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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(στο εξής: <Εταιρεία>). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη:  

 Το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, 

 Την νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών, 

 Την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία και την οργάνωση του κλάδου του 

επαγγελματικού θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, 

 Την φορολογική νομοθεσία, 

 Την εργατική νομοθεσία, 

 Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

 Το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

 Το Καταστατικό της Εταιρείας  

 

Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας δεσμεύει τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, τα μέλη των επιτροπών του και τους εργαζόμενους 

οποιαδήποτε βαθμίδας (στο εξής: <Υπόχρεα Πρόσωπα>). Τα Υπόχρεα Πρόσωπα 

οφείλουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και άκρα επιμέλεια, 

εφαρμόζοντας πιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

 

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα επίσης οφείλουν να τηρούν τον απόρρητο χαρακτήρα 

πληροφοριών που αποκτούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να απέχουν 

από τη χρησιμοποίηση τέτοιων πληροφοριών για ίδιο όφελος ή όφελος τρίτων. 

 

Το Εγχειρίδιο  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας μελετήθηκε και εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας επανεξετάζεται και ενημερώνεται ή τροποποιείται, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Δικαίωμα υποβολής πρότασης για την αναθεώρηση του περιεχομένου του 

Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
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(ανεξαρτήτου θέσης, βαθμίδας και αρμοδιοτήτων) και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των επιτροπών του. Οι προτάσεις αναθεώρησης υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνεργασία με 

την Επιτροπή Ελέγχου, εκτιμά εάν οι προτάσεις αυτές είναι σύμφωνες με το 

Καταστατικό, τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και κάνει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη υιοθέτησης ή μη αυτών 

των προτάσεων. Η τροποποίηση γίνεται με αντικατάσταση των αντιστοίχων σελίδων 

του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή ολόκληρου του εγχειριδίου, από 

τους κατόχους των εγχειριδίων με ευθύνη του Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Όλα τα αντίγραφα του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι 

αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για την έκδοση και 

διανομή των αντιγράφων του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθώς 

και για την τήρηση καταλόγου εξουσιοδοτημένων κατόχων. Σε περίπτωση 

αναθεώρησης, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη για την ενημέρωση 

των κατόχων των Εγχειριδίων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Με τη παράδοση 

μιας καινούργιας έκδοσης του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σε 

έγχαρτη μορφή, κάθε παραλήπτης πρέπει να επιστρέφει στον Υπεύθυνο Εσωτερικού 

Ελέγχου την παλαιότερη έκδοση αυτού που είχε παραλάβει. Οι προϊστάμενοι των 

Μονάδων (Διευθύνσεων και Υπηρεσιών) οφείλουν να ενημερώνουν τους υφισταμένους 

τους, κατ’ ελάχιστο, για όλες τις πολιτικές και διαδικασίες που αναγράφονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και που αφορούν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητές τους. Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της θέσης και της 

βαθμίδας τους, συνεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές παρέχοντας πληροφορίες 

που διευκολύνουν το έργο τους, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου. Σε περίπτωση της εμφάνισης προβλήματος στη 

συνεργασία εσωτερικού ελεγκτή με ελεγχόμενο (πρόβλημα το οποίο δεν δύναται να 

επιλυθεί με διάλογο μεταξύ των δύο αυτών μερών), ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

το αναφέρει μέσα στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου εντός της ελεγκτικής περιόδου 

στην οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό, ενώ ο ελεγχόμενος έχει την δυνατότητα να 
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αναφέρει την άποψή του επί αυτού, έγγραφα ή προφορικά, προς τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Η διάθεση του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός ή εκτός της Εταιρείας, γίνεται μόνο μετά από ρητή 

έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κανένα τμήμα αυτού 

του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί 

με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης πληροφοριών, της φωτοαντιγραφής ή της 

εγγραφής σε μαγνητοταινία ή δίσκο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Ο παρόν Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας έχει καταρτιστεί βάσει των αρχών της 

σύγχρονης οργάνωσης, του μεγέθους, του αντικειμένου και του οργανογράμματος της 

Εταιρείας. Συγκεκριμένα, στο παρόν αναλύονται:  

 το Οργανόγραμμα της Εταιρείας  

 οι Αρμοδιότητες και η Σύνθεση των Μονάδων (τμημάτων)  

 ο Τρόπος Επικοινωνίας των Μονάδων (τμημάτων) 

 οι Βοηθητικές Υπηρεσίες  

 η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικού  

 η Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων 

 η Πολιτική Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

 ο Κώδικας Εταιρικής Συμπεριφοράς  

 οι Οδηγίες προς Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής 

 οι Οδηγίες Εκκένωσης του Κτιρίου Γραφείων σε Περίπτωση Πυρκαγιάς 

 η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 η Πολιτική Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 η Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 η Πολιτική Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 το Υπόδειγμα Φύλλου Αξιολόγησης Εργαζόμενου 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως το όργανο που διοικεί την Εταιρεία. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα: 

- Να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της, τη διαχείριση της 

περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 

- Να ορίζει και να επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, να παρακολουθεί και να αξιολογεί περιοδικά ανά τρεις (3) 

τουλάχιστον χρήσεις την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, προβαίνοντας 

στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. 

- Να διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, 

στόχους: 

α. Στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

β. Στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία. 

γ. Στην αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

δ. Στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής 

κατάστασης αυτής. 

ε. Στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και με τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. 

- Να διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

της Εταιρείας, ήτοι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η λειτουργία διαχείρισης 

κινδύνων και η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, είναι ανεξάρτητες από τους 

επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους 
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οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την 

αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. 

- Να διασφαλίζει ότι το αναλυτικό βιογραφικό κάθε μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου επικαιροποιείται και διατηρείται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους. 

 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, αναφέρονται τα εξής θέματα που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 Ίδρυση και τρόπος λειτουργίας υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων 

εγκαταστάσεων (άρθρο 2, παράγραφος 2). 

 Χρηματοδότηση της Εταιρείας (άρθρο 7, παράγραφοι 1, 2, 3, 6, 7). 

 Αριθμός μελών (άρθρο 11, παράγραφος 1). 

 Τρόπος εκλογής των μελών (άρθρο 11, παράγραφος 2). 

 Θητεία μελών (άρθρο 11, παράγραφος 3). 

 Αντικατάσταση μελών (άρθρο 11, παράγραφος 4). 

 Παραιτήσεις μελών (άρθρο 11, παράγραφος 5). 

 Ανανέωση θητείας (άρθρο 11, παράγραφος 6). 

 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 12, παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 12, παράγραφος 7). 

 Εγκυρότητα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 13, 

παράγραφος 1). 

 Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 13, 

παράγραφοι 2, 3). 

 Τρόπος λήψης αποφάσεων (άρθρο 14, παράγραφοι 4, 5). 

 Περιεχόμενο αποφάσεων (άρθρο 14, παράγραφοι 1,2,3). 

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων (άρθρο 14, παράγραφοι 4, 5). 

 Ευθύνη μελών (άρθρο 15, παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και άρθρο 16). 

 Αμοιβές μελών (άρθρο 17). 

 Περιορισμοί μελών (άρθρο 18). 

 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετόχων (άρθρο 19, παράγραφος 3 και άρθρο 20. 

παράγραφοι 2, 3 και άρθρο 23 παράγραφος 4 και άρθρο 24, παράγραφοι 1, 2, 4, 

5). 
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 Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 26, παράγραφοι 1,2). 

 Μερισματική πολιτική (άρθρο 27, παράγραφοι 1, 2, 3). 

 Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας (άρθρο 28 και άρθρο 29, παράγραφοι 1, 2, 3). 

 
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Α. Κατηγορίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

Συμπληρωματικά με όσα αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

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

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με 

οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που 

έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του 

ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε 

αναπληρωματικό μέλος (εφόσον υφίσταται τέτοιο) είτε νέο μέλος που εκλέγει σε 

αντικατάσταση, το οποίο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια ανεξαρτησίας.  . 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να 

υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, 

δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2). Σε περίπτωση που προκύψει κλάσμα, 

στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα. 

Η Εταιρεία υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την 

εκλογή και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός είκοσι (20) ημερών από το 

πέρας αυτής. 

 

Β. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση 

της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Ειδικότερα, τα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
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 Είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της 

Εταιρείας. 

  Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Λαμβάνουν την πρωτοβουλία της αξιολόγησης, εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, 

της καταλληλότητας της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. 

 Είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Καταθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους όταν 

συντρέχουν καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων.  

 

Γ. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ως μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα 

οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των 

καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει 

η ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Οι κυριότερες αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, συνίστανται στις ακόλουθες: 

 Την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της Εταιρείας με 

την εφαρμοζόμενη στρατηγική. 

  Τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εάν οι προτάσεις που υποβάλλουν τα 

εκτελεστικά μέλη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγούν στην 

επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

 Την εποπτεία των εκτελεστικών μελών όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Δ. Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία καθορίζονται από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η 

Εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόζει. Γενικά, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον είναι απαλλαγμένο από 
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οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση 

του. 

Ειδικότερα, περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται σχέση εξάρτησης και συνεπώς το μη 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ανεξάρτητο είναι οι ακόλουθες: 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις 

εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 Το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε 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 των αμοιβών, των παροχών και της συμμετοχής 

σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών που δικαιούται, βάση 

της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) διατηρεί ή 

διατηρούσε επιχειρηματική σχέση (είτε ως σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή / και 

υπηρεσιών είτε ως πελάτης) κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το 

διορισμό του (α) με την Εταιρεία ή (β) με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία ή (γ) με 

μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 

δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις τελευταίες 

τρεις (3) χρήσεις πριν από το διορισμό του ή (δ) με μέτοχο που κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του 

μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις 

πριν από το διορισμό του. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) έχει διατελέσει μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας για 

περισσότερο από εννέα (9) χρήσεις αθροιστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από την Εταιρεία πριν από την 

οποιαδήποτε επανεκλογή τους μετά το πέρας των εννέα (9) ετών για μια νέα θητεία 

ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) διατηρούσε σχέση 

εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με 

συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το 

διορισμό του. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) έχει συγγένεια μέχρι 

δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (α) με μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας ή (β) με διευθυντικό 

στέλεχος της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας ή (γ) με μέτοχο που 

κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό 

(10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) είναι σύζυγος ή 

σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο (α) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας ή (β) διευθυντικού στελέχους της 

Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας ή (γ) μετόχου που κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) έχει διοριστεί από 

ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) εκπροσωπεί 

μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις 

εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες. 

 Το μέλος έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με 

αυτή εταιρεία κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το διορισμό του. 

 Συγγενής του μέλους μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει 

διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία 

κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το διορισμό του μέλους. 

 Σύζυγος του μέλους έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε 

συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το 

διορισμό του μέλους. 
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 Σύντροφος του μέλους που εξομοιώνεται με σύζυγο έχει διενεργήσει υποχρεωτικό 

έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τις τελευταίες τρεις 

(3) χρήσεις πριν από το διορισμό του μέλους. 

 Ελεγκτική εταιρεία στην οποία το μέλος απασχολείται ως ελεγκτής έχει διενεργήσει 

υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τις 

τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από το διορισμό του μέλους. 

 Το μέλος (ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος) είναι εκτελεστικό 

μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό 

μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει τον ορθό 

χαρακτηρισμό ενός μέλους του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, βάσει των παραπάνω 

κριτηρίων ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

επαναξιολογεί την πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων από τα ανεξάρτητα μέλη σε ετήσια 

τουλάχιστον βάση ανά χρήση και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε 

περίπτωση που κατά την επαναξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας ή 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή διαπιστωθεί ότι τα ως άνω κριτήρια έπαψαν να συντρέχουν στο 

πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασης του.  

Τονίζεται ότι, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την 

έγκριση προς δημοσιοποίηση των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και των σημειώσεων επί αυτών ή η ημερήσια διάταξη των οποίων 

περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του. 

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε δύο (2) 

τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το 

μέλος αυτό θα λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του 

μέλους σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού, 

έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.      

  

Ε. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να προέρχεται είτε από τα 

εκτελεστικά μέλη είτε από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Στην πρώτη περίπτωση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει Αντιπρόεδρο από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.  

Ο ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

 Την εξασφάλιση της αποδοτικής ροής των πληροφοριών, τόσο εντός του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

επιτροπών του και των διευθυντικών στελεχών. 

 Την προαγωγή της διεξαγωγής ανοιχτής συζήτησης με κριτικό πνεύμα και την 

ενθάρρυνση της διατύπωσης διαφορετικών απόψεων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

 Τον καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής από 

τα μέλη των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών πριν από τη συνεδρίαση για τη 

λήψη ορθών και εμπεριστατωμένων αποφάσεων. 

 Προΐσταται στην αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου από 

κοινού με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

 Την παρακολούθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εισαγωγικής 

ενημέρωσης και της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Την τακτική επικοινωνία με τους μετόχους της Εταιρείας. 

 Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. 

 Την παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση. 

 Την οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  

 



 

  Σελίδα :  11  

3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβαίνει ετησίως στην αυτό-αξιολόγηση των 

επιδόσεων αυτού και των Επιτροπών του, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Η αξιολόγηση 

αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της σύνθεσης (π.χ. επάρκεια γνώσεων, 

δεξιοτήτων και εμπειρίας μελών Διοικητικού Συμβουλίου, επίπεδο πολυμορφίας), της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά (π.χ. συχνότητα 

συνεδριάσεων, ενεργή συμμετοχή στις συνεδριάσεις, ορθή τήρηση πρακτικών), 

αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας καθενός από τα μέλη του 

(π.χ. τακτική συμμετοχή στις συνεδριάσεις, ικανότητα άσκησης ανεξάρτητης κρίσης κατά 

τη λήψη αποφάσεων, ύπαρξη υψηλών ηθικών προτύπων και εμφάνιση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας) και των Επιτροπών του, 

καθώς και εξέταση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα τυχόν 

προσδιορισμένους στόχους απόδοσης (π.χ. για θέματα που αφορούν το πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης, τη στρατηγική της Εταιρείας, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τα 

οικονομικά αποτελέσματα). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πρέπει να γνωστοποιούνται και να συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και ακολούθως να λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο 

της ένταξης νέων μελών κι άλλα συναφή θέματα. Επιπροσθέτως, συνοπτική περιγραφή 

της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, 

καθώς και περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών, θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

4. Διαδικασία διαβούλευσης εκτελεστικών μελών με μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα εκτελεστικά μέλη διαβουλεύονται τουλάχιστον ανά δεκαπέντε (ημερολογιακές) ημέρες 

με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μη πραγματοποίηση 

διαβούλευσης σύμφωνα με το προαναφερθέν χρονικό πρότυπο είναι επιτρεπτή μόνο 

εφόσον έχει λάβει χώρα μια ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

εντός των οποίων εξαντλήθηκε η εκάστοτε εταιρική θεματολογία που αφορά τις 

αρμοδιότητες των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η διαβούλευση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία είτε ενός εκτελεστικού 
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μέλους είτε ενός μη εκτελεστικού μέλους. Στη διαβούλευση δεν είναι απαραίτητο να 

μετέχουν όλα τα εκτελεστικά ή όλα τα μη εκτελεστικά μέλη. Η συμμετοχή όμως ενός 

τουλάχιστον εκτελεστικού και ενός μη εκτελεστικού μέλους είναι επιβεβλημένη. Ο αριθμός 

των μελών που μετέχουν σε κάθε διαβούλευση, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, 

προσδιορίζεται ανάλογα με την προς συζήτηση θεματολογία. Τα μη εκτελεστικά μέλη που 

δεν συμμετείχαν σε μια διαβούλευση ενημερώνονται από τα μη εκτελεστικά μέλη που 

συμμετείχαν για τα πορίσματα αυτής (της διαβούλευσης). Η θεματολογία κάθε 

διαβούλευσης ορίζεται, κατά κανόνα, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 

την προκάλεσε, χωρίς να αποκλείεται και η προσθήκη θεμάτων από τα προσκληθέντα 

μέλη. Συστήνεται σε κάθε διαβούλευση, ένα από τα εκτελεστικά μέλη που συμμετείχε σε 

αυτή να τηρήσει ημερολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται η ημερομηνία που 

πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση, τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστικών και μη 

εκτελεστικών μελών που συμμετείχαν σε αυτή, η θεματολογία, τα πορίσματα και ο τρόπος 

επικοινωνίας των συμμετεχόντων μελών. Ως προς το τελευταίο, η συζήτηση που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης μεταξύ εκτελεστικών και μη 

εκτελεστικών μελών δύναται να λάβει την μορφή συνάντησης με φυσική παρουσία ή 

τηλεδιάσκεψης ή ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

5. Γνωστοποιήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να υποβάλει, 

ηλεκτρονικά ή έντυπα, στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πριν από την 

εκλογή του (ή στο γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην οποία τίθεται 

σχετικό θέμα, εφόσον προτείνεται από μέτοχο κατά την συζήτηση αυτού του θέματος) 

βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δώδεκα 

μηνών πριν την ημερομηνία εκλογής του τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία 

αναγνωρίζει την υπαιτιότητα του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή άλλης 

ανώνυμης εταιρείας, εισηγμένης ή μη, με συνδεδεμένα μέρη. 

Κάθε εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

για κάθε τροποποίηση του βιογραφικού του σε σχέση με το αρχικά υποβληθέν 

περιεχόμενο αυτού.       
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Κάθε εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει άμεσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου την ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης η οποία 

αναγνωρίζει την υπαιτιότητα του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή άλλης 

ανώνυμης εταιρείας, εισηγμένης ή μη, με συνδεδεμένα μέρη. 

Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιο πρόσωπο για την κάλυψη θέσης ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να υποβάλει, 

ηλεκτρονικά ή έντυπα, στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πριν από την 

εκλογή του (ή στο γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην οποία τίθεται 

σχετικό θέμα, εφόσον προτείνεται από μέτοχο κατά την συζήτηση αυτού του θέματος) 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. 

Τέλος, κάθε εν ενεργεία ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας θα πρέπει να γνωστοποιήσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, γνωστοποίηση 

που θα πραγματοποιηθεί όσο εγγύτερα γίνεται προς την χρονική στιγμή δημιουργίας της 

σχέσης εξάρτησης.      

 

6. Δείκτες Επίδοσης 

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας της 

Εταιρείας. Ως εκτίμηση της επίτευξης του σκοπού αυτού θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η διαχρονική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Η θέση της Εταιρείας στο κλάδο της (σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο), όπως αυτός 

ορίζεται από τη βασική της δραστηριότητα. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
1. Προοίμιο  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και τη 

θητεία των μελών της, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς και τη λειτουργία και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει 

συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

 

2. Επισκόπηση, Επικαιροποίηση και Τήρηση 

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρείας και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε τακτική βάση την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού 

και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιεσδήποτε τυχόν 

τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες. 

Ο παρών Κανονισμός, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του, αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο της Εταιρείας. 

 

3. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

στην εκπλήρωση του εποπτικού του έργου επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το Νομικό 

και Κανονιστικό πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Προς εκπλήρωση 

αυτού του σκοπού, η Επιτροπή Ελέγχου, στη βάση των αποφάσεων των συνεδριάσεων 

της, κάνει προφορικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σχετικά με τα 

θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, καταθέτοντας προς αυτό και 

γραπτές αναφορές, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την πληρέστερη ενημέρωση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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4. Δομή της Επιτροπής Ελέγχου 

Η θητεία, ο αριθμός, οι αμοιβές και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς 

και η σύνθεση της (μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και τρίτα πρόσωπα 

που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανεξάρτητα προς την Εταιρεία 

κατά τις διατάξεις του νόμου 4706/2020), είναι θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

της (τακτικής ή έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία 

λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις επί αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος.  

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να δηλώσει παραίτηση, 

γνωστοποιώντας με έγγραφο ή προφορικό τρόπο την πρόθεση του αυτή στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Ελέγχου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την παραίτηση του στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής 

Ελέγχου, το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που 

εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση παραίτησης, 

θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι τρίτο 

πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), το Διοικητικό Συμβούλιο 

ορίζει τρίτο πρόσωπο ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου προσώπου ως μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της 

θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Εταιρεία αναρτά ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του ομίλου της ‘’Ελληνικά 

Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών’’ εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 

Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των 

πρακτικών των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της (Διοικητικού Συμβουλίου ή 

Γενικής Συνέλευσης και Επιτροπής Ελέγχου), αναφορικά με τη σύνθεση, τη στελέχωση, 

και ειδικότερα τον ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία των μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου. 
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5. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του 

κλάδου της ναυτιλίας ή / και του τουρισμού, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω της 

επαγγελματικής τους πορείας ή / και μέσω της θεωρητικής τους επιμόρφωσης. 

Τουλάχιστον ένα μέλος, από τα ανεξάρτητα μέλη της, το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και 

εμπειρία στη χρηματοοικονομική λογιστική ή στην ελεγκτική (η οποία θα αποδεικνύεται 

μέσω της επαγγελματικής του πορείας ή / και μέσω της θεωρητικής του επιμόρφωσης) θα 

πρέπει να παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που 

αφορούν στην επισκόπηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων 

επί αυτών πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

6. Αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να λαμβάνουν αμοιβές, ο καθορισμός των 

οποίων γίνεται με κύρια κριτήρια τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης τους, το βαθμό 

της ευθύνης τους, την προϋπηρεσία τους πάνω στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται 

με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να θέσει προς συζήτηση στο όργανο αυτό σχετικό θέμα, 

είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος που τέθηκε από μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αξία και την συχνότητα 

καταβολής τέτοιων αμοιβών, ενώ εάν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία αφορούν 

αυτές οι αμοιβές είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τότε θα απέχουν από 

την σχετική ψηφοφορία.     

