι δυνατό, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος του Δ.Σ. Πάντως, 

κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα μέλος.   

 

Επίσης, κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει τη συμμετοχή του με τηλεδιάσκεψη αν 

κατοικεί σε άλλη χώρα ή έχει άλλο σπουδαίο λόγο (όπως ασθένεια, αναπηρία, 

πανδημία, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση η  συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη  (όπως και 

μέσω τηλεφώνου ή με παρόμοια μέσα επικοινωνίας ) θεωρείται σαν 

αυτοπρόσωπη παρουσία .   

 

3.3 Η προετοιμασία για την πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. ξεκινά με την 

κατάρτιση της έγγραφης πρόσκλησης, που περιλαμβάνει τα θέματα της 
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ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τον τόπο, την ημερομηνία και 

την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.  

 

Η ημερήσια διάταξη συνοδεύεται  από τις  εισηγήσεις ή τα ενημερωτικά 

σημειώματα για τα θέματα που περιλαμβάνει ,  μαζί με τυχόν σχετικά έγγραφα 

και υλικό. Στην εισήγηση και στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται όλα τα 

στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ.  

Οι εισηγήσεις, τα σημειώματα καθώς και όλα τα έγγραφα και το υλικό που 

σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη πρέπει να έχουν καλή εμφάνιση και να 

είναι ευανάγνωστα και κατανοητά.  

 

Η πρόσκληση, οι εισηγήσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα πρέπει να είναι 

γραμμένα στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τα  λοιπά  έγγραφα και υποστηρικτικό 

υλικό  μπορεί να είναι γραμμένα μόνο στα αγγλικά στην περίπτωση που οι 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. διεξάγονται μόνο στα αγγλικά.  

 

Οι εισηγήσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που έχουν υποβληθεί στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχουν εγκριθεί από αυτόν, κατατίθενται μαζί με τα 

τυχόν σχετικά έγγραφα και υλικό στον Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες πριν τη συζήτηση, προκειμένου να είναι δυνατή 

καταρχάς η έγκαιρη κατάρτιση του καταλόγου  και στη συνέχεια η κατάρτιση της 

ημερήσιας διάταξης.   

 

Η έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εισήγησης ή ενημερωτικού 

σημειώματος που έχει υποβληθεί σε αυτόν, μπορεί να προκύπτει  και μόνο από 

την υποβολή του εν λόγω εγγράφου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  στο Δ.Σ .  

 

3.4 Η προθεσμία του νόμου για την πρόσκληση  των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση 

είναι  δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες  πριν από τη συνεδρίαση ή, αν η 

συνεδρίαση διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες  πριν από τη συνεδρίαση.  

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πρόσκληση με το σύνολο των 

εγγράφων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης, 

άσχετα από την πολυπλοκότητα ή μη των θεμάτων, να γνωστοποιείται στα μέλη 

τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση.  

 

Στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται δια περιφοράς, 

δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ., τα μέλη δεν λαμβάνουν 
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πρόσκληση αλλά ενημερώνονται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν, 

σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση τα μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν παράλληλα  σχέδιο του πρακτικού του Δ.Σ. που περιέχει 

τις εισηγήσεις, ενημερωτικά σημειώματα και τις αποφάσεις για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

Τέλος, όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή σπουδαίος λόγος, τα μέλη του 

Δ.Σ. μπορούν να προσκληθούν χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες 

(συνεδρίασης ή δια περιφοράς απόφασης) και χωρίς την αποστολή εισηγήσεων 

ή ενημερωτικών σημειωμάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

παρίστανται ή να εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Δ.Σ. και να 

μην αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και τη λήψη απόφασης. Σε 

περίπτωση δε απόφασης χωρίς συνεδρίαση, θα πρέπει όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή 

οι αντιπρόσωποί τους να υπογράψουν το πρακτικό που θα καταρτισθεί και θα 

αποτελεί την απόφαση του Δ.Σ.  

 

3.5 Η πρόσκληση με το σύνολο των εγγράφων για τη συνεδρίαση καθώς και οι 

ενημερώσεις  και το  σχέδιο  πρακτικών  σε περίπτωση λήψης απόφασης χωρίς 

συνεδρίαση, αποστέλλονται στα μέλη από τον Γραμματέα του Δ.Σ. μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει τα 

μέλη.  