 

7. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου  

Στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

Οργάνωση και αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

 Επισκοπεί τη σύνθεση και τα προσόντα των προσώπων της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό, τη μετάθεση, την απόλυση και 

την αμοιβή του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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 Παρακολουθεί την εξέλιξη του εσωτερικού ελεγκτικού έργου. 

 Επισκοπεί τα πορίσματα του εσωτερικού ελέγχου και εισηγείται τη γνώμη της επί 

αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Λαμβάνει αναφορές συντασσόμενες από διευθυντικά στελέχη σχετικά με την 

υλοποίηση τυχόν ενεργειών που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για 

τη διόρθωση καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις εκθέσεις εσωτερικού 

ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Υποβάλλει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προτάσεις για τη διενέργεια 

έκτακτων ελέγχων.  

 Εξετάζει προτάσεις αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και 

εισηγείται την γνώμη της επί αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Διατυπώνει προτάσεις αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 

ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Διατυπώνει γνώμη για το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 Διατυπώνει γνώμη για το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραμμα. 

 Επισκοπεί τα αποτελέσματα των ελέγχων επί του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 Εξετάζει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

 Αξιολογεί προτάσεις τροποποίησης και βελτίωσης του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου και εισηγείται την γνώμη της επί αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης και βελτίωσης του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων που αποφασίστηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για την θεραπεία εντοπισμένων αδυναμιών του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Επισκοπεί τη φύση και τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και των 

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί τις μεθόδους 

που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών μέσω 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους κατά τα 

νόμιμα με ορθό τρόπο.  
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Αξιολόγηση των Εξωτερικών Ελεγκτών και Αξιολογητών  

 Εξετάζει την ανεξαρτησία των Ελεγκτικών Εταιρειών και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών.  

 Αξιολογεί τα πορίσματα του ελεγκτικού έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο για τα συμπεράσματα αυτής της 

αξιολόγησης, επεξηγώντας την συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τον ρόλο της Επιτροπής 

Ελέγχου σε αυτή την διαδικασία. 

 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις προς υποβολή στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων για την επιλογή Ελεγκτικών Εταιρειών και Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, τον καθορισμό της αμοιβή τους και την απαλλαγή τους. 

 Παρακολουθεί την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δίνοντας έμφαση στην 

απόδοση αυτού και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Εξετάζει την ανεξαρτησία των Αξιολογητών του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

 Αξιολογεί τα πορίσματα του έργου των Αξιολογητών του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο για την γνώμη της επί 

αυτών (των πορισμάτων). 

 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για την επιλογή Αξιολογητών του 

Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 Παρακολουθεί την πορεία της υποχρεωτικής αξιολόγησης του Συστήματος 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Αξιολόγηση των μηχανισμών παραγωγής και διάχυσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης  

 Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης και δημοσιοποίησης 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο 

με τις διαπιστώσεις της.  

 Εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν 

επίδραση στις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς 

και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά την σύνταξή τους. 
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 Επισκοπεί τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις 

σημειώσεις επί αυτών πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

8. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο της 

για την ομαλή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της. Υπεύθυνος για την πρόσκληση των 

μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε συνεδρίαση είναι ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος 

αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ορίζει την ημερομηνία και την ώρα 

της συνεδρίασης ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη. Η πρόσκληση γνωστοποιείται (με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεφωνική κλήση ή με βιντεοκλήση) στα μέλη 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση 

αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της 

συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται 

κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται 

τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε 

περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.     

Για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου συντάσσεται πρακτικό από τον Πρόεδρο 

αυτής. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή και δεν 

απαιτείται να φέρουν αρίθμηση. Εκτυπώνονται και υπογράφονται από τα παριστάμενα σε 

κάθε συνεδρίαση μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε 

συνεδρίασης. Το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, 

τηρούμενο σε έγχαρτη μορφή, φυλάσσεται σε ασφαλές χώρο εντός των κεντρικών 

γραφείων της Εταιρείας (έδρα). 

Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να αναθέσει την σύνταξη των 

πρακτικών, κατόπιν παροχής ενημέρωσης για το περιεχόμενο των συνεδριάσεων, σε έναν 

υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργεί ως γραμματέας 

υποστήριξης της Επιτροπής Ελέγχου. Ο λειτουργών ως γραμματέας υποστήριξης της 

Επιτροπής Ελέγχου θα συντάσσει τα πρακτικά, θα τα αποστέλλει στις διευθύνσεις 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και θα φροντίζει για την 

λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάθε μέλος της επιτροπής, στο οποίο 

θα δηλώνεται η συμφωνία με τα αναγραφόμενα στα πρακτικά. Τα πρακτικά και τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών της επιτροπής (τα οποία ισοδυναμούν με υπογραφές 

των μελών της επιτροπής), που σε αυτή την περίπτωση συνιστούν το Βιβλίο Πρακτικών 

των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου τηρούμενο σε ηλεκτρονική μορφή, 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα που βρίσκονται εντός των κεντρικών γραφείων της 

Εταιρείας (έδρα).  

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την διεκπεραίωση όλων των προαναφερθέντων 

διαδικασιών τήρησης των πρακτικών την φέρει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Τα 

πρακτικά τίθενται στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα αυτών των πρακτικών επιτρέπεται να εκδίδουν ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να καλέσει στις συνεδριάσεις της, όποτε αυτό 

κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε 

υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο 

της. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου με φυσική παρουσία των μελών της 

πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας. Εναλλακτικά, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται 

να συνεδριάζει με συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται με την χρήση εφαρμογών ήχου και 

εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε συνεδρίαση 

μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θα θεωρείται έγκυρη.   

Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει και υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 

της Επιτροπής Ελέγχου εκδίδεται από κοινού με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 

Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου αυτής. 
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9. Δείκτες επίδοσης 

Στην περίπτωση που η πλειονότητα των προσώπων που συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Ελέγχου, αποτελεί ταυτόχρονα την πλειονότητα των προσώπων που συμμετέχουν στην 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 

Επιτροπής Ελέγχου αξιολογείται και από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας. Ως κριτήρια για την διενέργεια αυτής της αξιολόγησης θεωρούνται τα 

ακόλουθα: 

 Ο εκτιμώμενος βαθμός στον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου κάλυψε το εύρος των 

υποχρεώσεων της, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο 

οποίος περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 

Εταιρείας. 

 Η χρονική συνέπεια με την οποία παρείχε πληροφόρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για θέματα σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητες της. 

 Η αξιοπιστία της παρεχόμενης από την Επιτροπή Ελέγχου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο πληροφόρησης, κρινόμενη στη βάση μιας σύνθεσης, της 

πληροφόρησης που προέρχεται από τα διευθυντικά στελέχη, με την πληροφόρηση 

που προέρχεται από ανεξάρτητους προς την Εταιρεία ελεγκτικούς φορείς. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 



 

  Σελίδα :  26  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ  

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
 
1. Προοίμιο  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου με κύριο έργο την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για την απόκτηση της 

ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της ιδιότητας του ανώτατου 

διευθυντικού στελέχους, και την επεξεργασία ζητημάτων αποδοχών που σχετίζονται ιδίως 

με την εφαρμογή των άρθρων 109 έως 112 του νόμου 4548/2018 αναφορικά με την 

Πολιτική Αποδοχών και την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζει το 

σκοπό, τη σύνθεση και τη θητεία των μελών της, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς 

και τη λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων.  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με 

όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

 

2. Επισκόπηση, Επικαιροποίηση και Τήρηση 

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρείας και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάζει σε τακτική βάση την εφαρμογή του 

παρόντος Κανονισμού και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για 

οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες. 

Ο παρών Κανονισμός, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του, αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο της Εταιρείας. 

 

3. Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να επικουρεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με (α) τις αποδοχές 

που παρέχει η Εταιρεία, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας Πολιτική Αποδοχών για τον 

καθορισμό κατάλληλων αποδοχών με σκοπό την προσέλκυση ικανών στελεχών για τη 

στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς τις θέσεις διευθυντικών 
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στελεχών αυτής, τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων και τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα της Εταιρείας, κατά τρόπο σύμφωνο με τους στρατηγικούς στόχους της 

Εταιρείας, καθώς και το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και (β) τη θέσπιση 

αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για 

την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της 

Εταιρείας.  

 

4. Δομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επιλέγονται και διορίζονται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) μη 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι 

ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκαταλέγεται 

στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία 

του Διοικητικού Συμβουλίου με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε 

περίπτωση όμως η θητεία των μελών στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη συνολικά. 

 

5. Στελέχωση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρέπει να διαθέτουν στο σύνολο 

τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκπλήρωση 

των καθηκόντων της Επιτροπής. 

 

6. Αμοιβές των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να λαμβάνουν αμοιβές, ο 

καθορισμός των οποίων γίνεται με κύρια κριτήρια τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης 

τους, το βαθμό της ευθύνης τους, την προϋπηρεσία τους πάνω στη διαχείριση θεμάτων 

που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το 

επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να θέσει προς 

συζήτηση στο όργανο αυτό σχετικό θέμα, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
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σχετικού αιτήματος που τέθηκε από μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αξία και την συχνότητα καταβολής τέτοιων αμοιβών, 

ενώ εάν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα οποία αφορούν αυτές 

οι αμοιβές είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τότε θα απέχουν από την 

σχετική ψηφοφορία.     
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7. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  

Στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Σε σχέση με τις αμοιβές: 

 Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική 

Αποδοχών που θεσπίζεται από την Εταιρεία και υποβάλλεται προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

110 του νόμου 4548/2018. 

 Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με (α) τις 

αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής 

Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018, ήτοι των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και εάν υπάρχει του Γενικού Διευθυντή ή του αναπληρωτή 

του, ή και τυχόν πρόσθετων προσώπων που ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας, 

και (β) τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του 

επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας 

Έκθεσης Αποδοχών και η παροχή σχετικής γνώμης της προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.  

Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων: 

 Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την κατάρτιση, 

την αναθεώρηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η ανάδειξη τόσο των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των 

διευθυντικών στελεχών βάσει σαφώς προσδιορισμένης διαδικασίας. Η διαδικασία 

αυτή συνίσταται στα ακόλουθα βήματα: 

α. Στον καθορισμό ενός στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 

βάσει της στρατηγικής και των αναγκών της Εταιρείας, καθώς και της πολιτικής 

πολυμορφίας αυτής. 
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β. Στον εντοπισμό των ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες για την επίτευξη του 

ανωτέρω προφίλ σύνθεσης, για παράδειγμα μέσω της χαρτογράφησης του 

υφιστάμενου συνόλου δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, και στον επακόλουθο 

προσδιορισμό της θέσης που πρέπει να καλυφθεί μέσω αναλυτικής περιγραφής του 

ρόλου της εν λόγω θέσης, καθώς και των προσόντων και του χρόνου που απαιτείται 

για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου. 

γ. Στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων από ευρεία ομάδα υποψηφίων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στην Πολιτική Καταλληλότητας της 

Εταιρείας, περιλαμβανομένης διαδικασίας συνεντεύξεων με τους υποψηφίους. 

δ. Στην υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με τους επιλεχθέντες 

υποψηφίους, ώστε στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει αυτούς προς εκλογή 

στη Γενική Συνέλευση. 

 Η περιοδική αξιολόγηση, τουλάχιστον ετησίως, του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των επιτροπών του σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και του Προέδρου, του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

σε ατομικό επίπεδο, και η αναθεώρηση των αναγκών ανανέωσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς 

έγκριση πλάνου διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα διευθυντικά στελέχη. 

 Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πλάνου συνεχούς επιμόρφωσης των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της σχετικής πολιτικής εκπαίδευσης των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

8. Λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο 

από τον Πρόεδρο της για την ομαλή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της. Υπεύθυνος για 

την πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε συνεδρίαση 

είναι ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη. 
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Η πρόσκληση γνωστοποιείται (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεφωνική 

κλήση ή με βιντεοκλήση) στα μέλη δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η 

ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 

όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια 

αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.     

Για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συντάσσεται 

πρακτικό από τον Πρόεδρο αυτής. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονική μορφή και δεν απαιτείται να φέρουν αρίθμηση. Εκτυπώνονται και 

υπογράφονται από τα παριστάμενα σε κάθε συνεδρίαση μέλη της Επιτροπής Αποδοχών 

και Υποψηφιοτήτων. Καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε 

συνεδρίασης. Το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, τηρούμενο σε έγχαρτη μορφή, φυλάσσεται σε ασφαλές χώρο εντός των 

κεντρικών γραφείων της Εταιρείας (έδρα). 

Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να 

αναθέσει την σύνταξη των πρακτικών, κατόπιν παροχής ενημέρωσης για το περιεχόμενο 

των συνεδριάσεων, σε έναν υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα 

λειτουργεί ως γραμματέας υποστήριξης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ο 

λειτουργών ως γραμματέας υποστήριξης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

θα συντάσσει τα πρακτικά, θα τα αποστέλλει στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και θα φροντίζει για την λήψη 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάθε μέλος της επιτροπής, στο οποίο θα 

δηλώνεται η συμφωνία με τα αναγραφόμενα στα πρακτικά. Τα πρακτικά και τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα των μελών της επιτροπής (τα οποία ισοδυναμούν με υπογραφές των μελών της 

επιτροπής), που σε αυτή την περίπτωση συνιστούν το Βιβλίο Πρακτικών των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τηρούμενο σε ηλεκτρονική 
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μορφή, αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα που βρίσκονται εντός των κεντρικών 

γραφείων της Εταιρείας (έδρα).  

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την διεκπεραίωση όλων των προαναφερθέντων 

διαδικασιών τήρησης των πρακτικών την φέρει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων. Τα πρακτικά τίθενται στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα αυτών των 

πρακτικών επιτρέπεται να εκδίδουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει τη δυνατότητα να καλέσει στις 

συνεδριάσεις της, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι μπορεί 

να συνδράμει στο έργο της. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με φυσική παρουσία των 

μελών της πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας. Εναλλακτικά, η Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να συνεδριάζει με συνδιάσκεψη που 

πραγματοποιείται με την χρήση εφαρμογών ήχου και εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, η 

συμμετοχή μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε συνεδρίαση μέσω 

οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θα θεωρείται έγκυρη. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τακτικά το 

Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της επιτροπής. Επίσης, τα πεπραγμένα της 

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και η συμμετοχή των μελών της 

επιτροπής στις συνεδριάσεις της, θα πρέπει να αποτυπώνονται στη Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου 4548/2018, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

 

9. Δείκτες επίδοσης 

H αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

αξιολογείται και από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ως 

κριτήρια για την διενέργεια αυτής της αξιολόγησης θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Ο εκτιμώμενος βαθμός στον οποίο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

κάλυψε το εύρος των υποχρεώσεων της, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό 
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Λειτουργίας της, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρείας. 

 Η χρονική συνέπεια με την οποία παρείχε πληροφόρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για θέματα σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητες της. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
1. Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου και τα χαρακτηριστικών των εσωτερικών 

ελεγκτών 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία προσφέρει μια συστηματική και επιστημονική 

προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της 

διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Η διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων πραγματοποιείται βάσει των διαδικασιών που 

περιγράφονται σε Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου από ειδική οργανωτική 

μονάδα, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ο αριθμός των απασχολουμένων στην 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να είναι ανάλογος του μεγέθους της Εταιρείας, 

του αριθμού των υπαλλήλων της, των γεωγραφικών σημείων όπου δραστηριοποιείται, του 

αριθμού των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων εν 

γένει. Οι απασχολούμενοι στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλοι. Στην περίπτωση που στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται μόνο ένα φυσικό πρόσωπο, τότε αυτό, ως Υπεύθυνος 

Εσωτερικού Ελέγχου, αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση που στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολούνται περισσότερα του 

ενός φυσικά πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση της 

Επιτροπής Ελέγχου, ορίζει ένα από αυτά ως Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου. Το 

πρόσωπο αυτό, για όσες αρμοδιότητες απαιτούν συλλογική δράση, αναλαμβάνει να 

συντονίσει το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις γνωματεύσεις της Επιτροπής Ελέγχου και το Εγχειρίδιο Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Η μεταβολή αυτού του προσώπου αποτελεί 

αντικείμενο ενημέρωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός είκοσι (20) ημερών 

από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε την σχετική 

απόφαση. 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου. Ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν μπορούν να ορισθούν μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, Διευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρείας ή των θυγατρικών της τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 

αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας ή σύζυγοι ή σύντροφοι που εξομοιώνονται με σύζυγο. Οι ακόλουθες 

απαιτήσεις είναι ενδεικτικές του επιπέδου του επαγγελματισμού που αναμένεται από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας: 

 Ακεραιότητα  

 Αντικειμενικότητα 

 Εμπιστευτικότητα 

 Επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία 

 Δέουσα επαγγελματική επιμέλεια 

 Εξυπηρετική συμπεριφορά και επαγγελματική ευγένεια 

 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και ο αναπληρωτής αυτού υπάγονται διοικητικά στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 

λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η εσωτερική τους 

ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά τους, παράγοντες απαραίτητοι για την διενέργεια 

αμερόληπτων και απροκατάληπτων ελέγχων. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί το Πλαίσιο Επαγγελματικής 

Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με 

τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς 

και με τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

2. Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  

Οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών είναι οι εξής: 

 
2.1. Σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας, συντάσσουν το Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  

Η διαδικασία για τη σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαμβάνει: 
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α. Συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες που θα 

ελεγχθούν. Τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία περιλαμβάνουν: 

 Οργανωτικές πληροφορίες, όπως είναι, για παράδειγμα, ο αριθμός και τα ονόματα 

υπαλλήλων, 

 Περιγραφές και προδιαγραφές εργασιών όπως αυτές έχουν τεθεί από το Εγχειρίδιο 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, από το Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Διεθνών Προτύπων και από οδηγίες διευθυντικών στελεχών. 

 Ποσοτικές πληροφορίες χρηματοοικονομικών δεδομένων και δεδομένων 

δραστηριότητας, προερχόμενες από απολογιστικές (όπως είναι, για παράδειγμα, το 

πληροφοριακό λογιστικό σύστημα και οι δημοσιοποιημένες οικονομικές εκθέσεις) 

και προϋπολογιστικές πηγές (όπως είναι, για παράδειγμα, οι προϋπολογισμοί που 

καταρτίζονται από την Οικονομική Διεύθυνση), 

 Νόμοι και αποφάσεις που επιβάλλονται από Κρατικές Αρχές καθώς και εσωτερικοί 

κανονισμοί, 

 Επίσημα φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων. 

 Αποτελέσματα άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εξωτερικών 

ελεγκτών, ολοκληρωμένης ή σε εξέλιξη. 

 

β. Πραγματοποίηση έρευνας για εξοικείωση με τις δραστηριότητες και τους κινδύνους 

για να εξακριβωθούν οι τομείς για ενίσχυση του ελέγχου. Συγκεκριμένα, η έρευνα είναι μια 

διεργασία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση δραστηριότητα. Οι 

κυριότεροι σκοποί είναι: 

 Κατανόηση της υπό έλεγχο δραστηριότητας. 

 Εξακρίβωση σημαντικών τομέων που δικαιολογούν ιδιαίτερη έμφαση. 

 Απόκτηση πληροφοριών για χρήση στην διενέργεια του ελέγχου. 

 Προσδιορισμός εάν είναι απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος. 

 

γ. Καθιέρωση των αντικειμενικών σκοπών του ελέγχου, οι οποίοι αποτελούν σαφείς 

δηλώσεις που προσδιορίζουν τις επιδιωκόμενες επιτεύξεις του ελέγχου. Οι αντικειμενικοί 

σκοποί του ελέγχου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 

 Την έκθεση σε κίνδυνο και τη δυνητική ζημιά. 
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 Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Τα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

δ. Προσδιορισμός των απαραίτητων πόρων για την επιτέλεση του ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, ο απαιτούμενος αριθμός και το επίπεδο εμπειρίας των στελεχών του 

εσωτερικού ελέγχου είναι σε άμεση εξάρτηση του είδους και της περιπλοκής της εργασίας 

ελέγχου, των χρονικών περιορισμών και των διαθέσιμων πόρων. Τέλος, δύναται να 

εξετάζεται και η χρήση εξωτερικών πόρων σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται πρόσθετη 

γνώση, δεξιότητες και εξειδίκευση. 

 

ε. Καθιέρωση των ελεγκτικών διαδικασιών. Οι ελεγκτικές διαδικασίες αποτελούν το 

μέσο επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών του ελέγχου. Οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι 

αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου από κοινού ορίζουν το πλαίσιο εργασίας των 

εσωτερικών ελεγκτών. 

 

ζ. Επικοινωνία με τα πρόσωπα που πρέπει να είναι ενήμερα για το έλεγχο (Επιτροπή 

Ελέγχου, ελεγχόμενοι). Τα θέματα της συζήτησης μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:  

 Το πλαίσιο εργασίας. 

 Το χρονικό υπολογισμό της εργασίας ελέγχου. 

 Τη διεργασία της επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων, των χρονικών πλαισίων και των ατόμων 

που θα είναι υπεύθυνα. 

 Τις επιχειρησιακές συνθήκες και λειτουργίες της υπό έλεγχο δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων οργανωτικών μεταβολών. 

 Θέματα ή τυχόν αιτήματα και διαχείριση αυτών. 

 Ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή φροντίδας της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

η. Συγγραφή του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου. Το εγχειρίδιο 

περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα 

ελέγχου.  
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θ. Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και του απαιτούμενου 

προϋπολογισμού, σε περίπτωση που η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου απαιτεί 

επιπρόσθετους από τους διαθέσιμους πόρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, από 

το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

2.2. Πραγματοποίηση ελέγχων στην Εταιρεία βάσει του Ετήσιου Ελεγκτικού 

Προγράμματος και του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί ελέγχους βάσει του Ετήσιου Ελεγκτικού 

Προγράμματος και του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά έχουν 

εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Ελέγχου. 

Το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραμμα καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα αυτή. Κατά την πραγματοποίηση ενός ελέγχου, ο εκάστοτε εσωτερικός 

ελεγκτής στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος, συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει και τεκμηριώνει 

τις πληροφορίες για τη υποστήριξη των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η διεργασία 

περιλαμβάνει: 

α. Συλλογή πληροφοριών για όλα τα θέματα σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του ελέγχου. Κατά την συλλογή των πληροφοριών ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει 

λειτουργίες της Εταιρείας και έχει πρόσβαση σε βιβλία, έγγραφα, αρχεία και πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις διαδικασίες ελέγχου, όπως αυτές 

περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα 

θέτουν στη διάθεση του κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θα τον βοηθήσει στην 

αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του. Αντιθέτως, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν έχει την 

δικαιοδοσία ούτε την ευθύνη για τις δραστηριότητες που ελέγχει.   

 

(i). Είδος πληροφοριών 

Οι πληροφορίες που συλλέγει ο εσωτερικός ελεγκτής αφορούν νομισματικές ή φυσικές 

ποσότητες, αναλογίες και ποσοστά.  

 
(ii). Χαρακτηριστικά πληροφοριών 

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι επαρκείς, ικανές, σχετικές και χρήσιμες ώστε να 

προσφέρουν ασφαλή βάση για διαπιστώσεις και συστάσεις.  
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Συγκεκριμένα: 

 Οι επαρκείς πληροφορίες είναι τεκμηριωμένες, ικανοποιητικές, ώστε ένα συνετό, 

ενημερωμένο άτομο να φθάνει στα ίδια πορίσματα με τον ελεγκτή. 

 Οι ικανές πληροφορίες είναι αξιόπιστες και οι καλύτερες που μπορούν να 

αποκτηθούν μέσω χρήσης κατάλληλων τεχνικών ελέγχου. 

 Οι σχετικές πληροφορίες υποστηρίζουν τις διαπιστώσεις και τις υποδείξεις του 

ελέγχου και είναι συνεπείς με τους αντικειμενικούς σκοπούς του ελέγχου. 

 Οι χρήσιμες πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία να εκπληρώνει τις επιδιώξεις της. 

 

(iii). Πηγές πληροφοριών 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται προέρχονται από: 

 την άμεση παρατήρηση ή επιθεώρηση προσώπων, περιουσιακών στοιχείων, 

λειτουργιών,  

 γραπτές ή προφορικές μαρτυρίες / επιβεβαιώσεις,   

 έγγραφα / παραστατικά (τιμολόγια, συμβόλαια, αποδείξεις κ.τ.λ.). 

 
β. Αξιολόγηση πληροφοριών βάσει αναλυτικών ελεγκτικών διαδικασιών οι οποίες 

μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: 

 Σύγκριση πληροφοριών της τελευταίας περιόδου με παρόμοιες πληροφορίες 

προηγούμενων περιόδων. 

 Σύγκριση πληροφοριών της τελευταίας περιόδου με προϋπολογισμούς, 

προβλέψεις και δεσμεύσεις της Εταιρείας, (ειδικά των δεσμεύσεων που περιέχονται 

στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη 

χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από ρυθμιζόμενη αγορά ή από δανειοδοτικούς 

φορείς).  

 Συσχέτιση οικονομικών πληροφοριών με ανάλογες μη οικονομικές πληροφορίες. 

 Σύγκριση πληροφοριών με παρόμοιες πληροφορίες για άλλες οργανωτικές 

μονάδες. 

 Σύγκριση πληροφοριών με παρόμοιες πληροφορίες για το κλάδο στον οποίο 

λειτουργεί ο οργανισμός. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης πληροφοριών είναι χρήσιμη στην εξακρίβωση, μεταξύ άλλων, 

των εξής: 
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 Ύπαρξης διαφορών που δεν είναι αναμενόμενες. 

 Απουσίας διαφορών, όταν αυτές είναι αναμενόμενες. 

 Ύπαρξης δυνητικών σφαλμάτων. 

 Ύπαρξης δυνητικών παρατυπιών ή παράνομων πράξεων. 

 Ύπαρξης άλλων ασυνήθιστων ή μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών ή 

συμβάντων. 

 

γ. Συγκέντρωση των επίσημων εγγράφων που τεκμηριώνουν τον έλεγχο. Τα εν 

λόγω έγγραφα πρέπει να καταγράφουν τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν και τις 

αναλύσεις που έγιναν και πρέπει να υποστηρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου που 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου. Μεταξύ άλλων, τα επίσημα έγγραφα 

μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: 

 Ερωτηματολόγια εσωτερικών ελέγχων και καταλόγους. 

 Σημειώσεις και υπομνήματα που προέρχονται από συνεντεύξεις. 

 Οργανωτικά δεδομένα, όπως, για παράδειγμα, οργανογράμματα και περιγραφές 

εργασίας. 

 Αντίγραφα συμβολαίων και συμβάσεων. 

 Πληροφορίες σχετικά με εφαρμοζόμενες επιχειρησιακές πολιτικές. 

 Αποτελέσματα αξιολογήσεων εσωτερικών ελέγχων. 

 Ενδοεταιρικές αναφορές. 

 Επιστολές επικύρωσης και εκπροσώπησης. 

 Αναλύσεις και ελέγχους συναλλαγών, διαδικασιών και υπόλοιπα λογαριασμών. 

 Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου. 

 Αλληλογραφία ελέγχου, εάν αυτή τεκμηριώνει τα πορίσματα του ελέγχου που 

εξήχθησαν. 

 

Τα επίσημα έγγραφα του ελέγχου μπορεί να είναι υπό μορφή φύλλων χαρτιού, ή 

ηλεκτρονικών αρχείων.  

  



 

  Σελίδα :  44  

δ. Επανέλεγχος των επίσημων εγγράφων. Όλα τα επίσημα έγγραφα επανελέγχονται 

από τον εσωτερικό ελεγκτή για να εξασφαλιστεί ότι τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και έχουν λάβει χώρα όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες. 

 
ε. Αρχειοθέτηση και φύλαξη των επίσημων αρχείων εγγράφων. Τα αρχεία 

φυλάσσονται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και μόνο τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση 

σε αυτά. Τέτοια πρόσβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για την αιτιολόγηση ή την 

επεξήγηση των διαπιστώσεων ελέγχου ή για τη χρησιμοποίηση των εγγράφων για άλλους 

ελέγχους ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς. Αιτήματα πρόσβασης από λοιπά 

πρόσωπα εντός ή εκτός της Εταιρείας στα επίσημα έγγραφα υπόκεινται στην έγκριση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.  

 
2.3. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου στην Εταιρεία 

Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση 

Εσωτερικού Ελέγχου, για τακτικό έλεγχο (που διεξάγεται μια φορά το τρίμηνο) ή για 

έκτακτο έλεγχο (που διεξάγεται ύστερα από σχετικό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου). 

Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην Επιτροπή Ελέγχου. Αναφορικά με τους τακτικούς 

τριμηνιαίους ελέγχους, η ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου δεν 

επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από δύο ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης του ελεγχόμενου τριμήνου. Αναφορικά με τους έκτακτους ελέγχους, το μέγιστο 

επιτρεπτό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης εκτάκτου ελέγχου και της 

ημερομηνίας υποβολής της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζεται κατά περίπτωση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράταση υποβολής της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 

(τακτικού ή έκτακτου) μπορεί να γίνει αποδεκτή, κατόπιν κατάθεσης, με γραπτό ή 

προφορικό τρόπο, σχετικού αιτήματος από τον διενεργών τον έλεγχο εσωτερικό ελεγκτή 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, το οποίο θα συνοδεύεται 

απαραίτητα και από τους λόγους που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην καθυστέρηση 

υποβολής της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί 

πριν τη λήξη των αρχικά καθορισθέντων χρονικών ορίων υποβολής της Έκθεσης 

Εσωτερικού Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εισηγούνται τη γνώμη τους επί των 

αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η εν 

λόγω διεργασία έχει ως ακολούθως: 
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α. Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής συζητεί τα αποτελέσματα με τους 

υπεύθυνους των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών, οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο του 

ελέγχου, πριν την έκδοση της τελικής έκθεσης. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται συνήθως κατά την πορεία του ελέγχου και / ή σε συναντήσεις μετά τον 

έλεγχο (συνεντεύξεις εξόδου). Οι συγκεκριμένες συζητήσεις και επανέλεγχοι βοηθούν στην 

εξασφάλιση του ότι δεν υπήρξαν παρανοήσεις ή παρερμηνείες γεγονότων, δίνοντας την 

ευκαιρία στον ελεγχόμενο να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα στοιχεία και να εκφράσει 

απόψεις επί των διαπιστώσεων, συμπερασμάτων και συστάσεων.  

 

β. Σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να είναι 

αντικειμενικές, σαφείς, συνοπτικές και έγκαιρες και να παρουσιάζουν το σκοπό, το πλαίσιο 

και τα αποτελέσματα ελέγχου και όπου κρίνεται απαραίτητο, να περιέχουν διατύπωση της 

άποψης του εσωτερικού ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, μια Έκθεση 

Εσωτερικού Ελέγχου περιέχει: 

 Τον αντικειμενικό σκοπό του ελέγχου, ο οποίος και αναφέρει, αν κρίνεται 

απαραίτητο, το γιατί διεξήχθη ο έλεγχος και τι αναμενόταν να πετύχει.  

 Το πλαίσιο του ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται οι ελεγχόμενες δραστηριότητες, το 

είδος, η έκταση και η χρονική περίοδος του ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν 

κρίνεται απαραίτητο, προσδιορίζονται και οι σχετικές δραστηριότητες που δεν 

ελέγχθηκαν για τη καλύτερη σκιαγράφηση των ορίων του ελέγχου.   

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν διαπιστώσεις, 

πορίσματα και συστάσεις. Οι διαπιστώσεις είναι συναφείς δηλώσεις γεγονότων. Τα 

πορίσματα είναι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των διαπιστώσεων στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, ενώ οι συστάσεις αφορούν δυνητικές βελτιώσεις 

συνθηκών ή λειτουργιών της Εταιρείας.  

 

Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να καταρτίζει και προσωρινές 

εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την ανακοίνωση πληροφοριών που απαιτούν άμεση προσοχή, για 

την ανακοίνωση μιας αλλαγής στο πλαίσιο του ελέγχου ή για την πρόοδο του ελέγχου όταν 

οι έλεγχοι παρατείνονται για μακρύ χρονικό διάστημα. Η χρήση προσωρινών εκθέσεων 

δεν μειώνει ούτε αποκλείει την ανάγκη δημιουργίας τελικής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής εκδίδει την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου σε 

αριθμό αντιγράφων ίσο με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Ελέγχου. Όλα τα αντίγραφα της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου υπογράφονται 

από τον εσωτερικό ελεγκτή και διανέμονται, με επιμέλειά του, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.  

Τέλος, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των 

μετόχων. Η απουσία του δεν επάγεται ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων.  

 

2.4. Συνεχής Παρακολούθηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να ορίζει τις κατάλληλες ενέργειες για τη 

διόρθωση των αναφερόμενων στις Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου καταστάσεων όπως 

επίσης μπορεί να αποφασίζει την ανάληψη του κινδύνου μη διόρθωσης, λόγω κόστους ή 

άλλων παραγόντων. 

Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ελέγχει την υλοποίηση, τη τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που 

αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αναφερθείσες σε έκθεση που 

αυτός συνέταξε διαπιστώσεις. Τέτοιες διαπιστώσεις συμπεριλαμβάνουν και σχετικές 

διαπιστώσεις που έγιναν από εξωτερικούς ελεγκτές. Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός 

ελεγκτής είναι αρμόδιος για τον καθορισμό του είδους, της χρονικής περιόδου και της 

έκτασης της συνεχούς παρακολούθησης. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στον προσδιορισμό κατάλληλων διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης είναι: 

 Η σπουδαιότητα των αναφερόμενων στην έκθεση διαπιστώσεων. 

 Ο βαθμός προσπάθειας και κόστους που χρειάζεται για διόρθωση της 

αναφερθείσας στην έκθεση κατάστασης. 

 Οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν εάν αποτύχει η διορθωτική ενέργεια. 

 Η περιπλοκή της διορθωτικής ενέργειας. 

 Η διανυόμενη χρονική περίοδος. 
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2.5. Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας, οφείλουν να εντοπίζουν 

αδυναμίες και ελλείψεις που θεωρούνται σημαντικές και γενικότερα να εξετάζουν και να 

αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου της Εταιρείας. Σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί εάν το 

καθιερωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει λογική διαβεβαίωση για την επίτευξη 

των παρακάτω, μεταξύ άλλων, αντικειμενικών σκοπών: 

 Την αξιοπιστία και την αρτιότητα των πληροφοριών, 

 Την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων, 

 Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και 

 Την συμμόρφωση με πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες, νόμους και διατάξεις. 

 
Οι εν λόγω αξιολογήσεις και οι προτάσεις για την λήψη διορθωτικών μέτρων για την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου. Η έγκριση αυτών των προτάσεων, 

στη βάση του αρχικού ή περαιτέρω επεξεργασμένου περιεχομένου τους, οδηγεί σε 

τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

2.6. Συνεργασία με Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας και των Θυγατρικών της 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας, υποβοηθούν το έργο των 

εξωτερικών ελεγκτών παρέχοντας στην διάθεση τους πληροφορίες σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο και τα ευρήματα αυτού, έτσι ώστε η εργασία εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου να είναι συντονισμένη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης ελέγχου και 

ελαχιστοποίηση διπλών προσπαθειών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή 

οποιασδήποτε πληροφορίας στους εξωτερικούς ελεγκτές είναι η προηγούμενη γραπτή ή 

προφορική ενημέρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του 

Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο συντονισμός των προσπαθειών του ελέγχου εμπεριέχει: 

 Ανταλλαγή εκθέσεων ελέγχου. 

 Προσδιορισμός τεχνικών, μεθόδων και ορολογίας ελέγχου. 

 

Οι εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και των μέτρων αντιμετώπισης των αδυναμιών και των ελλείψεων του, 

παραδίδονται στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εισηγείται το περιεχόμενο αυτών στη 
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συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ημερολογιακά ακολουθεί την ημερομηνία 

λήψης αυτών. 

 

2.7. Έλεγχος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας, οφείλουν, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, να ελέγχουν αν το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε νομοθετικές, 

κανονιστικές διατάξεις, με τις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης καθώς και αν 

ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στο αντικείμενο και στο οργανόγραμμα της Εταιρείας. Σε 

περίπτωση τυχόν ελλείψεων ή λαθών ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να 

εισηγηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση του 

περιεχομένου του Εγχειριδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

  

2.8. Συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφορίες 

στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές διευκολύνοντας το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και 

εποπτείας που ασκούν οι εν λόγω αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία του 

με τις εν λόγω αρχές είναι η προηγούμενη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

2.9. Παρακολούθηση Συναλλαγών επί των Μετοχών της Εταιρείας 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης του 

μετοχολογίου για τυχόν συναλλαγές με αντικείμενο τις μετοχές της Εταιρείας των 

προσώπων που απασχολεί η Εταιρεία τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές 

πληροφορίες, καθώς και των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των 

εχόντων με αυτά στενό δεσμό. Τα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνονται σε καταλόγους 

τους οποίους καταρτίζει και ενημερώνει η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές.  
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2.10. Σύνταξη Εγχειριδίων Διαδικασιών Ελέγχου θυγατρικών της Εταιρείας 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας, συντάσσουν Εγχειρίδια 

Διαδικασιών Ελέγχου θυγατρικών της Εταιρείας, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Ελέγχου.  

Η διαδικασία για τη σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ελέγχου κάθε μιας θυγατρικής 

περιλαμβάνει βήματα μεθοδολογικά παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως στην ενότητα (2.1). 

 

2.11. Πραγματοποίηση ελέγχων σε θυγατρικές βάσει εγκεκριμένων Ελεγκτικών 

Προγραμμάτων και Εγχειριδίων Διαδικασιών Ελέγχου 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να πραγματοποιήσει κατ’ εντολή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελέγχους σε κάποια θυγατρική, βάσει εγκεκριμένου 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελεγκτικού Προγράμματος και Εγχειριδίου 

Διαδικασιών Ελέγχου αυτής της θυγατρικής, έχοντας σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής 

Ελέγχου. Το Ελεγκτικό Πρόγραμμα καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε ελεγχόμενης θυγατρικής. Κατά την 

πραγματοποίηση ενός ελέγχου, ο εκάστοτε εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας στον οποίο 

έχει ανατεθεί ο έλεγχος, συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει και τεκμηριώνει τις πληροφορίες για 

τη υποστήριξη των αποτελεσμάτων του ελέγχου, εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που 

αναφέρθηκε στην ενότητα (2.2). Επισημαίνεται ότι, στη διενέργεια ελέγχου σε θυγατρική 

μπορούν να συνδράμουν έμπειροι υπάλληλοι του Λογιστηρίου της Εταιρείας, εφόσον αυτό 

κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση θα 

γίνεται σχετική αναφορά στο γεγονός αυτό στην συνταχθείσα από τον εσωτερικό ελεγκτή 

έκθεση ελέγχου. 

 

2.12. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου σε θυγατρικές 

Ο διενεργών τον έλεγχο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας Έκθεση Ελέγχου Θυγατρικής, για έλεγχο που πραγματοποίησε ύστερα από 

αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην 

Επιτροπή Ελέγχου. Ισχύουν και εδώ τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως στην ενότητα 

(2.3) για την μεθοδολογία σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου. Ενέργειες διορθωτικού 

χαρακτήρα που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν σε θυγατρική, σε συνέχεια των όσων 
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αναφέρονται στις εκθέσεις ελέγχου, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο Διευθύνων 

Σύμβουλος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Διαχειριστή της θυγατρικής που 

ελέγχθηκε για τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διαχειριστής της θυγατρικής φέρουν την 

ευθύνη για την συμμόρφωση της θυγατρικής με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας.   

 

2.13 Διαχείριση Κινδύνων  

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με την 

συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο. Αναλύει, επιμετρά και αξιολογεί κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο. Τέλος, 

συντάσσει προτάσεις απόκρισης στον κίνδυνο. Με την ολοκλήρωση των 

προαναφερόμενων βημάτων η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μεταφέρει στον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλη την 

πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. Επαναξιολογεί, τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, 

τους αναγνωρισμένους από αυτήν κινδύνους και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης. 

 

3. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Τα αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων. 

 Η ορθότητα και η πληρότητα των αναφορών. 

 Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εργασίας. 

 Η έγκαιρη εξακρίβωση εσωτερικών προβλημάτων ή ζητημάτων. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 

ΑΓΟΡΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 

 

 
1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, ο οποίος είναι πρόσωπο που 

συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή 

κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου  

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου είναι οι εξής: 

 

2.1. Αγορές Σκαφών Αναψυχής 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, μετά το τέλος της περιόδου υψηλής 

δραστηριότητας της Εταιρείας, έρχεται σε επαφή με την Διεύθυνση Ναυλώσεων όπου και 

ενημερώνεται για τις υπάρχουσες κρατήσεις που αφορούν το επόμενο έτος και για τις 

δυνατότητες εξέλιξης τους στο μέλλον. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου προσδιορίζει τις ανάγκες της Εταιρείας σε σκάφη 

αναψυχής – ως προς τον αριθμό τους, το είδος και τα μεγέθη αυτών - και, σε συνεργασία 

με τον Τεχνικό Διευθυντή και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά σκαφών αναψυχής.  

 

2.2. Αξιολόγηση Προμηθευτών 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα σύνολο εγκεκριμένων προμηθευτών της Εταιρείας, το 

οποίο διαμορφώνεται και ενημερώνεται συνεχώς. Καμία παραγγελία δεν γίνεται εάν ο 

προμηθευτής δεν είναι αναγνωρισμένος. Η αξιολόγηση των προμηθευτών γίνεται  με τα 

εξής κριτήρια: 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στις κατασκευάστριες εταιρείες 

(ναυπηγεία). 

 Τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη θέση στην αγορά, τη φήμη και τη 

προβολή της κατασκευάστριας εταιρείας. 



 

  Σελίδα :  54  

 Τις πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους οργανισμούς (π.χ. ΕΛΟΤ, ΒVQI, TUV, 

BSI, κλπ. ). 

 Την αξιοπιστία του προμηθευτή στην αγορά σε σχέση με την ποιότητα, τους 

χρόνους παράδοσης και τις τιμές. 

 Τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης. 

 Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς και 

συμπληρώνεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες. 

 Την άποψη της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων η οποία 

παραθέτει στοιχεία που αφορούν ελέγχους και επιθεωρήσεις που γίνονται κατά την 

συντήρηση των σκαφών αναψυχής. 

 Τα παράπονα των ναυλωτών τα οποία αφορούν προβλήματα που οφείλονται στους 

προμηθευτές. 

 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου οφείλει ανά πάσα στιγμή να δώσει 

πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για οποιονδήποτε προμηθευτή, 

εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο.  

 

2.3. Έρευνες Αγοράς και Προσφορές 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της 

πολιτικής των συνεργασιών της Εταιρείας με ναυπηγεία και εταιρείες παραγωγής και 

εμπορίας εξοπλισμού σκαφών αναψυχής. Για το λόγο αυτό, έχει την δυνατότητα πριν από 

κάθε προμήθεια να κάνει έρευνες αγοράς, εάν το κρίνει απαραίτητο και κατά την κρίση του 

να ζητά προσφορές από τους εγκεκριμένους προμηθευτές. Οι προσφορές ελέγχονται από 

τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου και γίνονται οι σχετικές διευκρινήσεις 

και επιλογές σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων ως 

προς την τεχνική τους πληρότητα. 