 

3.6 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν οποτεδήποτε, από την εγγραφή του 

θέματος στην ημερήσια διάταξη μέχρι τη λήψη απόφασης, να ζητήσουν, μέσω 

του Διευθύνοντος Συμβούλου, την παροχή διευκρινίσεων και/ή την προσκόμιση 

οποιουδήποτε συμπληρωματικού στοιχείου ή εγγράφου σχετικού με το θέμα.  

 

Άρθρο 4  

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Συζήτηση  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  

 

4.1 Για να συνεδριάσει νόμιμα το Δ.Σ., να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και να πάρει αποφάσεις  σχετικά με αυτά, πρέπει να είναι παρόντα ή 

να εκπροσωπούνται τα μισά πλέον ενός από το σύνολο των μελών του Δ.Σ., 

ποτέ ωστόσο ο αριθμός αυτών των μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 

τρία (3) (απαρτία). Αν προκύψει κλάσμα, παραλείπεται.   
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ελέγχει αν υπάρχει απαρτία στη συνεδρίαση. Αν 

προκύψει έλλειψη απαρτίας μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος 

λύνει τη συνεδρίαση. Ωστόσο οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη δ ιάρκεια 

της συνεδρίασης και όσο υπήρχε απαρτία είναι νόμιμες και ισχυρές.  

 

Το  Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και 

εκπροσωπούνται  στη συνεδρίαση  (πλειοψηφία) , εκτός από τις περιπτώσεις που 

ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπουν διαφορετικά.    

Στο πλαίσιο αυτό, γ ια τη συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε από 

τα Ειδικά  Θέματα  που περιλαμβάνονται στην παρ.  4 του άρθρου 8 του 

καταστατικού, απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον εννέα (9) μελών του Δ.Σ, 

τα οποία είναι παρόντα ή  εκπροσωπούνται από άλλο μέλος .  

 

4.2 Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εφόσον όλα τα μέλη 

συμφωνούν, μπορούν να διεξάγονται μόνο στα αγγλικά.   

 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται,  μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος και στελέχη της 

Εταιρείας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή και τρίτοι,  εφόσον είτε 

συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους είτε κρίνεται ότι μπορούν να 

συνεισφέρουν στη συζήτηση .  

 

Τα θέματα παρουσιάζει και εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα μέλη του 

Δ.Σ. μπορούν να απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ,  τις οποίες απαντά ο 

Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος ,  κατά την κρίση του, μπορεί  να δώσει το λόγο 

σε αρμόδιο για το θέμα στέλεχος ή τρίτο που παρίσταται.  Στο τέλος  

τοποθετούνται τα μέλη  του Δ.Σ .   

 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της συζήτησης ο εισηγητής μπορεί να τροποποιήσει την 

εισήγησή του  αναφέροντας  τους λόγους και διατυπώνοντας την τελική 

εισήγηση, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά.  

 

Όταν ολοκληρώνεται η συζήτηση κάθε θέματος, αυτό τίθεται σε ψηφοφορία για 

τη λήψη απόφασης. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε ονομαστική και φανερή.   

 

4.3 Αν κάποιο θέμα αναφέρεται σε ιδιωτικά συμφέροντα μέλους του Δ.Σ.  ή υπάρχει  

ως προς το μέλος αυτό άλλη σύγκρουση συμφερόντων ,  όπως η σύγκρουση 
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συμφερόντων ορίζεται στο νόμο ή στις πολιτικές της Εταιρείας ,  το μέλος αυτό 

εξαιρείται από τη λήψη της σχετικής απόφασης  ή /και από τη συζήτηση  του 

θέματος .  

 

4.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας  δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ .Σ.   

 

Άρθρο 5  

 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Πρακτικά  

 

5.1 Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηρούνται 

πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο  και 

το Γραμματέα του Δ.Σ .  Προσυπογράφονται επίσης  στην τελευταία τους σελίδα 

από τα μέλη  που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στα πρακτικά αναφέρονται :  

α)  Το ονοματεπώνυμο των παρόντων, των εκπροσωπούμενων  και των 

απόντων μελών του Δ.Σ. ,  του Γραμματέα, του Νομικού Συμβούλου και κάθε 

άλλου προσώπου το οποίο παρίσταται και μετέχει στη συνεδρίαση .  

β)  Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, με τον αριθμό παρουσίασης του καθενός.  

γ)  Η εισήγηση, η ενημέρωση, η περίληψη της συζήτησης  με  τα σημαντικότερα 

σημεία αυτής, οι δηλώσεις των μελών που ζητούν ρητά την αυτολεξεί 

καταχώρησή τους, η γνώμη των μελών  που μειοψήφησαν, καθώς και κάθε 

άλλο στοιχείο που θεωρήθηκε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημαντικό.  