  

2.4. Ανάθεση Παραγγελιών Σκαφών Αναψυχής 

Στα έγγραφα προμήθειας σκαφών αναψυχής και πρόσθετου εξοπλισμού αυτών 

περιλαμβάνονται όλοι οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι. Τα έγγραφα προμήθειας 

υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, ο οποίος 

επιβεβαιώνει ότι ο προμηθευτής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα και 

αποδέχεται πλήρως την παραγγελία. Οι παραγγελίες, οι προσφορές και κάθε άλλο σχετικό 
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έγγραφο φυλάσσονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου. Με τη 

παραλαβή των σκαφών αναψυχής τα παραπάνω έγγραφα δίδονται στη Διεύθυνση 

Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων προς επαλήθευση των αγορασθέντων σκαφών 

αναψυχής. 

 
2.5. Καθορισμός Πολιτικής Ναυλώσεων 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου έχει την ευθύνη για τον καθορισμό 

της πολιτικής των ναυλώσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου στο τέλος κάθε έτους καθορίζει αναφορικά με το επόμενο 

έτος: 

 Την ίδρυση ή την κατάργηση σημείων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και 

ναυλωτών. 

 Την κατανομή του στόλου στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα 

σημεία εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και ναυλωτών. 

 Τις τιμές ναύλωσης των σκαφών αναψυχής. 

 

Κατά την διαδικασία αυτή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου λαμβάνει 

υπόψη του τα ιστορικά στοιχεία κρατήσεων της Εταιρείας, την ποιότητα των 

προσφερόμενων σκαφών αναψυχής, την πολιτική ναυλώσεων των ανταγωνιστριών 

εταιρειών καθώς και εκτιμήσεις για την πολιτική και οικονομική κατάσταση των χωρών οι 

οποίες αποτελούν τις ναυλαγορές για την Εταιρεία. Η πολιτική των ναυλώσεων αποτελεί 

αντικείμενο εισήγησης του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

 
2.6. Διευθέτηση Παραπόνων 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής διευθέτησης όλων 

των παραπόνων των ναυλωτών που εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης. Ως αιτίες για τη 

διατύπωση παραπόνων από ναυλωτές, που υποβάλλονται αποκλειστικά με γραπτό 

τρόπο, αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

 Καθυστερήσεις στη παραλαβή των σκαφών αναψυχής. 

 Αλλαγές του αρχικά συμφωνηθέντος σκάφους αναψυχής.  
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 Προβλήματα που παρουσιάστηκαν υπαιτιότητα του σκάφους αναψυχής ή του 

εξοπλισμού του. 

 

Μετά την εκδήλωση τέτοιων απαιτήσεων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου επιλαμβάνεται 

του θέματος. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι : 

 Διαπίστωση του προβλήματος.  

 Ανάλυση της διαμαρτυρίας στα επιμέρους βασικά σημεία. 

 Ενημέρωση με όλα τα σχετικά έντυπα ελέγχου, που έχουν υπογραφεί από το 

πρόσωπο που πραγματοποίησε την παράδοση / παραλαβή του σκάφους 

αναψυχής στον / από τον ναυλωτή και από τον ναυλωτή. 

 Ενημέρωση με τα έντυπα του προηγούμενου και του επόμενου ναύλου (αναζήτηση 

ιστορικού). 

 Διερεύνηση αιτιών με τη συνεργασία του Τεχνικού Διευθυντή και του Διευθυντή 

Ναυλώσεων. 

 Απόφαση και απάντηση στο ναυλωτή. 

  

Η απόφαση για την ικανοποίηση ή μη της απαίτησης λαμβάνεται από τον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου με κριτήριο όχι μόνο τη ικανοποίηση του ναυλωτή αλλά 

και την διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Το ύψος της αποζημίωσης, εάν τελικά 

αποφασισθεί, εξαρτάται από: 

 Εάν ο ναυλωτής έχει πράγματι δίκιο και το ύψος της απαίτησης θεωρηθεί λογικό. 

 Το ποσό της απαίτησης σε σχέση με αυτό που καταβλήθηκε για το ναύλο. 

 Τα έντυπα ελέγχου που έχουν υπογραφεί από το ναυλωτή. 

 Την απαίτηση της ναυλομεσιτικής εταιρείας που διαμεσολάβησε για το κλείσιμο του 

ναύλου σε σχέση με τη απαίτηση του ναυλωτή. 

 Το ιστορικό του συγκεκριμένου σκάφους αναψυχής. 

 

Το ύψος της αποζημίωσης, καταβάλλεται στον ναυλωτή με μετρητά ή υπό τη μορφή 

έκπτωσης επί της τιμής ναυλοσυμφώνου για μια μελλοντική ναύλωση σκάφους αναψυχής 

της Εταιρείας. 

Όλες οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και τα παράπονα των ναυλωτών απευθύνονται στην 

Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου και καταχωρούνται σε ξεχωριστό φάκελο. 
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2.7. Έκδοση αναφορών στατιστικών δεδομένων ναύλων  

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου ενημερώνει με γραπτό τρόπο – σε εβδομαδιαία, μηνιαία 

και σε ετήσια βάση - την Οικονομική Διεύθυνση και την Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για τις εκτελεσμένες και τις υπό εκτέλεση κρατήσεις των σκαφών αναψυχής 

της Εταιρείας, με στόχο οι τελευταίες να σχηματίσουν μια αντικειμενική εικόνα του ύψους 

των εσόδων της Εταιρείας από ναύλους. 

 

2.8. Κατάρτιση προγράμματος προώθησης και προβολής 

Το πρόγραμμα προώθησης και προβολής των υπηρεσιών της Εταιρείας το οποίο 

καταρτίζεται σε ετήσια βάση από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου και 

τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους, όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο, δύναται να 

περιλαμβάνει: 

(α) Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα εσωτερικού. 

(β) Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα εξωτερικού. 

(γ) Συμμετοχή – με κατασκευή και λειτουργία εκθεσιακού περιπτέρου - σε εκθέσεις 

εσωτερικού που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία εκθετών και επισκεπτών. 

(δ) Συμμετοχή – με κατασκευή και λειτουργία εκθεσιακού περιπτέρου - σε εκθέσεις 

εξωτερικού που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία εκθετών και επισκεπτών. 

(ε) Συμμετοχή σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε εικονικό (διαδικτυακό) 

περιβάλλον. 

(ζ) Αναρτήσεις στους λογαριασμούς της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, LinkedIn κ.α.).  

 
Κατά την κατάρτιση αυτού του προγράμματος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Στόλου λαμβάνει υπόψη του σχετικές εισηγήσεις της Υπηρεσίας Υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων και της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχων. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου φροντίζει για την 

εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του 

προγράμματος. Κοστολογικά στοιχεία του προγράμματος αυτού παραδίδονται σε γραπτή 

(ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή) στην Οικονομική Διεύθυνση για να χρησιμοποιηθούν κατά 

την σύνταξη του Προϋπολογισμού Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Εξόδων 

Λειτουργίας Διαθέσεως. 
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2.9. Αξιολόγηση θυγατρικών εξωτερικού 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου μεταφέρει στα αρμόδια διοικητικά 

όργανα των θυγατρικών της Εταιρείας που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό τις 

προτάσεις της Εταιρείας αναφορικά με τους προϋπολογισμούς αυτών των εταιρειών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα σχολίων και τροποποιήσεων επί 

των προϋπολογιστικών καταστάσεων, οι οποίες συλλέγονται από τα αρμόδια για τη 

σύνταξη τμήματα αυτών των θυγατρικών. Κατά τη διάρκεια του έτους παρακολουθεί την 

εξέλιξη της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των θυγατρικών εξωτερικού ανά μήνα, μέσω 

αναφορών που λαμβάνει από την Οικονομική Διεύθυνση. Στις αναφορές αυτές γίνεται 

σύγκριση των οικονομικών δεδομένων που αναγράφονται στις απολογιστικές καταστάσεις 

που εκδίδουν οι οικονομικές υπηρεσίες των θυγατρικών εξωτερικού με τα οικονομικά 

δεδομένα που αναγράφονται στις εγκεκριμένες από τις διοικήσεις αυτών 

προϋπολογιστικές καταστάσεις.  

Βασιζόμενος στην ανωτέρω συγκριτική ανάλυση, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Στόλου αξιολογεί τις επιδόσεις τους και την αποτελεσματικότητα των 

διοικήσεων αυτών. Εν συνεχεία, ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία των ανωτέρω εταιρειών. Η 

ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή κατά περίπτωση 

όποτε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου το κρίνει απαραίτητο.  

 

2.10. Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα 

και τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, στην 

περίπτωση που υφίσταται τέτοιο. Ο εν λόγω εκπρόσωπος φέρει τον τίτλο του Διευθυντή 

Διασφάλισης Ποιότητας και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κατά την 

απουσία του αντικαθίσταται από τον Τεχνικό Διευθυντή. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής 

Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυνος για: 

1. την διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας,  

2. την εξέταση απόδοσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και επισήμανσης 

τυχόν αναγκών βελτίωσής του, 

3.  την διασφάλιση της γνώσης των απαιτήσεων του πελάτη από το προσωπικό και 

τους συνεργάτες της Εταιρείας και 
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4. την επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς για θέματα που έχουν σχέση με την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

2.11. Οργάνωση και Συντονισμός της Διεύθυνσης Ναυλώσεων και της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου έχει την ευθύνη για την 

μηχανοργάνωση, την μηχανογράφηση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ναυλώσεων 

και της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων με στόχο την ορθή και 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Όσον αφορά δε το προσωπικό των ανωτέρω 

Διευθύνσεων, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου εγκρίνει αποφάσεις 

που έχουν να κάνουν με θέματα πρόσληψης, αρμοδιοτήτων  και αξιολόγησής του. 

 

2.12. Εκποιήσεις σκαφών αναψυχής 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου είναι αρμόδια για την διεκπεραίωση των εκποιήσεων 

σκαφών αναψυχής, στα πλαίσια της πολιτικής συνεχούς ανανέωσης του στόλου της 

Εταιρείας. 

 

2.13 Διαχείριση Κινδύνων  

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με την 

δραστηριοποίηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο χώρο του θαλάσσιου 

τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Αναλύει, επιμετρά και αξιολογεί κάθε αναγνωρισμένο από 

αυτήν κίνδυνο. Τέλος, συντάσσει προτάσεις απόκρισης στον κίνδυνο. Με την ολοκλήρωση 

των προαναφερόμενων βημάτων η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου μεταφέρει στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλη 

την πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. Επαναξιολογεί, τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, 

τους αναγνωρισμένους από αυτήν κινδύνους και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης. 

 

3. Δείκτες Επίδοσης 
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Ως ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αξιολόγησης της ορθότητας των αποφάσεων του 

προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου και της επίβλεψης της υλοποίησης των 

αποφάσεων αυτών θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η διαχρονική πορεία των ναύλων επιμετρούμενη σε αξία εσόδων από ναύλους, 

αριθμό ημερών ναύλωσης και αριθμό ναυλοσυμφώνων. 

 Το ποσοστό των αιτούμενων προς αποζημίωση ναυλωτών επί του συνόλου των 

ναυλωτών. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

 
1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων καλείται στον 

παρόν κανονισμό λειτουργίας Τεχνικός Διευθυντής. Είναι πρόσωπο που συνδέεται με την 

Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. Αναφέρεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Στόλου. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή 

κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Στόλου.  

 
2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων είναι οι εξής: 
 

2.1. Καθορισμός των Προδιαγραφών των Προμηθευόμενων Σκαφών Αναψυχής - 

Ανταλλακτικών 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων είναι υπεύθυνη για τη τεκμηρίωση 

των προδιαγραφών των προμηθευόμενων σκαφών αναψυχής και των ανταλλακτικών 

αυτών. Οι  προδιαγραφές περιέχουν: 

 Ακριβή περιγραφή με αναφορές σε prospectus. 

 Αναφορές σε μεθόδους ελέγχου, σε σχέδια και σε λοιπά τεχνικά δεδομένα. 

 Απαιτήσεις ναυλωτών για συγκεκριμένα είδη σκαφών αναψυχής. 

 Απαιτήσεις μεταφοράς και καθορισμένους χρόνους παράδοσης. 

 Απαιτήσεις για την αξιοπλοΐα και την αναγνώριση των σκαφών αναψυχής ως 

επαγγελματικά, δηλαδή, ως τουριστικά σκάφη αναψυχής προς ενοικίαση (σχετικές 

αναφορές σε πρότυπα και νόμους). 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης προδιαγραφών από τη κατασκευάστρια εταιρεία. 

 
Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων είναι υπεύθυνη για την πληρότητα 

και ακρίβεια κάθε αίτησης παραγγελίας. Πριν από κάθε παραγγελία τα σχετικά έγγραφα 

πρέπει να επανελέγχονται από την εν λόγω Διεύθυνση και να εγκρίνονται από τον 
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προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, ο οποίος εγκρίνει – με βάση τα έγγραφα 

παραγγελίας - με την υπογραφή του επί κάθε εκδιδόμενου παραστατικού την σχετική 

δαπάνη, πριν την επίδοση αυτών των παραστατικών στο Λογιστήριο. 

 

2.2. Επαλήθευση Αγοραζόμενων Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων οφείλει να ελέγχει την πληρότητα 

και την ποιότητα των αγοραζόμενων σκαφών αναψυχής με βάση τις αιτήσεις παραγγελίας. 

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής εφαρμόζει συγκεκριμένο Πρότυπο Διασφάλισης 

Ποιότητας, κατόπιν πιστοποίησης του από ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο φορέα, ο 

Τεχνικός Διευθυντής, οφείλει να λαμβάνει γνώση των διαφόρων εγγράφων του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή που έχουν σχέση με την παραγωγή 

(αποτελέσματα ελέγχων, διορθωτικές ενέργειες, στατιστικός έλεγχος κ.λπ.).  

Στη περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εφαρμόζει συγκεκριμένο Πρότυπο Διασφάλισης 

Ποιότητας, ο Τεχνικός Διευθυντής οφείλει να λαμβάνει γνώση όλων των επιθεωρήσεων 

που γίνονται από τον κατασκευαστή προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία της 

παραγωγικής του διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τα 

προδιαγραφόμενα, ο Τεχνικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την επικοινωνία με τον 

προμηθευτή προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

 

2.3. Επιθεωρήσεις Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων έχει την ευθύνη να ελέγχει την 

κατάσταση των σκαφών αναψυχής κατά την παράδοση και την παραλαβή τους προς και 

από τους ναυλωτές αλλά και κατά τη ετησία ανέλκυση - συντήρηση τους το χειμώνα. Ο 

έλεγχος γίνεται μέσω των Συνεργαζόμενων Τεχνικών Σκαφών Αναψυχής, οι οποίοι κατά 

τη διενέργεια των επιθεωρήσεων είναι υποχρεωμένοι στη λεπτομερή εξέταση των σκαφών 

αναψυχής, βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών. Οι επιθεωρήσεις των σκαφών 

αναψυχής, καθώς και οι απαιτήσεις της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων για την 

αξιοπλοΐα των σκαφών αναψυχής (επιθεωρήσεις ξηράς και θάλασσας), αποτελούν τους 

βασικούς άξονες προκειμένου να προληφθεί αλλά και να αποκατασταθεί με ασφάλεια, εάν 

παρατηρηθεί, κάθε αλλοίωση των λειτουργικών και των φυσικών χαρακτηριστικών του 

σκάφους αναψυχής που μπορεί να προέλθει από: 
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 Βλάβες στα μέσα τηλεπικοινωνίας, στα μέσα πλοήγησης αλλά και στα λοιπά 

ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη.  

 Λήξη ή ανεπάρκεια σωστικών, πυροσβεστικών μέσων ή φωτιστικών κινδύνου. 

 Ελλιπή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ξηράς. 

 Ελλείψεις σε χάρτες, σε βιβλία και σε λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα. 

 Πλημμελή συντήρηση του εξοπλισμού της κουβέρτας και των καμπινών. 

 Φθορές στα άλμπουρα, στα πανιά και στη λοιπή αρματωσιά του σκάφους 

αναψυχής. 

 

Για κάθε σκάφος αναψυχής που περνά από έλεγχο συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο 

επιθεώρησης (STANDARD INVENTORY LIST), το οποίο και διατηρείται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (εφόσον υφίστανται τέτοιες), ενώ η 

αυστηρότητα του ελέγχου είναι πάντα η ίδια. 

Σε κάθε περίπτωση αλλά και με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές γίνεται: 

 Έλεγχος της γενική κατάστασης και των χαρακτηριστικών του σκάφους αναψυχής. 

 Έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων. 

 Έλεγχος inventory. 

 Έλεγχος μηχανής. 

 Ηλεκτρολογικός έλεγχος. 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών οργάνων. 

 Έλεγχος συμπεριφοράς σκάφους αναψυχής - δοκιμή πλεύσης. 

 

Εάν κατά την παράδοση και την παραλαβή προς και από τους ναυλωτές ή στα πλαίσια 

της χειμερινής συντήρησης, κάποιο ή κάποια από τα σκάφη αναψυχής της Εταιρείας δεν 

τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ο εξουσιοδοτημένος Συνεργαζόμενος Τεχνικός 

Σκαφών Αναψυχής προτείνει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες αποκατάστασης του 

προβλήματος και το απαιτούμενο - προϋπολογιζόμενο κόστος. Τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά και οι εργασίες εγκρίνονται είτε από τους Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής 

(Ελεγκτές) για δαπάνες έως 1.000 ευρώ, είτε από τον Τεχνικό Διευθυντή για δαπάνες άνω 

των 1.000 ευρώ. Ο Τεχνικός Διευθυντής ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος ζητά και 

τη συγκατάθεση του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου. 
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Νομίμως εκδιδόμενα παραστατικά δαπανών που αφορούν τις προαναφερόμενες 

διαδικασίες εγκρίνονται με την υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή επί αυτών, πριν από την 

επίδοση τους στο Λογιστήριο. 

 

2.4. Προμήθεια Ανταλλακτικών - Εξοπλισμού 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά - εξοπλισμός προς αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων 

αναφέρονται από τους Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής στους 

Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές). Τα παραπάνω ανταλλακτικά εγκρίνονται είτε 

από τους Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) για δαπάνες έως 1.000 ευρώ, οι 

οποίοι και ενημερώνουν την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων για την 

έγκριση που έχουν δώσει, είτε από τον Τεχνικό Διευθυντή για δαπάνες άνω των 1.000 

ευρώ. Τα ανταλλακτικά αγοράζονται από την Εταιρεία ή από τον ίδιο τον Συνεργαζόμενο 

Τεχνικό Σκαφών Αναψυχής, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για τη προμήθειά 

τους μέσω της Εταιρείας. Νομίμως εκδιδόμενα παραστατικά δαπανών που αφορούν τις 

προαναφερόμενες διαδικασίες εγκρίνονται με την υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή επί 

αυτών, πριν από την επίδοση τους στο Λογιστήριο. 

Οι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) της Εταιρείας οφείλουν να πιστοποιούν ότι 

τα ανταλλακτικά – εξοπλισμός έχουν πράγματι τοποθετηθεί στα σκάφη αναψυχής, ενώ τα 

ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν φυλάσσονται από τους Συνεργαζόμενους Τεχνικούς 

Σκαφών Αναψυχής και αποσύρονται (με διαδικασίες φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον) 

παρουσία του Επιθεωρητή Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτή).  

 

2.5. Τήρηση Αρχείων Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων έχει την ευθύνη να τηρεί, για κάθε 

σκάφος αναψυχής, το αρχείο εγγράφων, το αρχείο ταυτότητας και το αρχείο συντηρήσεων 

και επισκευών.  

Συγκεκριμένα, το αρχείο εγγράφων του σκάφους αναψυχής περιλαμβάνει τα αντίγραφα 

των ναυτιλιακών του εγγράφων καθώς και των αποδεικτικών αγοράς. Τα ναυτιλιακά 

έγγραφα προσδιορίζονται από: 

 Το έγγραφο εθνικότητας. 

 Το Πιστοποιητικό Γενικής Επιθεώρησης. 

 Το πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
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 Την άδεια επαγγελματικού. 

 Την άδεια λειτουργίας VHF. 

 Την καρτέλα ναύλων. 

 

Το αρχείο ταυτότητας περιλαμβάνει βασικά στοιχεία αναγνώρισης κάθε σκάφους 

αναψυχής, όπως: 

 Μοντέλο, τύπος, αριθμός σειράς. 

 Κατασκευαστής και ημερομηνία κατασκευής. 

 Εξοπλισμός. 

 

Τέλος, το αρχείο συντηρήσεων και επισκευών του σκάφους αναψυχής περιλαμβάνει:  

 Την ημερομηνία κάθε συντήρησης μέχρι και την τελευταία πραγματοποιημένη, τον 

συντηρητή, τις διενεργούμενες εργασίες, το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών, το 

είδος και την ποσότητα των ανταλλακτικών και αναλωσίμων, τις εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας τις οποίες ενδεχομένως φέρουν κάποια από τα τοποθετούμενα 

ανταλλακτικά, καθώς και την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης. 

 Την ημερομηνία κάθε επισκευής, τον τεχνικό που πραγματοποίησε την επισκευή, 

τις διενεργούμενες εργασίες, το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών, το είδος και 

την ποσότητα των ανταλλακτικών και αναλωσίμων και τις εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας τις οποίες ενδεχομένως φέρουν κάποια από τα τοποθετούμενα 

ανταλλακτικά. 

 Την ημερομηνία κάθε αγοράς εξοπλισμού, το είδος και την ποσότητα του 

αγοραζόμενου εξοπλισμού, το κόστος αγοράς, τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας τις 

οποίες ενδεχομένως φέρουν κάποια από τα αγοραζόμενα είδη, τον προμηθευτή και 

την ημερομηνία τοποθέτησης του αγοραζόμενου εξοπλισμού στο σκάφος 

αναψυχής σε αντικατάσταση παλαιού. Παρόμοια καταγραφή θα διενεργείται για 

ανταλλακτικά που αγοράζονται από την Εταιρεία και παραδίδονται στους τεχνικούς 

για την εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών.  

 Τον υπεύθυνο που επιθεώρησε το σκάφος αναψυχής, την ημερομηνία 

επιθεώρησης και τον τουριστικό λιμένα στον οποίο ελλιμενιζόταν το σκάφος 

αναψυχής την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση. 
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 Την κατάσταση του σκάφους αναψυχής και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 

μετά τον έλεγχο και κάθε άλλη πληροφορία. 

 Τυχόν παρατηρήσεις εξωτερικών επιθεωρητών που κρίνονται χρήσιμες. 

 

Από το αρχείο αυτό φαίνεται η παρούσα κατάσταση κάθε σκάφους αναψυχής.  

Τα παραπάνω αρχεία φυλάσσονται για κάθε σκάφος αναψυχής για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ετών μετά την ημερομηνία μεταβίβασης αυτού και ενημερώνονται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων. Συγκεκριμένα, το αρχείο εγγράφων 

και το αρχείο ταυτότητας κάθε σκάφους αναψυχής ενημερώνονται με τη αγορά και 

πιστοποίηση του σκάφους αναψυχής ή / και την έγκριση του σαν σκάφος αναψυχής προς 

ναύλωση, ενώ το αρχείο συντηρήσεων μετά το πέρας των επιθεωρήσεων. Αρχεία 

συγκριτικών δοκιμών τηρούνται από την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών αστοχιών. 

  

2.6. Παράδοση Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων ελέγχει μέσω των Συνεργαζόμενων 

Τεχνικών Σκαφών Αναψυχής την καλή κατάσταση των σκαφών αναψυχής πριν από κάθε 

ναύλωση, αλλά και μετά από την εξέλιξη διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που 

παρουσιαστεί οποιαδήποτε πρόβλημα. Κατά την παράδοση του σκάφους αναψυχής στον 

ναυλωτή θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής έγγραφα: 

 Τα ναυτιλιακά έγγραφα (το έγγραφο εθνικότητας, το Πιστοποιητικό Γενικής 

Επιθεώρησης, το πιστοποιητικό καταμέτρησης, η άδεια επαγγελματικού, η άδεια 

λειτουργίας VHF). 

 Τα πιστοποιητικά εκκαθαρίστριας εταιρείας τελών VHF, σύμβασης VHF, Test 

Report EPIRB, ασφάλισης, ελέγχου πυροσβεστήρων και life raft. 

 Την ειδική καρτέλα ναύλωσης. 

 Πέντε (5) αντίγραφα του συμβολαίου ναύλωσης. 

 

Το σκάφος αναψυχής παραδίδεται αφού ελεγχθούν λεπτομερώς και υπογραφούν από το 

ναυλωτή τα μέρη του σκάφους αναψυχής που συντελούν στην ασφαλή και αξιόπλοη 

πλεύση <STANDARD INVENTORY LIST>. Ενδεχόμενες ασυμφωνίες από την πλευρά του 

ναυλωτή αναγράφονται στο σχετικό έντυπο. 
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2.7. Παραλαβή Σκαφών Αναψυχής 

Με την παραλαβή των σκαφών αναψυχής από τους ναυλωτές, η Διεύθυνση Τεχνικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχων επανελέγχει την κατάσταση τους, μέσω των 

Συνεργαζόμενων Τεχνικών Σκαφών Αναψυχής με βάση το <STANDARD INVENTORY 

LIST>, ενώ συντάσσεται και συνυπογράφεται από τον ναυλωτή και τον αντιπρόσωπο της 

Εταιρείας το <NOTE DELIVERY FORM>, όπου συμπληρώνεται από τον ναυλωτή ο 

βαθμός ικανοποίησης του, ο οποίος αξιολογείται για στατιστικούς λόγους. Το έγγραφο 

αυτό παραδίδεται στη Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων και αφού 

ελεγχθούν οι παρατηρήσεις των ναυλωτών, υπογράφεται από τον Τεχνικό Διευθυντή και 

παραδίδεται στην Διεύθυνση Ναυλώσεων προς αρχειοθέτηση. 

 

2.8. Ελλιμενισμός – Παραμονή Σκαφών Αναψυχής κατά την Διάρκεια του Χειμώνα 

Είναι ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων να διασφαλίζει ότι 

όλα τα σκάφη αναψυχής που ανήκουν στην Εταιρεία ελλιμενίζονται σύμφωνα με την 

παρούσα διαδικασία και δεν διατρέχουν κίνδυνο αλλοίωσης των χαρακτηριστικών τους 

από την έλλειψη εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων. Συγκεκριμένα, η παραμονή των 

σκαφών αναψυχής κατά την διάρκεια του χειμώνα γίνεται στους εγκεκριμένες από την 

Εταιρεία τουριστικούς λιμένες. 

Πέραν των εγκεκριμένων τουριστικών λιμένων δεν επιτρέπεται η παραμονή του σκάφους 

αναψυχής αλλού, τουλάχιστον κατά την διάρκεια του χειμώνα, παρά μόνο στους χώρους 

ανελκύσεως και για το προκαθορισμένο διάστημα των ημερών ανέλκυσης. Οι μέθοδοι 

ελλιμενισμού και παραμονής των σκαφών αναψυχής καθορίζονται προς αποφυγή 

καταστροφής ή πρόκλησης ζημιάς και υλοποιούνται από τους Συνεργαζόμενους Τεχνικούς 

Σκαφών Αναψυχής. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται μέριμνα ώστε: 

 Στους χώρους παραμονής των σκαφών αναψυχής να έχουν πρόσβαση μόνο 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Τα πανιά να είναι μαζεμένα στα rollers ή / και δεμένα στη βάση. 

 Όλα τα σκάφη αναψυχής να είναι δεμένα. Η ορθή σύσφιξη με τη βοήθεια των  

προστατευτικών μπαλονιών υλοποιείται και ελέγχεται σε καθημερινή βάση.  
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 Ο εξοπλισμός του σκάφους αναψυχής να είναι κλειδωμένος, τα παρελκόμενα να 

είναι ασφαλισμένα ενώ οι χώροι των σκαφών αναψυχής να ελέγχονται κάθε 

εβδομάδα. 

 Σε περίπτωση παρατήρησης αλλοίωσης των σχοινιών ή και των δεστρών από τις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες, απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του 

εξοπλισμού που έχει αλλοιωθεί. 

 Κάθε εβδομάδα το σκάφος αναψυχής πρέπει να πλένεται με γλυκό νερό.   

 

Περιοδικές επιθεωρήσεις γίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων ενώ οι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) δίνουν στον Τεχνικό 

Διευθυντή και στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου αναφορά των 

αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεών τους, έτσι ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση και η τήρηση 

των απαιτούμενων μέτρων. 

Νομίμως εκδιδόμενα παραστατικά δαπανών που αφορούν τις προαναφερόμενες 

διαδικασίες εγκρίνονται με την υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή επί αυτών, πριν από την 

επίδοση τους στο Λογιστήριο. 
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2.9. Έλεγχος, Αξιολόγηση και Έγκριση Συνεργαζόμενων Τεχνικών Σκαφών 

Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων συνεργάζεται με τεχνικούς οι οποίοι 

επιθεωρούν τα σκάφη αναψυχής και τον εξοπλισμό των σκαφών αναψυχής ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα καθώς και επιλύουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύψει. Η 

Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων οφείλει να ελέγχει, να αξιολογεί και 

τέλος να εγκρίνει τους Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής. Οι 

Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής αξιολογούνται σύμφωνα με:  

 Το ιστορικό της συνεργασίας τους με την Εταιρεία.  

 Την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Την εντός του προκαθορισμένου χρόνου περάτωση των εργασιών. 

 Την συνολική οικονομική επιβάρυνση. 

 Την ικανότητα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων.  

 

Οι Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής αμείβονται από την Εταιρεία στη βάση της 

έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Κάθε τέτοιο παραστατικό θα πρέπει να φέρει  την 

εγκριτική του σχετικού εξόδου υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή, πριν από την επίδοση 

του στο Λογιστήριο. 

 

2.10. Διαμετακόμιση Σκαφών Αναψυχής στο Λιμένα Αναχώρησης 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων, κατόπιν συνεννόησης με την 

Διεύθυνση Ναυλώσεων, έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διαμετακόμιση των σκαφών 

αναψυχής στο λιμάνι αναχώρησης όπου έχει ζητηθεί από τον πελάτη (ναυλωτή). 

 

2.11. Δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού περιπτέρου σε Ναυτικά Σαλόνια που 

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία εκθετών και επισκεπτών στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων, κατόπιν συνεννοήσεως με 

διοργανωτές εκθέσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συντάσσει 

γραπτές εισηγήσεις προς τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, με κάθε 

μια από αυτές να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, (α) μια γενική περιγραφή του αντικειμένου 
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της έκθεσης, (β) ιστορικά στοιχεία επισκεψιμότητας για παρόμοιες εκθέσεις που έχουν γίνει 

στο παρελθόν, (γ) παρελθούσες ή / και ήδη δηλωθείσες συμμετέχουσες εταιρείες, (δ) 

προτεινόμενη μορφή εκθεσιακού περιπτέρου, (ε) κόστος συμμετοχής, (στ) εκτιμώμενα 

οφέλη της Εταιρείας από την εξεταζόμενη εκθεσιακή συμμετοχή. Μετά την έγκριση μιας 

εισήγησης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, η Διεύθυνση 

Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων έρχεται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία 

Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων για την 

εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προς υλοποίηση της εγκεκριμένης εισήγησης 

όπως είναι η οριστικοποίηση συμμετοχής προς τη διοργανώτρια της έκθεσης εταιρεία, η 

μεταφορά, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εκθεσιακού περιπτέρου (ή η 

ενοικίαση αυτού εάν η εγκεκριμένη εισήγηση υπαγορεύει κάτι τέτοιο), η ασφαλή μεταφορά 

σκαφών αναψυχής προς και από τον εκθεσιακό χώρο, η παρουσία επαρκούς αριθμού 

προσωπικού στο περίπτερο, η προμήθεια αναλώσιμων υλικών, η ύπαρξη επαρκούς 

ποσότητας διαφημιστικών εντύπων κ.ά.. Τα νομίμως εκδιδόμενα παραστατικά εξόδων 

εγκρίνονται με την υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή επί αυτών, πριν από την επίδοση 

τους στο Λογιστήριο. 

 

3. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά μέτρα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η φυσική κατάσταση των σκαφών αναψυχής της Εταιρείας. 

 Η διαχρονική εξέλιξη του κόστους των επισκευών και συντήρησης των σκαφών 

αναψυχής. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 

 

  

 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 

ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 

 

 
1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ναυλώσεων καλείται στον παρόν κανονισμό λειτουργίας 

Διευθυντής Ναυλώσεων. Είναι πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση 

εργασίας. Αναφέρεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου. Εάν δεν 

υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή κωλύματος αυτού, 

τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου.  

 

2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ναυλώσεων 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ναυλώσεων είναι οι εξής: 
 

2.1. Τήρηση Αρχείου Ναυλώσεων 

Η Διεύθυνση Ναυλώσεων έχει την ευθύνη να τηρεί αρχείο βασικών χαρακτηριστικών κάθε 

σκάφους αναψυχής, το οποίο περιλαμβάνει: 

 Μοντέλο, κατασκευαστής, ημερομηνία κατασκευής και εξοπλισμός σκάφους 

αναψυχής. 

 Στοιχεία ναύλωσης. 

 Διαμεσολαβούσες ναυλομεσιτικές εταιρείες. 

 Τιμοκαταλόγους ναύλωσης. 

 Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και 

ναυλωτών. 

 

Επίσης, η Διεύθυνση Ναυλώσεων οφείλει να τηρεί αρχείο των εκτελεσμένων ναύλων κάθε 

σκάφους αναψυχής, το οποίο περιλαμβάνει : 

 Τα ναυλοσύμφωνα. 

 Τα <STANDARD INVENTORY LIST>. 

 Τα <NOTE DELIVERY FORM>. 

 Κατάλογος των επιβαινόντων στο σκάφος αναψυχής <CREW LIST>. 

 Φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων κυβερνητών για δύο τουλάχιστον μέλη του 

πληρώματος. 
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2.2. Ναύλωση Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Ναυλώσεων οφείλει να παρακολουθεί ανά εβδομάδα τις αναχωρήσεις και τις 

επιστροφές των ναυλωτών.  

 

2.3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Ελληνικές και Διεθνείς Ναυτικές Εκθέσεις 

Ο Διευθυντής Ναυλώσεων παρευρίσκεται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, σε ελληνικές και διεθνείς ναυτικές εκθέσεις. Έρχεται σε 

επαφή με ελληνικά και ξένα ναυλομεσιτικά γραφεία με στόχο την ενημέρωση αυτών για τις 

υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ 
ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 
1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Διεύθυνσης καλείται στον παρόν κανονισμό λειτουργίας 

Οικονομικός Διευθυντής. Είναι πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση 

εργασίας. Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο 

πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του 

τα αναλαμβάνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

2. Αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης 

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι οι εξής: 
 

2.1. Σύνταξη του Προϋπολογισμού Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Εξόδων 

Λειτουργίας Διαθέσεως 

Ο προϋπολογισμός εξόδων διοικητικής λειτουργίας και εξόδων λειτουργίας διαθέσεως 

γίνεται, με βάση την τρέχουσα κατάσταση και τους εκάστοτε στόχους για το έτος αναφοράς 

που θέτει η Εταιρεία, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και την 

Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου. Ο προϋπολογισμός αυτός παρακολουθείται από την 

Οικονομική Διεύθυνση σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, γίνεται σύγκριση των 

απολογιστικών εξόδων - τα στοιχεία των οποίων δίδονται από το Λογιστήριο - με τα 

αντίστοιχα προϋπολογισθέντα και εν συνεχεία αξιολογούνται τυχόν αποκλίσεις. Τα 

πορίσματα αυτής της διαδικασίας αποτελούν αντικείμενο εισηγήσεων του Οικονομικού 

Διευθυντή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο.          

 

2.2. Σύνταξη και Εξειδίκευση Μελετών 

Η Οικονομική Διεύθυνση εκπονεί μελέτες που αφορούν την μερισματική πολιτική, την 

επενδυτική πολιτική, την πολιτική χρηματοδότησης επενδύσεων και την πολιτική 

διαχείρισης του κεφαλαίου κινήσεως. Ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα η Οικονομική 

Διεύθυνση συντάσσει μελέτες, είτε χρησιμοποιώντας δική της πληροφόρηση, είτε σε 

συνεργασία με τις άλλες Μονάδες (Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες) της Εταιρείας, είτε σε 
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συνεργασία με τις οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια Θυγατρικών, είτε σε 

συνεργασία με τρίτους (εξωτερικούς φορείς). Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

πληροφοριών της Οικονομικής Διεύθυνσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στις 

συντασσόμενες μελέτες. Οι μελέτες συντάσσονται είτε με πρωτοβουλία του Οικονομικού 

Διευθυντή, είτε καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης που μπορεί να 

προκύψουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ως συνέπεια αυτού, οι μελέτες αυτές ως προς 

το χρόνο εκπόνησής τους διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Ενδεικτικά παραδείγματα 

της πρώτης κατηγορίας είναι η σύνταξη μηνιαίας αναφοράς για την πορεία των 

συναλλακτικών δεδομένων (τιμή, εμπορευσιμότητα κ.ά.) της μετοχής της Εταιρείας και η 

ανά τρίμηνο ανάλυση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, ενώ ενδεικτικά παραδείγματα της δεύτερης κατηγορίας είναι μελέτες που 

αφορούν την ανάληψη μιας επένδυσης σχετικής ή μη με υφιστάμενες δραστηριότητες της 

Εταιρείας, η έρευνα αγοράς για τη δημιουργία ενός σημείου εξυπηρέτησης σκαφών 

αναψυχής και ναυλωτών, μελέτες ανάλυσης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία και μελέτες ανάλυσης των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ενός ανταγωνιστή της Εταιρείας. 

 

2.3. Οργάνωση της Οικονομικής Διεύθυνσης και των υφισταμένων Μονάδων 

Ο Οικονομικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την στελέχωση, μηχανογράφηση και την 

γενικότερη οργάνωση τόσο της Οικονομικής Διεύθυνσης όσο και του Λογιστηρίου και της 

Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία 

τους. Όσον αφορά το προσωπικό των ανωτέρω μονάδων ο Οικονομικός Διευθυντής είναι 

υπεύθυνος για την πρόσληψη και την αξιολόγηση του. Σε συνεργασία δε με τον Υπεύθυνο 

Λογιστηρίου και σύμφωνα με τις κατά καιρούς υπηρεσιακές ανάγκες, καθορίζει τις 

ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού του Λογιστηρίου και της 

Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές προκειμένου να εξασφαλίζεται ο αποδοτικότερος 

τρόπος λειτουργίας τους. 

 

2.4. Ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Λογιστηρίου 

Ο Οικονομικός Διευθυντής ενημερώνεται σε καθημερινή βάση από τον Υπεύθυνο 

Λογιστηρίου για θέματα που αφορούν τη δομή του λογιστικού σχεδίου το οποίο εφαρμόζει 
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η Εταιρεία, τον τρόπο καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, τη μεθοδολογία κατάρτισης 

των προς δημοσίευση ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

για λοιπά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Λογιστηρίου. Στη βάση αυτής της 

ενημέρωσης, της γνώσης και της εμπειρίας του, ο Οικονομικός Διευθυντής έχει την 

δυνατότητα να συντάξει προτάσεις που να αφορούν την προσθήκη, τροποποίηση και 

διαγραφή παραμέτρων που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα θέματα.  

 

2.5. Έλεγχος και Έγκριση Πληρωμών Προμηθευτών όσον αφορά Θέματα 

Μηχανογράφησης και Γραφικής Ύλης 

Η Οικονομική Διεύθυνση έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την έγκριση των πληρωμών 

προμηθευτών που αφορούν την μηχανογράφηση και την γραφική ύλη. Συγκεκριμένα, ο 

Οικονομικός Διευθυντής κατόπιν εισηγήσεων είτε των προϊσταμένων των μονάδων 

(Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών) είτε των ειδικών συνεργατών της Εταιρείας, μελετά και 

εγκρίνει τις εκάστοτε παραγγελίες προς τέτοιους προμηθευτές. Εν συνεχεία, γίνεται 

έλεγχος τόσο της ορθής εκτέλεσης κάθε παραγγελίας (καταγραφή των υλικών ή 

υπηρεσιών), όσο και των αντίστοιχων τιμολογίων και αφού υπογραφούν αποστέλλονται 

στο Λογιστήριο.  

 

2.6. Διαχείριση Προσωπικού 

Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων 

αξιολόγησης του προσωπικού της Εταιρείας. Η σχετική διαδικασία η οποία διενεργείται μια 

φορά καθ’ έτος σε συνεργασία με τους προϊστάμενους κάθε μονάδας (Διεύθυνσης ή 

Υπηρεσίας) περιλαμβάνει την αποστολή, συλλογή και στατιστική επεξεργασία 

ερωτηματολογίων. Το κάθε ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κρίσεις για τις γνώσεις του 

υπαλλήλου, την ειδίκευση, την επιμέλεια, την ευσυνειδησία, την αποτελεσματικότητα και 

επάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, την επίτευξη των στόχων που η Εταιρεία 

θέτει, του ήθους, της συμπεριφοράς και της ικανότητας συνεργασίας με τους συναδέλφους 

του και με το κοινό που συναλλάσσεται με την Εταιρεία και των προοπτικών εξέλιξης του. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής λαμβάνονται υπόψη σε αποφάσεις που αφορούν 

τον καθορισμό των αμοιβών και της εξέλιξης (προαγωγή – μετάταξη - απόλυση) των 

ατόμων που απαρτίζουν το προσωπικό της Εταιρείας. Σημειώνεται τέλος ότι πρόσβαση 

στα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής έχουν αποκλειστικά μόνο εκείνα τα πρόσωπα τα 
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οποία συμμετέχουν στην διαδικασία καθορισμού των αμοιβών του προσωπικού, όπως 

αυτή περιγράφεται στο σχετικό παράρτημα του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας. 

Επίσης, ο Οικονομικός Διευθυντής παρακολουθεί σε ημερήσια βάση την τήρηση του 

ατομικού ωραρίου εργασίας καθενός εργαζομένου. Τέλος, ελέγχει την τεκμηρίωση των 

απουσιών των εργαζομένων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ημέρα απουσίας ενός 

εργαζομένου θα πρέπει με τεκμηριωμένο τρόπο να χαρακτηρίζεται ως νόμιμη άδεια ή ως 

δικαιολογημένη απουσία (π.χ. λόγω ασθένειας). 

 

2.7. Επισκόπηση και Σύνταξη Συμβάσεων   

Ο Οικονομικός Διευθυντής επισκοπεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς 

συμβούλους, συμβάσεις με αντικείμενο ζητήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης (όπως 

είναι για παράδειγμα η λήψη τραπεζικού δανείου), πριν την υπογραφή τους από τα 

αρμόδια πρόσωπα. Κάνει προτάσεις τροποποιήσεων όρων που περιέχονται σε αυτές τις 

συμβάσεις προς τους συντάκτες αυτών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους 

συντάκτες των συμβάσεων με στόχο την τελική εξειδίκευση του περιεχομένου των 

συμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαδικασιών, ενημερώνει τους 

νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας που πρόκειται να υπογράψουν αυτές τις συμβάσεις 

για τα συμπεράσματα του. 