δ)  Η απόφαση του Δ.Σ. ,  όπως η διατύπωσή της οριστικοποιείται με βάση την 

εισήγηση, τη συζήτηση  που διεξήχθη  και την άποψη  της πλειοψηφίας.  

 

5.2 Τα πρακτικά επικυρώνονται στο σύνολό τους, στην επόμενη συνεδρίαση . Σε 

επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να επικυρωθούν την ίδια μέρα της 

συνεδρίασης (αυθημερόν).   

 

Σε περίπτωση που υπάρξει λεκτικό ή αριθμητικό ή λογιστικό σφάλμα στη 

διατύπωση πρακτικού  που επικυρώθηκε αυθημερόν ,  επικυρώνεται εκ νέου η σε 

αντικατάσταση του πρακτικού  που διατυπώθηκε εσφαλμένα, μετά από 

ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.   
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Κάθε μέλος του Δ.Σ., πριν την επικύρωση των πρακτικών, μπορεί να προτείνει 

τη φραστική διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους που υλοποιείται εφόσον γίνει 

δεκτή από το Δ.Σ .  

 

Μέλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να προσέλθει κατά τη συνεδρίαση 

της επικύρωσης, δικαιούται να στείλει τις τυχόν παρατηρήσεις του γραπτά στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Δ.Σ. τις παρατηρήσεις του 

μέλους  για να ληφθούν υπόψη προς διόρθωση ή συμπλήρωση των πρακτικών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.  

 

Η διαδικασία επικύρωσης δεν ακολουθείται στην περίπτωση κατάρτισης 

πρακτικών χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικό δια περιφοράς) 

σύμφωνα με την παρ. 5.4 παρακάτω .   

 

Στην περίπτωση που μέλος του Δ.Σ.  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης  έχει 

διαφωνήσει με την τελική απόφαση και έχει διατυπώσει διαφορετική άποψη, η 

άποψη αυτή καταγράφεται  στα πρακτικά. Αν διατυπωθούν  περισσότερες 

απόψεις ,  τότε καταγράφονται χωριστά ή ομαδοποιούνται,  εφόσον είναι δυνατό .  

Το μέλος που διαφωνεί με την τελική απόφαση, υπογράφει τα αντίστοιχα 

πρακτικά, στα οποία έχει καταγραφεί η απόφαση αυτή και η άποψη την οποία 

εξέφρασε. Αν δεν έχει καταχωρηθεί η άποψή του δικαιούται ,  πριν υπογράψει τα 

πρακτικά ,  να ζητήσει να καταχωρηθεί .   

Αν το μέλος του Δ.Σ.,  παρόλο ότι στα πρακτικά έχει καταγραφεί η διαφορετική 

άποψή του ,  αρνείται να τα υπογράψει, γίνεται σε αυτά μνεία της άρνησης.  

 

5.3 Ο Γραμματέας του Δ.Σ. συντάσσει και υπογράφει έγγραφο με το περιεχόμενο 

της απόφασης για κάθε θέμα. Τα έγγραφα αυτά, με επιμέλεια της Γραμματείας 

του Δ.Σ., χορηγούνται σε αντίγραφο, σε όλες τις συναρμόδιες λειτουργίες της 

Εταιρείας. Στις περιπτώσεις που κατά το νόμο απαιτεί ται  δημοσίευσή τους στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ,  αυτό  γίνεται με μέριμνα του Γραμματέα του 

Δ.Σ.  

 

5.4 H κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους 

αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό δια 

περιφοράς). 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.  
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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.  

 

5.5 Τα πρακτικά  καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ,  που μπορεί να τηρείται και 

ηλεκτρονικά ,  και φυλάσσονται στο αρχείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Αντίγραφα 

των πρακτικών  δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. εφόσον ζητηθούν.  

 

5.6 Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή 

από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν.  

 

5.7 Τα πρακτικά τηρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα . Κάθε μέλος του 

Δ.Σ. λαμβάνει τα πρακτικά και στις δυο γλώσσες και υπογράφει και τις δύο 

εκδόσεις.  

 

 Άρθρο 6  

  Ισχύς του Κανονισμού  

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την έγκρισή του από το Δ.Σ. Μπορεί να 

τροποποιηθεί,  αντικατασταθεί ή καταργηθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Δ .Σ.  

 