Επιπρόσθετα, συντάσσει, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, 

συμβάσεις με αντικείμενο ζητήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης (όπως για 

παράδειγμα είναι το πρόγραμμα έκδοσης ενός ομολογιακού δανείου).  

 

2.8. Διαχείριση Κινδύνων  

Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει κυρίως χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 

αφορούν την Εταιρεία ή τις Θυγατρικές, καθώς και κινδύνους που σχετίζονται με την 

διαχείριση του προσωπικού της Εταιρείας ή των Θυγατρικών. Αναλύει, επιμετρά και 

αξιολογεί κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο. Τέλος, συντάσσει προτάσεις 

απόκρισης στον κίνδυνο. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων η 

Οικονομική Διεύθυνση μεταφέρει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλη την πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο 

από αυτήν κίνδυνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. 
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Επαναξιολογεί, τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, τους αναγνωρισμένους από αυτήν 

κινδύνους και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα της 

επαναξιολόγησης. 

 

3. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Οικονομικής 

Διεύθυνσης θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 

και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης. 

 Ο αριθμός και η ποιότητα των συνταχθέντων οικονομικών μελετών. 

 Ο βαθμός συνεισφοράς στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ζητήματα 

λογιστικής μεθοδολογίας και εφαρμογής. 
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ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ – 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 

1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου καλείται στον παρόν κανονισμό λειτουργίας Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου. Είναι πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. 

Αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή 

κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ο εμπειρότερος υπάλληλος που 

ανήκει στο δυναμικό του Λογιστηρίου της Εταιρείας. 

Σκοπός του Λογιστηρίου είναι η λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας και η παροχή πληροφόρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές του, 

στους υπαλλήλους κάθε βαθμίδας, στους μετόχους, στους πιστωτές, στις Εποπτικές 

Αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

2. Αρμοδιότητες του Λογιστηρίου 

Λόγω του μεγάλου εύρους του αντικειμένου του Λογιστηρίου, παρακάτω περιγράφονται οι 

σημαντικότερες αρμοδιότητες του, οι οποίες δεν εξαντλούν το σύνολο των εργασιών τις 

οποίες διεκπεραιώνει το Λογιστήριο στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού του.  

 

2.1. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων - Έκδοση Παραστατικών 

Για τη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το Λογιστήριο τηρεί 

τα βιβλία και εκδίδει τα παραστατικά που προβλέπονται από το Νόμο. Η τήρηση των 

βιβλίων γίνεται μηχανογραφικά, ενώ η έκδοση των παραστατικών γίνεται είτε χειρόγραφα 

είτε μηχανογραφικά. Η ενημέρωση, θεώρηση και διαφύλαξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

2.2. Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αναφορών 

Το Λογιστήριο καταρτίζει τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και τις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτών, οι οποίες προορίζονται για δημοσιοποίηση στο 

ευρύ κοινό. Επίσης, μεριμνά για την έγκαιρη συλλογή των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  

Οι παραπάνω καταστάσεις καταρτίζονται δύο φορές το χρόνο και περιλαμβάνονται σε 

έντυπα που ονομάζονται Οικονομικές Εκθέσεις. Ειδικότερα: 
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(α) Εντός του πρώτου τετράμηνου κάθε έτους συντάσσεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

που αφορά την τελευταία κλειόμενη χρήση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει: 

 Τη Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις 

καταρτισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 Τις Ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 Τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. 

 Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.  

 

(β) Εντός της περιόδου που ορίζεται από τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο 

συντάσσεται η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας 

χρήσης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει: 

 Τη Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις καταρτισμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Την Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 Τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές (ατομικές και ενοποιημένες) Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις. 

 Τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

Επιπρόσθετα, εντός της περιόδου που ορίζεται από τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 

συντάσσονται Ενδιάμεσες Συνοπτικές (ατομικές και ενοποιημένες) Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις για το πρώτο ενιάμηνο της τρέχουσας χρήσης.  

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εποπτείας όλων εκείνων 

των διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση των προαναφερόμενων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη νομοθεσία. 

Οι σημαντικότερες ενέργειες που αφορούν την διαδικασία κατάρτισης ατομικών και 

ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι οι εξής: 
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1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Το σημαντικότερο σε αξία περιουσιακό 

στοιχείο της Εταιρείας είναι τα σκάφη αναψυχής τα οποία εκμεταλλεύεται. Σε κάθε 

περίοδο κατάρτισης, ο έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων 

που περιέχονται στο τηρούμενο από το Λογιστήριο μητρώο παγίων  

πραγματοποιείται με αντιπαραβολή αυτών με την πληροφόρηση που περιέχεται 

στο αρχείο εγγράφων σκαφών αναψυχής και στο αρχείο ταυτότητας σκαφών 

αναψυχής, τα οποία τηρούνται από την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων. Η αποτίμηση των σκαφών αναψυχής γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 16 ‘’Ενσώματα Πάγια’’ και η εφαρμοζόμενη λογιστική 

μεθοδολογία περιγράφεται συνοπτικά στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των 

Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

2. Διαδικασία απαλοιφής ενδοομιλικών συναλλαγών: Το Λογιστήριο διασφαλίζει, 

μέσω αυστηρών επανελέγχων, την ορθή απεικόνιση στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πωλήσεων από μια ενοποιούμενη εταιρεία της 

οποίας τα αγαθά αποτελούν εμπορεύματα σε μια άλλη η οποία τα αποκτάει προς 

εκμετάλλευση.       

3. Πελάτες και Χρεώστες: Το Λογιστήριο της Εταιρείας (μητρικής) επαληθεύει και 

συμφωνεί τα υπόλοιπα στην ημερομηνία αναφοράς των απαιτήσεων της Εταιρείας 

από τις θυγατρικές της. Το ίδιο πράττουν και οι θυγατρικές για τις μεταξύ τους 

απαιτήσεις. Το Λογιστήριο ελέγχει εάν υπάρχουν υπόλοιπα πελατών και χρεωστών 

που παραμένουν ανείσπρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά τα υπόλοιπα 

γνωστοποιούνται στον Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος κρίνει ποιοι από τους 

πελάτες και χρεώστες θα χαρακτηριστούν ως επισφαλείς και εκτιμάει το ύψος της 

πρόβλεψης που πρέπει να σχηματισθεί στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το 

Λογιστήριο επικοινωνεί με τους δικηγόρους που χειρίζονται δίκες της Εταιρείας κατά 

πελατών και χρεωστών και ενημερώνεται εγγράφως για την πορεία των υποθέσεων 

αυτών, ενημέρωση την οποία μεταφέρει στον Οικονομικό Διευθυντή. Τέλος, το 

Λογιστήριο ελέγχει αν μεταξύ των χρεωστών περιλαμβάνονται απαιτήσεις από το 

Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. προκαταβολή φόρου εισοδήματος) οι οποίες 

παραγράφονται μετά τριετία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον δεν ζητήθηκε 

εγγράφως από την Εταιρεία εντός της τριετίας η επιστροφή τους. 
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4. Διαθέσιμα και Τράπεζες: Λογιστικοποιούνται κατά την ημερομηνία έκδοσης τους 

όλες οι αποδείξεις είσπραξης και οι αποδείξεις πληρωμής που αφορούν την 

απόκτηση και καταβολή μετρητών αντίστοιχα (εντός των ορίων που θέτει η εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία για συναλλαγές με μετρητά), προκειμένου το υπόλοιπο του 

λογαριασμού «Ταμείο» να συμφωνεί με την αξία των μετρητών που βρίσκονται στο 

φυσικό χώρο φύλαξης τους. Το Λογιστήριο αντιπαραβάλει αντίγραφα (extraits) 

κινήσεων των λογαριασμών καταθέσεων (όψεως και προθεσμιακές) που 

προέρχονται από τα αρχεία των τραπεζών στους οποίους υφίστανται οι καταθετικοί 

λογαριασμοί με τις εγγραφές των λογαριασμών που τηρούνται στα λογιστικά βιβλία 

της Εταιρείας, με σκοπό την συμφωνία των τραπεζικών υπολοίπων με τα λογιστικά 

υπόλοιπα. 

5. Υποχρεώσεις: Το Λογιστήριο συμφωνεί τα υπόλοιπα των προμηθευτών και των 

πιστωτών με τα αντίστοιχα των λογαριασμών που τηρούνται στα λογιστικά βιβλία 

της Εταιρείας. Για την επίτευξη τέτοιων συμφωνιών, ζητάει αντίγραφα των 

λογαριασμών από τους προμηθευτές και τους πιστωτές. Το Λογιστήριο συμφωνεί 

τα λογιστικά υπόλοιπα των δανείων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων με τα 

αντίστοιχα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για αυτό το σκοπό, αντιπαραβάλει 

αντίγραφα (extraits) κινήσεων των λογαριασμών που προέρχονται από τα αρχεία 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις εγγραφές των λογαριασμών που 

τηρούνται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Το Λογιστήριο συμφωνεί τις 

υποχρεώσεις από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τις υποχρεώσεις 

από εισφορές υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.   

6. Έσοδα: Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Περιόδου Αναφοράς» περιλαμβάνει τα 

μέχρι και την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς βέβαια και εκκαθαρισμένα 

έσοδα. Οι επιστροφές χρημάτων σε ναυλωτές (refunds) που αφορούν ναύλους με 

ημερομηνία επιβίβασης ναυλωτή εντός της κλειόμενης περιόδου αναφοράς 

αφαιρούνται από τον κύκλο εργασιών αυτής της περιόδου αναφοράς, τα δε 

πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται (και αποστέλλονται στους ναυλωτές) μέχρι την 

εικοστή ημέρα του επόμενου από την λήξη της περιόδου αναφοράς μήνα με 

ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της οικείας περιόδου αναφοράς. 

7. Έξοδα: Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Περιόδου Αναφοράς» περιλαμβάνει τα 

μέχρι και την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς δουλευμένα έξοδα. Οι 
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χορηγούμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις αγορών που αφορούν την 

κλειόμενη περίοδο αναφοράς, λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων αυτής της περιόδου αναφοράς.  

8. Υποδείγματα κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Κατά την χρήση 

φύλλων λογισμού του προγράμματος Microsoft Excel πραγματοποιείται έλεγχος για 

κελιά που ενδεχομένως να εμφανίζουν την ένδειξη σφάλματος “ERROR”. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράλειψη εισαγωγής αριθμητικών 

δεδομένων, εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων ως ετικέτα και όχι ως αριθμός, 

εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων με λάθος πρόσημο, εσφαλμένη εξειδίκευση μιας 

συνάρτησης, σφάλμα στην διασύνδεση των συναρτήσεων που βρίσκονται σε 

διαφορετικά φύλλα λογισμού ή σε διαφορετικά αρχεία κ.α.. 

9. Συγκριτική πληροφόρηση: Τα ποσοτικά δεδομένα που αφορούν την συγκριτική 

περίοδο αναφοράς και την συγκριτική ημερομηνία αναφοράς αντλούνται από 

δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σε περίπτωση που απαιτούνται 

αναδιατυπώσεις ή αναταξινομήσεις, εντός του σχετικού πλαισίου που ορίζουν τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δημοσιεύονται με την ένδειξη 

“Αναδιατυπωμένα” στην κορυφή (τίτλος) της στήλης ή στην ετικέτα της γραμμής 

στην οποία παρουσιάζονται, με τεκμηρίωση αυτών στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

10. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου: Οι υπολογισμοί επί αριθμητικών 

δεδομένων τα οποία παρουσιάζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που 

πραγματοποιούνται με σκοπό την κατάρτιση σχεδίου Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου από το Λογιστήριο, εκτελούνται μετά την δημιουργία της 

τελικής μορφής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης αυτών.                         

       

Τέλος, το Λογιστήριο συντάσσει χρηματοοικονομικές αναφορές που παραδίδονται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και στα Διευθυντικά Στελέχη, προς κάλυψη των αναγκών 

πληροφόρησης που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

2.3. Παρακολούθηση Ενσώματων Παγίων Στοιχείων 
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Η λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων γίνεται με την τήρηση 

μητρώου παγίων στο οποίο καταγράφονται μεταξύ άλλων η ημερομηνία κτήσης, η αξία 

κτήσης, οι αποσβέσεις και η υπολειμματική αξία. Το Λογιστήριο είναι αρμόδιο για την 

έγκαιρη και κανονική ενημέρωση του μητρώου παγίων, τη τήρηση αρχείου παραστατικών 

τα οποία τεκμηριώνουν τη κυριότητα και τις μεταβολές των παγίων στοιχείων, ενώ 

προβαίνει σε φυσική απογραφή αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

2.4. Παρακολούθηση Διαθεσίμων Κεφαλαίων  

Τα διαθέσιμα κεφάλαια περιλαμβάνουν τις τραπεζικές καταθέσεις (όψεως και προθεσμίας) 

και το ταμείο. Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας επαληθεύονται μηνιαίως με 

αντιπαραβολή των καταστάσεων των τραπεζών με τα υπόλοιπα των αντίστοιχων 

λογαριασμών. Όσον αφορά το ταμείο γίνεται καθημερινή καταμέτρηση και συμφωνία με το 

υπόλοιπο όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας.  

 

2.5. Παρακολούθηση Απαιτήσεων 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως απαιτήσεις από μεταβιβάσεις ιδιόκτητων 

σκαφών αναψυχής και από οφειλόμενους ναύλους. Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την 

παρακολούθηση των απαιτήσεων με τη έγκαιρη ενημέρωση των αντίστοιχων 

λογαριασμών, την τήρηση αρχείου παραστατικών και την επαλήθευση της ορθότητας των 

λογαριασμών αυτών με τους χρεώστες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Λογιστήριο 

ενημερώνει για τα υπόλοιπα αυτών των λογαριασμών τις αρμόδιες για την ειδοποίηση των 

χρεωστών και την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων Μονάδες (Διευθύνσεις ή 

Υπηρεσίες).  

 

2.6. Παρακολούθηση Επενδύσεων 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές 

οντότητες. Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη ενημέρωση των σχετικών 

λογαριασμών, την τήρηση αρχείου παραστατικών, πρακτικών κ.τ.λ., που να τεκμηριώνουν 

τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών και την αποτίμησή τους βάσει 

των λογιστικών αρχών και μεθόδων που προβλέπονται από την Νομοθεσία.  

2.7. Παρακολούθηση Εσόδων και Εξόδων 
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Το Λογιστήριο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τιμολογίων και αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών που αφορούν τα ναύλα των σκαφών αναψυχής ή άλλα έσοδα της Εταιρείας. Η 

έκδοση των παραπάνω αποδείξεων / τιμολογίων που αφορούν ναύλα, γίνεται με βάση τα 

εκδομένα ναυλοσύμφωνα που συγκεντρώνει η Διεύθυνση Ναυλώσεων. Το Λογιστήριο 

επίσης είναι υπεύθυνο για τη λογιστικοποίηση των εξόδων της Εταιρείας με βάση τα 

προβλεπόμενα στην Νομοθεσία, τις ισχύουσες λογιστικές αρχές και μεθόδους και τη 

τήρηση αρχείου παραστατικών. Κατά την καταχώρηση των εξόδων γίνεται έλεγχος εάν τα 

παραστατικά προς λογιστικοποίηση φέρουν έγκριση εξουσιοδοτημένου προσώπου. Εντός 

του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το πέρας κάθε τριμήνου, το Λογιστήριο θα πρέπει να 

επανελέγχει τα ποσά των τριμηνιαίων εξόδων των σκαφών αναψυχής που έχουν 

καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία με τις αντίστοιχες εγκρίσεις εργασιών (και του 

συνακόλουθου κόστους αυτών) από τους Επιθεωρητές Σκαφών (Ελεγκτές).   

 

2.8. Παρακολούθηση Καθαρής Θέσης 

Βασικά στοιχεία της καθαρής θέσης είναι το μετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο, τα 

αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέο. Το Λογιστήριο είναι αρμόδιο για τη 

παρακολούθηση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εταιρικών πράξεων 

καθώς και για το σχηματισμό αποθεματικών με βάση τα οριζόμενα στη Νομοθεσία.  

 

2.9. Παρακολούθηση Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο 

Οι εν λόγω υποχρεώσεις προέρχονται από εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, 

από παρακρατήσεις φόρων τρίτων (φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος αμοιβών τρίτων, 

φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ.), από φόρους ακίνητης περιουσίας, από φόρους που 

υπολογίζονται με βάση την χωρητικότητα των σκαφών αναψυχής, από τέλη χαρτοσήμου 

και από φόρους εισοδήματος. Ο υπολογισμοί των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο 

γίνονται έγκαιρα από το προσωπικό του Λογιστηρίου βάσει των σχετικών νόμων και 

διατάξεων και κατόπιν ελέγχου από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου παραδίδονται στην 

αρμόδια Μονάδα προς εμπρόθεσμη πληρωμή των σχετικών οφειλών. Ο Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου οφείλει να παρακολουθεί την απόδοση στο Δημόσιο των σχετικών ποσών 

προς αποφυγή τυχόν φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων, τη διενέργεια των 

σχετικών εγγραφών και την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

2.10. Παρακολούθηση Δανειακών Υποχρεώσεων  
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Η παρακολούθηση των δανειακών υποχρεώσεων έγκειται στον έλεγχο της σύναψης των 

δανείων από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στον υπολογισμό των τόκων και 

των χρεολυσίων, στην έγκαιρη καταχώρηση των πληρωμών για τόκους και χρεολύσια και 

στην επιβεβαίωση του μεγέθους των δανειακών υποχρεώσεων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα με τους πιστωτές. 

 

2.11. Παρακολούθηση Υποχρεώσεων προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα από 

Μισθώσεις 

Η παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από μισθώσεις 

έγκειται στον έλεγχο της σύναψης των σχετικών συμβάσεων από τα κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στην επαλήθευση της ανάλυσης των μισθωμάτων κατά 

τόκους και χρεολύσια που λαμβάνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον έλεγχο 

συμφωνίας των λαμβανομένων τιμολογίων με τις επαληθεύσεις, στην έγκαιρη 

καταχώρηση των πληρωμών μισθωμάτων και στην επιβεβαίωση του μεγέθους των 

υποχρεώσεων από μισθώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

 

2.12. Παρακολούθηση Λοιπών Οικονομικών Υποχρεώσεων προς Τρίτους  

Το Λογιστήριο παρακολουθεί τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς 

τρίτους (προμηθευτές, επιμελητήρια κ.λπ.) με τη έγκαιρη ενημέρωση των αντίστοιχων 

λογαριασμών, την τήρηση αρχείου παραστατικών και την επιβεβαίωση των υπολοίπων 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Λογιστήριο παραδίδει στην αρμόδια Μονάδα εντός της 

τελευταίας εβδομάδας κάθε μήνα κατάσταση με τα υπόλοιπα αυτών των λογαριασμών 

προς πληρωμή των σχετικών οφειλών.  

 

2.13. Συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση 

Το Λογιστήριο παρέχει στην Οικονομική Διεύθυνση στοιχεία και πληροφορίες για τη 

σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 

και λειτουργίας διάθεσης. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των 

απολογιστικών και των προϋπολογισθέντων εξόδων, αυτές αιτιολογούνται γραπτώς ή 

προφορικώς.  

2.14. Σύνταξη Μισθοδοτικών Καταστάσεων  
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Το Λογιστήριο καταρτίζει τις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις βάσει των όσων 

αναγράφονται στις υπογεγραμμένες συμβάσεις εργασίας. Οι μηνιαίες μισθοδοτικές 

καταστάσεις περιλαμβάνουν τους υπάλληλους που προσέφεραν υπηρεσίες στην Εταιρεία, 

το χρόνο απασχόλησής τους, τις αποδοχές τους και τις κρατήσεις για φόρους και εισφορές. 

Κατόπιν ελέγχου των μισθοδοτικών καταστάσεων από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου γίνονται 

κάθε μήνα οι πληρωμές από την αρμόδια Μονάδα και εν συνεχεία η καταχώρησή αυτών 

των πληρωμών στα βιβλία της Εταιρείας. Με τη λήψη των αμοιβών τους οι εργαζόμενοι 

υπογράφουν αποδείξεις πληρωμής οι οποίες τηρούνται σε σχετικό αρχείο. Ο Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου έχει την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης της εργατικής νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση αλλαγών θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις αναγκαίες μισθοδοτικές 

αναπροσαρμογές. Εγκεκριμένες αλλαγές που γίνονται, από οποιοδήποτε λόγο, σε 

μεταγενέστερο χρόνο στους όρους των αρχικά συναφθέντων συμβάσεων εργασίας 

γνωστοποιούνται στον Υπεύθυνο Λογιστηρίου και στον Οικονομικό Διευθυντή από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

2.15. Τήρηση Φακέλου Εργαζομένων και Σύνταξη – Υποβολή Καταστάσεων 

Προσωπικού – Σύνταξη εγγράφων σε περιπτώσεις λύσης συμβάσεων εργασίας  

 
Το Λογιστήριο τηρεί τον ατομικό φάκελο κάθε εργαζομένου ο οποίος περιλαμβάνει: 

 τη κάρτα αναγγελίας πρόσληψης,  

 αντίγραφο της σύμβασης εργασίας,  

 πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης περί εκπλήρωσης των στρατολογικών 

υποχρεώσεων εφόσον είναι άνδρας ή νόμιμης απαλλαγής,  

 βιογραφικό σημείωμα,  

 αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για ημεδαπούς και νόμιμη άδεια παραμονής 

στην Ελλάδα για αλλοδαπούς,  

 αντίγραφα τίτλων σπουδών - πιστοποιητικών ειδικής εκπαίδευσης τα οποία 

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα,  

 πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν καταδιώκεται για 

αξιόποινη πράξη, εξαιρουμένων των τροχαίων και των πταισμάτων (εφόσον αυτά 

τα δικαιολογητικά έχουν ζητηθεί ή / και κατατεθεί από τον εργαζόμενο). 
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Όλα τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε 

εργαζόμενου θεωρούνται εμπιστευτικά, δεν γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε τρίτο και η 

χρήση και η γνώση τους περιορίζεται στην Εταιρεία. Το Λογιστήριο οφείλει να ανοίξει 

φάκελο στην σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία τηρείται με τα προσωπικά 

στοιχεία του εργαζομένου αμέσως μετά την αναγγελία πρόσληψής του. Επίσης, συντάσσει 

και υποβάλλει την κατάσταση προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ετησίως ενώ σε περίπτωση προσλήψεων καταρτίζει και υποβάλλει 

συμπληρωματικό πίνακα.  

Σε περίπτωση λύσης σύμβασης εργασίας ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου φροντίζει για την 

κατάρτιση όλων των κατά την ισχύουσα εργατική νομοθεσία εγγράφων και την προώθηση 

για υπογραφή αυτών από τα αρμόδια πρόσωπα. Κατά την ημερομηνία αποχώρησης του 

εργαζομένου από την Εταιρεία παραλαμβάνει την κάρτα εισόδου / εξόδου προς και από 

το κτίριο γραφείων της Εταιρείας, η οποία είχε δοθεί στον εργαζόμενο. Επιπρόσθετα, και 

ύστερα από την λήψη προφορικής ή γραπτής ενημέρωσης από τον υπεύθυνο της 

Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) στην οποία απασχολούνταν ο αποχωρήσαντας 

εργαζόμενος, παραλαμβάνει αντικείμενα τα οποία του είχαν τυχόν επιδοθεί από τη 

Εταιρεία προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως εταιρικές πιστωτικές 

ή χρεωστικές κάρτες (μεριμνώντας για την ακύρωση αυτών από τα πιστωτικά ιδρύματα 

που τις εξέδωσαν), κινητά τηλέφωνα (η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας διατηρείται εφόσον 

η συγκεκριμένη συσκευή θα δοθεί στον αντικαταστατή του αποχωρήσαντος εργαζομένου, 

ή καταργείται, εφόσον η συγκεκριμένη θέση εργασίας καταργηθεί, οπότε και δεν θα 

υπάρξει αντικαταστάτης του αποχωρήσαντος εργαζομένου) και τηλεχειριστήρια 

ανοίγματος / κλεισίματος της πόρτας του χώρου στάθμευσης του κτιρίου γραφείων της 

Εταιρείας. Τέλος, σε περίπτωση όπου, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η λύση σύμβασης 

συνεπάγεται την χρηματική αποζημίωση του αποχωρήσαντος εργαζομένου, η καταβολή 

αυτής θα γίνεται από την αρμόδια Μονάδα με συνακόλουθη έκδοση των κατάλληλων 

παραστατικών που αποδεικνύουν αυτήν την χρηματική καταβολή. 

2.16. Τήρηση των Υποχρεώσεων προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς 

Το Λογιστήριο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, την Υπηρεσία 

Σχέσεων με τους Επενδυτές, την Οικονομική Διεύθυνση και εξειδικευμένους εξωτερικούς 
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συμβούλους (όπως είναι τα δικηγορικά γραφεία και οι συμβουλευτικές εταιρείες), είναι 

αρμόδιο για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της 

Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή αποτυπώνεται: 

 στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

 στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

 στους Νόμους και στα Προεδρικά Διατάγματα, 

 στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και  

 στις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εποπτείας όλων εκείνων 

των διαδικασιών που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη Νομοθεσία που 

διέπει την λειτουργία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, ανεξάρτητα με την Μονάδα 

(Διεύθυνση ή Υπηρεσία) η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση των διαδικασιών αυτών. 

 

2.17. Συνεργασία με Εξωτερικούς Ελεγκτές και Αξιολογητές 

Το Λογιστήριο παρέχει στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στους αξιολογητές του 

Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης κάθε στοιχείο - πληροφορία που εμπίπτει στα 

πλαίσια των ελέγχων και των αξιολογήσεων τους, με στόχο την αποδοτική και έγκαιρη 

διεκπεραίωση του έργου τους. 

 

2.18 Διαχείριση Κινδύνων  

Το Λογιστήριο αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με τη μέτρηση, τη κατά 

χρόνο συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση και συσχέτιση των λογιστικών γεγονότων που 

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, τη φύλαξη των στοιχείων που 

αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τα λογιστικά γεγονότα, την αποθήκευση και διαχείριση 

των ποσοτικών δεδομένων που παράγονται από τα λογιστικά γεγονότα, καθώς και την 

κατάρτιση και δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναφορών σε 

χρήστες που βρίσκονται εντός και εκτός της Εταιρείας. Αναλύει, επιμετρά και αξιολογεί 

κάθε αναγνωρισμένο από αυτό κίνδυνο. Τέλος, συντάσσει προτάσεις απόκρισης στον 

κίνδυνο. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων το Λογιστήριο μεταφέρει 

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

όλη την πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο από αυτό κίνδυνο, με ταυτόχρονη 
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ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. Επαναξιολογεί, τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, 

τους αναγνωρισμένους από αυτό κινδύνους και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης. 

 

3. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Λογιστηρίου 

θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Το περιεχόμενο των εκθέσεων που συντάσσονται από τους ορκωτούς ελεγκτές – 

λογιστές και από τους αξιολογητές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Εταιρείας. 

 Η συχνότητα και το ύψος των προστίμων που σχετίζονται με τη τήρηση των 

υποχρεώσεων του Λογιστηρίου. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος είναι πρόσωπο που 

συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή 

κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας (ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής της, το οποίο 

σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ως σύμβουλος).  

 

2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού  

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι οι εξής: 

 

2.1. Εξειδίκευση στρατηγικών επιλογών 

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού αναλύει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν η Εταιρεία και οι θυγατρικές της. Επίσης, 

αξιολογεί την αναγκαιότητα που ενδεχομένως να υφίσταται για την διεύρυνση ή 

συρρίκνωση της παρουσίας ή την απόσυρση της Εταιρείας και των θυγατρικών της στους 

/ από κλάδους που ήδη δραστηριοποιούνται. Κάθε ανάλυση πραγματοποιείται σε όρους 

κόστους – οφέλους. Τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων συζητιόνται με τα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, 

πραγματοποιούνται σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς 

περαιτέρω συζήτηση.     

 

2.2. Σύσταση Ομάδων Εργασίας 

Με πρωτοβουλία του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού συστήνονται 

ομάδες εργασίας, σε περιπτώσεις που απαιτείται η συμμετοχή όλων των Μονάδων της 

Εταιρείας (Διευθύνσεις και Υπηρεσίες) για την αντιμετώπιση ενός εταιρικού ζητήματος, 

όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση μιας κρίσης. Αυτές οι ομάδες εργασίας δύναται να 

αποτελούνται από υπαλλήλους κάθε βαθμίδας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η αντιμετώπιση μιας 
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κατάστασης και τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των σχετικών 

αποφάσεων.  

 
2.3. Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμών  

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάσσει σε ετήσια βάση τους ακόλουθους 

προϋπολογισμούς:  

 Προϋπολογισμός Επενδύσεων σε Σκάφη Αναψυχής. Ο χρονικός ορίζοντας αυτού 

του προϋπολογισμού είναι η διετία. Συντάσσεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Στόλου.  

 Προϋπολογισμός Δόσεων Εισπρακτέων από Μεταβιβάσεις Ιδιόκτητων Σκαφών 

Αναψυχής με Πίστωση. Ο χρονικός ορίζοντας αυτού του προϋπολογισμού είναι η 

πενταετία. Συντάσσεται σε συνεργασία με το Λογιστήριο. Παρακολουθείται, από 

κοινού με την Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Δημοσίων Σχέσεων, σε εβδομαδιαία βάση. 

 Προϋπολογισμός Δανειακών Υποχρεώσεων. Ο χρονικός ορίζοντας αυτού του 

προϋπολογισμού είναι η επταετία. Συντάσσεται σε συνεργασία με το Λογιστήριο. 

Παρακολουθείται, από κοινού με την Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων, σε εβδομαδιαία βάση. 

Περιλαμβάνει ανάλυση των δανεικών υποχρεώσεων κατά κεφάλαιο και τόκους.  

 Προϋπολογισμός Υποχρεώσεων προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα από 

Μισθώσεις. Ο χρονικός ορίζοντας αυτού του προϋπολογισμού είναι η επταετία. 

Συντάσσεται σε συνεργασία με το Λογιστήριο. Παρακολουθείται, από κοινού με την 

Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων, σε εβδομαδιαία βάση. Περιλαμβάνει ανάλυση των μισθωμάτων κατά 

κεφάλαιο και τόκους.  

 Προϋπολογισμός Εσόδων από Ναυλώσεις και Εξόδων Σκαφών Αναψυχής. Ο 

χρονικός ορίζοντας αυτού του προϋπολογισμού είναι το έτος. Συντάσσεται σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου. 

 Προϋπολογισμός Εισπράξεων από Ναυλώσεις Σκαφών Αναψυχής. Ο χρονικός 

ορίζοντας αυτού του προϋπολογισμού είναι το έτος. Συντάσσεται σε συνεργασία 

με την Οικονομική Διεύθυνση. Παρακολουθείται, από κοινού με την Οικονομική 

Διεύθυνση, σε μηνιαία βάση. 
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Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού λαμβάνει 

γνώση του Προϋπολογισμού Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Εξόδων Λειτουργίας 

Διαθέσεως, ο οποίος συντάσσεται από την Οικονομική Διεύθυνση. Κατά συνέπεια, ο 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού δύναται να εγκρίνει οποιοδήποτε 

παραστατικό αναφέρεται στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους 

προϋπολογισμούς, πριν αυτό παραδοθεί στο Λογιστήριο προς καταχώρηση στα λογιστικά 

βιβλία της Εταιρείας. 

 

2.4. Ταμειακός Προγραμματισμός 

Ο συνδυασμός όλων των προαναφερόμενων προϋπολογισμών οδηγεί στη κατάρτιση 

προγράμματος συνολικών εισπράξεων και πληρωμών ανά μήνα. Με βάση την εκτέλεση 

αυτού του προγράμματος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού θέτει, 

ανά μήνα, το μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο για πληρωμές σε προμηθευτές. 

 

2.5. Αξιολόγηση θυγατρικών εσωτερικού 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού μεταφέρει στα αρμόδια 

διοικητικά όργανα των θυγατρικών της Εταιρείας που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 

τις προτάσεις της Εταιρείας αναφορικά με τους προϋπολογισμούς αυτών των εταιρειών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα σχολίων και τροποποιήσεων 

επί των προϋπολογιστικών καταστάσεων, οι οποίες συλλέγονται από τα αρμόδια για τη 

σύνταξη τμήματα αυτών των θυγατρικών. Κατά τη διάρκεια του έτους παρακολουθεί την 

εξέλιξη της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των θυγατρικών εσωτερικού ανά μήνα, μέσω 

αναφορών που λαμβάνει από την Οικονομική Διεύθυνση. Στις αναφορές αυτές γίνεται 

σύγκριση των οικονομικών δεδομένων που αναγράφονται στις απολογιστικές καταστάσεις 

που εκδίδουν οι οικονομικές υπηρεσίες των θυγατρικών εσωτερικού με τα οικονομικά 

δεδομένα που αναγράφονται στις εγκεκριμένες από τις διοικήσεις αυτών 

προϋπολογιστικές καταστάσεις.  

Βασιζόμενος στην ανωτέρω συγκριτική ανάλυση, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού αξιολογεί τις επιδόσεις τους και την αποτελεσματικότητα των 

διοικήσεων αυτών. Εν συνεχεία, ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία των ανωτέρω εταιρειών. Η 
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ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή κατά περίπτωση 

όποτε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού το κρίνει απαραίτητο.  

 

2.6. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη για την επιλογή, 

πρόσληψη, επιμόρφωση, αξιολόγηση και τον καθορισμό των αδειών και των υπερωριών 

του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανάγκες αυτής 

της Υπηρεσίας καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ο αποδοτικότερος τρόπος λειτουργίας της. 

 

2.7. Παρακολούθηση της Διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρείας στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών  

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ενημερώνεται σε καθημερινή 

βάση για όλα τα δεδομένα που αφορούν την διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρείας 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τιμή έναρξης συνεδρίασης, ενδοσυνεδριακή διακύμανση 

τιμής, τιμή κλεισίματος, αριθμός και όγκος συναλλαγών ανά χρονικά διαστήματα κ.α.). 

 

2.8. Διαχείριση Κινδύνων  

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού αναγνωρίζει κυρίως χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους που αφορούν την Εταιρεία ή τις Θυγατρικές, καθώς και κινδύνους που 

σχετίζονται τόσο με τη συνολική στρατηγική που η Εταιρεία ακολουθεί όσο και με τις 

εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές της. Αναλύει, επιμετρά και αξιολογεί κάθε 

αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο. Τέλος, συντάσσει προτάσεις απόκρισης στον κίνδυνο. 

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων η Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού μεταφέρει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όλη την πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο από 

αυτήν κίνδυνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. Επαναξιολογεί, 

τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, τους αναγνωρισμένους από αυτήν κινδύνους και 

ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης. 
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3. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η επίτευξη των στόχων που θέτονται στους προϋπολογισμούς. 

 Η ύπαρξη και το ύψος τυχόν εκπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

 Η δημιουργία ταμιακών πλεονασμάτων με τρόπο που δεν διαταράσσει τις σχέσεις 

της Εταιρείας με τους πιστωτές της. 

 Η διαχρονική πορεία του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

 
 
1. Προοίμιο 

Στόχοι της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές είναι: 

 H ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους επενδυτές (μέτοχοι, ομολογιούχοι ή κάτοχοι 

τίτλων κτήσης μετοχών) μέσω της ορθής, άμεσης και ισότιμης πληροφόρησής 

τους, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 

τους. 

 Η εν γένει υποστήριξη της εταιρικής εικόνας και των συμφερόντων της Εταιρείας 

στον χώρο της Κεφαλαιαγοράς.   

 

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές είναι πρόσωπο που 

συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λογιστηρίου. 

Εάν δεν υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή κωλύματος 

αυτού, τα καθήκοντα του αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου.  

 

2. Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές 

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές είναι οι εξής: 

 

2.1. Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, διοργανώνει συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, 

διαλέξεις και άλλες τυχόν εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, καθώς επίσης 

συμμετέχει σε road shows, συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες 

ενημερωτικού χαρακτήρα. Το κόστος και οι ημερομηνίες διοργάνωσης ή συμμετοχής της 

Εταιρείας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Η διοργάνωση ή / και η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω γεγονότα ενημερωτικού 

χαρακτήρα προϋποθέτει τη κατασκευή εταιρικής παρουσίασης. Το περιεχόμενο της 

παρουσίασης αυτής (κείμενα και διαφάνειες) αλλάζει από παρουσίαση σε παρουσίαση, 

ενσωματώνοντας τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους αριθμούς αναφορικά με τη ποσοτική 

πληροφόρηση και τις πιο πρόσφατες εταιρικές εξελίξεις αναφορικά με τη ποιοτική 
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πληροφόρηση. Επίσης, και η ίδια η δομή της παρουσίασης δύναται να αλλάξει 

στοχοθετώντας συγκεκριμένα στοιχεία και αξιολογώντας τις ανάγκες πληροφόρησης του 

εκάστοτε κοινού το οποίο παρευρίσκεται στην εκδήλωση. Ανεξαρτήτως της διοργάνωσης 

ή συμμετοχής σε εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, η τελευταία εταιρική παρουσίαση 

συστήνεται να ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος 

(δηλαδή, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και κατά προτίμηση η ενημέρωση αυτή να 

έπεται της χρονικής στιγμής της δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων), 

λόγω του ότι αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο άντλησης επιχειρηματικής πληροφόρησης.  

Η κατασκευή των διαφανειών και η συγγραφή των κειμένων, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι των παρουσιάσεων, γίνονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Σχέσεων με τους Επενδυτές σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή. Για το σκοπό 

αυτό, στις μεταξύ τους συναντήσεις καθορίζονται η δομή, το περιεχόμενο και οι πηγές στις 

οποίες θα αναζητηθούν οι σχετικές πληροφορίες της εταιρικής παρουσίασης. Η τελική 

έγκριση της εταιρικής παρουσίασης γίνεται από τον Οικονομικό Διευθυντή. 

 

2.2. Αξιολόγηση της Πορείας της Τιμής της Μετοχής και Τήρηση Αρχείων 

Επενδυτών - Αναλυτών 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα που 

αφορούν την διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρείας στο  Χρηματιστήριο Αθηνών με 

στόχο την αξιολόγηση της πορείας της τιμής της μετοχής και την θέση της Εταιρείας στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, τηρεί βάση δεδομένων των θεσμικών επενδυτών, 

χρηματιστηριακών αναλυτών, διαχειριστών χαρτοφυλακίων και άλλων παραγόντων της 

αγοράς. Υποχρεούται δε, να γνωστοποιεί αμελλητί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές 

αρχές κάθε γεγονός η δημοσιοποίηση του οποίου μπορεί να επηρεάσει την τιμή των 

μετοχών της Εταιρείας. 

 

2.3. Έκδοση Ενημερωτικού Περιοδικού Δελτίου 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές είναι υπεύθυνη για την έκδοση (σε ηλεκτρονική 

μορφή) του Ενημερωτικού Περιοδικού Δελτίου (Kiriacoulis News), σχετικά με τις εξελίξεις 

που αφορούν την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της, τις ακολουθούμενες στρατηγικές 

επιλογές, τα επενδυτικά σχέδια και την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της 

Εταιρείας. Ο χρόνος έκδοσης καθορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αναρτάται στο 
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διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης με την οποία 

γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό η έκδοση και ανάρτηση του.   

 

2.4. Αποστολή Ενημερωτικού Υλικού 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές είναι αρμόδια να αποστέλλει, κατόπιν εγκρίσεως 

του Διευθύνοντα Συμβούλου, πληροφοριακό υλικό - πέρα των δελτίων τύπου, των 

δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων και του Ενημερωτικού Περιοδικού Δελτίου (Kiriacoulis 

News) – σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εντός ή εκτός Ελλάδας, όπως εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, εποπτικούς φορείς κεφαλαιαγοράς, επενδυτικούς οίκους, εταιρείες εκπόνησης 

μελετών, μέσα επικοινωνίας, κ.τ.λ.      

 

2.5. Διαδικτυακή Διαχείριση Εταιρικής Πληροφόρησης 

Στο πεδίο Investor Relations (Group Information) της κεντρικής ιστοσελίδας της Εταιρείας 

βρίσκεται αναρτημένη εταιρική πληροφόρηση. Τα πεδία του περιεχομένου αυτής είναι τα 

ακόλουθα: 

 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Στο παρόν πεδίο παρουσιάζεται η σύνθεση και τα 

βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το 

πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή στη σύνθεση αυτού 

ή λαμβάνονται από τα μέλη του πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα 

βιογραφικά σημειώματα τους. Μια φορά το ημερολογιακό έτος θα πρέπει να 

επισκοπούνται τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

προκειμένου να εμπλουτίζεται το πεδίο με νέα στοιχεία. 

 Πολιτική Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Το πεδίο αυτό 

ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση αυτής της πολιτικής. 

 Πολιτική Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται 

κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση αυτής της πολιτικής. 

 Έκθεση Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται με 

την πιο πρόσφατα συνταχθείσα έκθεση. 

 Μέλη Επιτροπής Ελέγχου. Στο παρόν πεδίο παρουσιάζεται η σύνθεση και τα 

βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Το πεδίο 

αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή στη σύνθεση αυτής ή 

λαμβάνονται από τα μέλη της πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα βιογραφικά 
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σημειώματα τους. Μια φορά το ημερολογιακό έτος θα πρέπει να επισκοπούνται τα 

βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προκειμένου να 

εμπλουτίζεται το πεδίο με νέα στοιχεία. 

 Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε 

φορά που γίνεται τροποποίηση αυτού του κανονισμού. 

 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται με την 

πιο πρόσφατα συνταχθείσα έκθεση. 

 Μέλη Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Στο παρόν πεδίο παρουσιάζεται 

η σύνθεση και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται 

κάποια αλλαγή στη σύνθεση αυτής ή λαμβάνονται από τα μέλη της πρόσθετες 

πληροφορίες που αφορούν τα βιογραφικά σημειώματα τους. Μια φορά το 

ημερολογιακό έτος θα πρέπει να επισκοπούνται τα βιογραφικά σημειώματα των 

μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προκειμένου να 

εμπλουτίζεται το πεδίο με νέα στοιχεία.  

 Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το πεδίο 

αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση αυτού του κανονισμού. 

 Διευθυντικά Στελέχη. Στο πεδίο παρουσιάζονται τα Διευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρείας, η θέση τους και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Το πεδίο αυτό 

ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε μεταβολή στα Διευθυντικά 

Στελέχη (πρόσληψη ή λύση σύμβασης εργασίας Διευθυντικού Στελέχους) ή 

λαμβάνονται από αυτά πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα βιογραφικά 

σημειώματα τους. Μια φορά το ημερολογιακό έτος θα πρέπει να επισκοπούνται τα 

βιογραφικά σημειώματα των Διευθυντικών Στελεχών προκειμένου να εμπλουτίζεται 

το πεδίο με νέα στοιχεία. 

 Σύμβουλοι Διοίκησης. Στο πεδίο παρουσιάζονται οι Σύμβουλοι Διοίκησης της 

Εταιρείας και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε 

φορά που γίνεται οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα που λειτουργούν ως 

Σύμβουλοι Διοίκησης ή λαμβάνονται από τα υφιστάμενα πρόσθετες πληροφορίες 

που αφορούν τα βιογραφικά σημειώματα τους. Μια φορά το ημερολογιακό έτος θα 

πρέπει να επισκοπούνται τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων Διοίκησης 

προκειμένου να εμπλουτίζεται το πεδίο με νέα στοιχεία. 
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 Γενικές Πληροφορίες. Στο παρόν πεδίο γίνεται αναφορά στο έτος ίδρυσης, στο 

αντικείμενο και στο νομοθετικό πλαίσιο της Εταιρείας, καθώς και στο έτος έναρξης 

των εργασιών και στους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Το πεδίο αυτό 

ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει μεταβολή στο περιεχόμενό του. 

 Οργανόγραμμα. Στο εν λόγω πεδίο απεικονίζεται το οργανόγραμμα της Εταιρείας. 

Το πεδίο αυτό ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει μεταβολή στο 

οργανόγραμμα.  

 Ανθρώπινο Δυναμικό. Στο πεδίο παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη και η 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού ανά τμήμα, βαθμό εκπαίδευσης, φύλλο και 

έτη απασχόλησης στην Εταιρεία. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που 

δημοσιοποιείται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας. 

 Στόλος. Στο πεδίο αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των σκαφών 

αναψυχής της Εταιρείας. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που 

δημοσιοποιείται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.  

 Σημεία Εξυπηρέτησης. Στο πεδίο αναφέρονται τα σημεία εξυπηρέτησης σκαφών 

αναψυχής και ναυλωτών του Ομίλου. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται με την ίδρυση ή 

την παύση οποιουδήποτε σημείου εξυπηρέτησης.  

 Κλάδος. Στο πεδίο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης του 

κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής στην 

Ελλάδα. Επιπροσθέτως, το πεδίο περιέχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή του 

κλάδου των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα. Το πεδίο αυτό επισκοπείται 

τουλάχιστον μια φορά το ημερολογιακό έτος προκειμένου να αξιολογηθεί η 

πληρότητα του περιεχομένου του και ενημερώνεται εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 

 Μετοχική Σύνθεση. Στο πεδίο εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των κύριων 

μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και το ποσοστό ευρείας 

διασποράς. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που δημοσιοποιείται η Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση μετά από την 

πραγματοποίηση μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής των κύριων μετόχων της 

Εταιρείας.  

 Συμμετοχές Μητρικής Εταιρείας. Στο πεδίο παρουσιάζονται οι θυγατρικές, 

υποθυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπές εταιρίες συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής στο 
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κεφάλαιο αυτών. Επίσης, παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν το έτος ίδρυσης, 

την έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας, τους μέτοχους / εταίρους και το μετοχικό 

/ εταιρικό κεφάλαιο των ανωτέρω συμμετοχικών εταιρειών. Το πεδίο αυτό 

ενημερώνεται με την δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της 

Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας.  

 Σημαντικά Γεγονότα. Στο πεδίο παρατίθενται τα σημαντικότερα γεγονότα της 

ιστορίας του Ομίλου, από την ίδρυση της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. το 1981 έως το έτος 

αναφοράς της τελευταίας ετήσιας χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου. Το 

πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που δημοσιοποιείται η Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση της Εταιρείας. 

 Τιμή Μετοχής. Στο πεδίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρηματιστηριακή 

ταυτότητα της μετοχής της Εταιρείας, την εξέλιξη της χρηματιστηριακής της τιμής, 

του όγκου συναλλαγών, και της εμπορευσιμότητάς της από το 1999 έως το τρέχον 

έτος. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται στις αρχές κάθε μήνα. Πηγές δεδομένων για την 

ενημέρωση του πεδίου αυτού αποτελούν το ηλεκτρονικό έντυπο ‘’Αγορά 

Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο’’ και το ηλεκτρονικό έντυπο ‘’Αγορά 

Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, AxiaNumbers’’, τα οποία βρίσκονται στο 

διαδικτυακό τόπο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 Λογιστικές Καταστάσεις. Στο πεδίο περιέχονται οι Ετήσιες και οι Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Εκθέσεις της Εταιρείας καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των 

Θυγατρικών από το 2005 έως την τελευταία κλεισμένη χρήση. Το πεδίο αυτό 

ενημερώνεται κάθε φορά που εκδίδεται Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας ή 

Θυγατρικής. 

 Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων. Στο εν λόγω πεδίο παρουσιάζεται ο πίνακας 

διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται με τη δημοσίευση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιόδου στην οποία έλαβε χώρα η αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά. 

 Εταιρικές Πράξεις. Στο παρόν πεδίο αποτυπώνεται η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ημερομηνία ίδρυσής της. Το πεδίο 

αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μια σχετική εταιρική πράξη. 
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 Εταιρικές Παρουσιάσεις. Στο παρόν πεδίο περιέχονται οι εταιρικές παρουσιάσεις 

του Ομίλου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα 

για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που λαμβάνει 

χώρα μια εταιρική παρουσίαση στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

 Εταιρικά Νέα. Στο πεδίο εμφανίζονται τα δελτία τύπου που έχει δημοσιεύσει ο 

Όμιλος από το 2002 έως το τρέχον έτος. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά 

που εκδίδεται ένα νέο δελτίο τύπου. 

 Δικαιώματα Μετόχων. Στο πεδίο παρέχονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη 

μετοχική ιδιότητα. Το πεδίο ενημερώνεται με ανακοινώσεις και έντυπα κάθε φορά 

που οι μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα τους. 

 Καταστατικό Μητρικής. Το πεδίο ενημερώνεται σε κάθε τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας.  

 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πεδίο εμφανίζει την τελευταία 

έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει 

και εφαρμόζει.  

 Κανονισμός Λειτουργίας. Στο πεδίο εμφανίζονται τα περιεχόμενα του Εγχειριδίου 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Το πεδίο ενημερώνεται σε κάθε 

τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

 

Για κάθε πεδίο γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα υπάρχει αντίστοιχο γραμμένο στην 

Αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια όλες οι ενημερώσεις θα πρέπει να καταρτίζονται και στις 

δύο προαναφερθείσες γλώσσες. Οι μεταφράσεις των Ελληνικών κειμένων γίνονται είτε 

από την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές είτε από εξωτερικούς συνεργάτες 

κατάλληλους προς την εργασία αυτή. Οι μεταφράσεις των Οικονομικών Εκθέσεων γίνονται 

από την Οικονομική Διεύθυνση. 

Ειδικότερα ως προς τη διαδικασία μετάφρασης κειμένων που είναι γραμμένα στην 

ελληνική γλώσσα αναφέρονται τα εξής: Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους 

Επενδυτές έρχεται σε επαφή με τον υφιστάμενο εξωτερικό συνεργάτη (πάροχο 

μεταφραστικών υπηρεσιών) ή, αν κρίνει σκόπιμο ο Οικονομικός Διευθυντής, με άλλους 

πάροχους μεταφραστικών υπηρεσιών για τη λήψη έγγραφων οικονομικών προσφορών 

για τη μετάφραση αυτών των κειμένων. Οι σχετικές οικονομικές προσφορές οι οποίες θα 

πρέπει να αναγράφουν το κόστος ανά λέξη, την ημερομηνία παράδοσης και τους όρους 
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πληρωμής δίδονται προς έγκριση στον Οικονομικό Διευθυντή. Ύστερα από τη λήψη 

έγκρισης, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του εγγράφου της οικονομικής 

προσφοράς (με παράλληλη αναγραφή της ημερομηνίας έγκρισης), τοποθετείται η σχετική 

παραγγελία μετάφρασης. Τα κείμενα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στον πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών σε αρχεία μορφής Microsoft Word. Με την 

παραλαβή των μεταφρασμένων αρχείων μορφής Microsoft Word, γίνεται επισκόπηση από 

τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές προς έλεγχο της 

μεταφραστικής ποιότητας αυτών. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου ο 

προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές ενημερώνει τον Οικονομικό 

Διευθυντή ως προς τη γραμματική και συντακτική αρτιότητα των μεταφρασμένων κειμένων 

παραδίδοντάς του παράλληλα τα τιμολόγια μαζί με τις εγκεκριμένες οικονομικές 

προσφορές. Εάν διαπιστωθεί ότι το μεταφρασμένο υλικό είναι γραμματικά και συντακτικά 

ορθό, ο Οικονομικός Διευθυντής υπογράφει τα σχετικά τιμολόγια αποστέλλοντας τα στο 

Λογιστήριο. Η ύπαρξη έντονων γραμματικών και συντακτικών σφαλμάτων αποτελεί λόγο 

αίτησης προς τον πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών για μείωση του αιτούμενου προς 

πληρωμή ποσού.  

Όλες οι ενημερώσεις των πεδίων γίνονται από την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, μέσω της χρήσης κατάλληλου 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, προετοιμάζει ειδικά αρχεία προς ενημέρωση 

των πεδίων. Στη συνέχεια, προβαίνει στις κατάλληλες τεχνικές ενέργειες προς 

δημοσιοποίηση του περιεχομένου αυτών των αρχείων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές δεν δύναται να ενημερώσει 

τα πεδία αποκλειστικά με δικές της ενέργειες, ενημερώνει τους Υπεύθυνους Τεχνικούς 

Υπαλλήλους, δίνοντας προς αυτούς κατάλληλες οδηγίες με προφορικό ή έγγραφο τρόπο.  

 

2.6. Πληροφόρηση Επενδυτών 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης 

πληροφόρησης των επενδυτών (μέτοχοι, ομολογιούχοι ή κάτοχοι τίτλων κτήσης μετοχών) 

επί των εταιρικών πεπραγμένων, καθώς και της εξυπηρέτησης τους σχετικά με την άσκηση 

των δικαιωμάτων τους με βάση την νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Ειδικότερα για τους μετόχους, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές μεριμνά για την 

άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση τους σχετικά με τα ακόλουθα: 
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 τη σύγκλιση τακτικών ή έκτακτων γενικών συνελεύσεων μετόχων και τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε αυτές, 

 τη διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με 

καταβολή μετρητών, την ανταλλαγή μετοχών, τη χρονική περίοδο άσκησης των 

σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, 

όπως η επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων, 

 την απόκτηση ιδίων μετοχών και τη διάθεση και ακύρωσή τους, καθώς και τα 

προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. 

 

Η πληροφόρηση των επενδυτών γίνεται μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στο 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή / και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δελτίων τύπου 

που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ενημερωτικών εκδηλώσεων, τηλεφώνου, απλού ταχυδρομείου και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η τηλεφωνική επικοινωνία με υφιστάμενους ή δυνητικούς επενδυτές της Εταιρείας, η οποία 

πραγματοποιείται εντός του εργάσιμου ωραρίου του ανθρώπινου δυναμικού της 

Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές, θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

(1) Επίδειξη προσοχής στα ερωτήματα ή στις τοποθετήσεις των επενδυτών, με παράλληλη 

δημιουργία γραπτών σημειώσεων σε περιπτώσεις μακροσκελών τοποθετήσεων. 

(2) Ευγένεια, υπομονή και προθυμία αντικατοπτριζόμενη στον τόνο ομιλίας και την 

χρησιμοποιούμενη φρασεολογία. 

(3) Επίδοση απαντήσεων που παραπέμπουν σε δημοσιοποιημένες πληροφορίες. 

(4) Δημιουργία τεκμηριωμένων απαντήσεων στη βάση αξιόπιστων ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων που είναι σε μεγάλο βαθμό επαληθεύσιμα (προέρχονται δηλαδή 

από σχετικά εύκολα προσβάσημες πηγές). 

(5) Αποφυγή αναφοράς αρνητικών χαρακτηρισμών για τρίτα πρόσωπα κατά την επίδοση 

μιας απάντησης. 

(6) Εκδήλωση επιφύλαξης σε περιπτώσεις που η Εταιρεία αναμένεται να δημοσιοποιήσει 

πληροφορίες σε μελλοντικό χρόνο. 
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(7) Προτροπή για αποστολή κειμένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περιπτώσεις 

ύπαρξης σειράς ερωτημάτων ή μακροσκελών τοποθετήσεων, η απάντηση των οποίων 

εκτιμάται ότι θα πρέπει να δοθεί από το αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος. 

Οι αρχές (3) έως (6) θα εφαρμόζονται και κατά την επικοινωνία με υφιστάμενους ή 

δυνητικούς επενδυτές της Εταιρείας μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Επισημαίνεται ότι τα ερωτήματα μετόχων που δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν εντός 

του χρόνου διεξαγωγής μιας γενικής συνέλευσης θα απαντώνται, με βάση τις 

προαναφερόμενες αρχές, κατά προτεραιότητα από την Υπηρεσία Σχέσεων με τους 

Επενδυτές. Για αυτή την δυνατότητα οι μέτοχοι θα λαμβάνουν σχετική προφορική 

ενημέρωση από τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτής.        

Για το περιεχόμενο των απαντήσεων που δίνονται σε σημαντικά ερωτήματα ή 

τοποθετήσεις υφιστάμενων ή δυνητικών επενδυτών ενημερώνεται ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

2.7. Διανομή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σε Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

Μετόχων 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές φροντίζει ώστε σε κάθε Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να διανέμεται στους παριστάμενους μετόχους σε 

έντυπη μορφή η Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 

 

2.8. Τήρηση και Ενημέρωση του Μετοχολογίου 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την 

ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης του μετοχολογίου της Εταιρείας. Για τον 

σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Επιπρόσθετα, επικοινωνεί και ανταλλάσσει στοιχεία και 

πληροφορίες με το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο 

ταυτοποίησης των μετόχων. Σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα, παρακολουθεί την 

άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων 

στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (όπως, για παράδειγμα, αυτό της άσκησης του 

δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις).  
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2.9. Σύνταξη και Δημοσιοποίηση Δελτίων Τύπου 

2.9.1. Διαδικασία και Βασικές Αρχές Σύνταξης Δελτίων Τύπου 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές ενημερώνει τα Διευθυντικά Στελέχη για τις 

πληροφορίες, οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο εργασίας τους που η Εταιρεία υποχρεούται 

να δημοσιοποιεί, με σχετικό δελτίο τύπου. Η δημοσιοποίηση αυτή αφορά είτε πληροφορίες 

που εκ του νόμου υποχρεούται η Εταιρεία να δημοσιοποιεί, είτε πληροφορίες τις οποίες η 

ίδια η Εταιρεία θεωρεί σημαντικές, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

μερών. Σε περιπτώσεις ύπαρξης τέτοιων πληροφοριών τα αρμόδια Διευθυντικά Στελέχη 

ενημερώνουν την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές για την σύνταξη σχετικού δελτίου 

τύπου και την έγκαιρη δημοσιοποίησή του. Όλα τα δελτία τύπου πριν την δημοσιοποίησή 

τους θα πρέπει να εγκρίνονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης 

ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά τη 

χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές 

οφείλει να δημοσιοποιήσει σχετική ανακοίνωση με τη μορφή δελτίου τύπου, 

επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας αυτές. 

Τα δελτία τύπου θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ορθότητα γραφής και σύνταξης, δηλαδή να εφαρμόζονται σε αυτά οι κανόνες 

γραμματικής και σύνταξης, της κατά περίπτωσης χρησιμοποιούμενης εθνικής 

γλώσσας στην οποία συντάσσονται. 

 Ορθότητα της πληροφόρησης, δηλαδή να μην περιέχουν ανακρίβειες ποιοτικού 

(π.χ. λανθασμένες περιγραφές γεγονότων) ή ποσοτικού χαρακτήρα (π.χ. ύπαρξη 

εσφαλμένων αριθμητικών δεδομένων).  

 Πληρότητα της πληροφόρησης, δηλαδή να αναφέρουν όλα τα ουσιαστικά ποιοτικά 

και ποσοτικά δεδομένα που εκτιμάται ότι συνιστούν τη καλύτερη δυνατή περιγραφή 

του πραγματοποιημένου επιχειρηματικού γεγονότος ή κατάστασης. 

 Σαφήνεια της πληροφόρησης, δηλαδή να παραθέτουν τα ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα ενός επιχειρηματικού γεγονότος με τρόπο που, 

κατά το δυνατόν, να μη δημιουργούν ασάφειες ή παρερμηνείες στον αναγνώστη. 
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2.9.2. Περιεχόμενο Δελτίων Τύπου 

(i) Δελτία Τύπου για τη Δημοσιοποίηση Πληροφοριών που προβλέπονται από τη 

Νομοθεσία 

Τα δελτία τύπου αυτής της κατηγορίας συντάσσονται από την Ομάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης κατόπιν ενημέρωσής της από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σχέσεων με 

τους Επενδυτές. Όλες οι ενέργειες που συνθέτουν την διαδικασία δημοσιοποίησης τους 

(χρόνος και μέσα δημοσιοποίησης, αποδέκτες) εκτελούνται από την Υπηρεσία Σχέσεων 

με τους Επενδυτές κατόπιν σχετικών οδηγιών που λαμβάνει από την Ομάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. Συντάσσονται στην Ελληνική και άμεσα μεταφράζονται στην Αγγλική 

γλώσσα, ενώ αυτά που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και 

αποστέλλονται στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο και να 

μην δημοσιεύονται νωρίτερα από αυτά που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του 

Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την αποστολή των δελτίων τύπου στα μέσα ενημέρωσης, θα 

πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε: 

 να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κοινοποίησης, 

 να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των δεδομένων και μη 

επιτρεπόμενης πρόσβασης σε αυτά και 

 να διασφαλίζεται η ταυτότητα της πηγής των πληροφοριών. 

Επίσης, τα δελτία τύπου που κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να 

αναφέρουν με σαφήνεια: 

 τη ταυτότητα της Εταιρείας, 

 εάν περιέχουν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, 

 το αντικείμενο των πληροφοριών και την 

 ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών από την Εταιρεία. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά γεγονότα / καταστάσεις για τα οποία η Εταιρεία, με 

βάση τη νομοθεσία, οφείλει να προβαίνει στην δημοσιοποίηση σχετικών δελτίων τύπου: 

 Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων 

 Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 

 Αποκοπή και Καταβολή Μερίσματος – Προμερίσματος 
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 Εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών 

 Εισαγωγή δικαιωμάτων και ομολογιών από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 

δανείου ή άλλης κατηγορίας ομολογιακού δανείου διαπραγματεύσιμο στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

 Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών ή μη διανεμόμενων κερδών 

 Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από μεταβολή ονομαστικής αξίας (διάσπαση / 

σύμπτυξη)  

 Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή ομολογιών 

 Εισαγωγή μετοχών από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών 

 Εισαγωγή μετοχών από πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος 

 Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής χωρίς έκδοση νέων μετοχών / 

Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 

 Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας 

 Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με 

απορρόφηση άλλης εταιρείας, λόγω αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας 

 Αλλαγή επωνυμίας / διακριτικού τίτλου 

 Ακύρωση μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  

 Ακύρωση ομολογιών  

 Εισαγωγή νέων μετοχών από συνδυασμένη αύξηση  

 Προνομιακές πληροφορίες. Η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί όλες τις 

«προνομιακές» πληροφορίες, όπου ως τέτοιες ορίζονται αυτές που πληρούν 

σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) είναι συγκεκριμένες, δηλαδή: 

(1.1) αφορούν κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα 

υπάρξει ή γεγονός που έλαβε χώρα ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβει 

χώρα, και 

(1.2) επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής 

της κατάστασης ή του γεγονότος στην χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της, 

(2) δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, 
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(3) αφορούν, άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία, 

(4) η δημοσιοποίηση τους θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την χρηματιστηριακή 

τιμή των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή πρόκειται για πληροφορίες που ένας συνετός 

επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, ως ουσιώδη κατά τη λήψη των επενδυτικών 

του αποφάσεων. 

Ως γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία μπορούν να εκληφθούν ότι συνιστούν προνομιακές 

πληροφορίες, θεωρούνται ενδεικτικώς τα ακόλουθα: 

 σημαντική μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή 

εταιρείας που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

 σύναψη ή λύση σημαντικών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απόκτηση αδειών ευρεσιτεχνίας και πατεντών, 

 δημόσια πρόταση αγοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

 συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, καθώς και 

σημαντικής απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών, εξαιρουμένων των εταιρικών 

μετασχηματισμών που αφορούν κατά 100% θυγατρικές εταιρείες, 

 αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή των γενικών 

διευθυντών, των ελεγκτών, του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, 

 διανομή και καταβολή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων χρηματοπιστωτικών 

μέσων, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, αναδιοργάνωση 

λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, 

 προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών, 

 αιτήσεις πτώχευσης και δικαστικές αποφάσεις περί πτώχευσης καθώς και άλλες 

νομικές ή δικαστικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, 

 ανάκληση απόφασης για την χορήγηση πιστώσεων από πιστωτές προς την 

Εταιρεία ή άρνηση χορήγησης τέτοιων πιστώσεων, 

 αφερεγγυότητα οφειλετών που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση 

και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, 

 αλλαγή ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο 

ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που 

έχουν αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων, 
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 ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση και στην μετοχική και 

κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας, ιδίως στη δανειακή της επιβάρυνση, 

 οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα 

ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, 

 σημαντικές μεταβολές σε εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα που 

έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία. 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές κατόπιν ενημέρωσής της από τα Διευθυντικά 

Στελέχη για γεγονότα ή καταστάσεις οι οποίες συνιστούν προνομιακές πληροφορίες ή για 

περιπτώσεις που τα Διευθυντικά Στελέχη έχουν βάσιμες υπόνοιες για την απώλεια του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα τέτοιων πληροφοριών και τη διαρροή τους σε τρίτους πριν από 

την τυχόν επίσημη γνωστοποίησή τους, κάνει αίτημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύνταξη του σχετικού δελτίου τύπου. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει το εν λόγω αίτημα, ενώ 

έχει την δυνατότητα να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο (εάν κάτι τέτοιο το κρίνει 

απαραίτητο) έτσι ώστε να εξεταστεί σε περισσότερο βάθος το περιεχόμενο αυτής της 

εισήγησης και να ληφθεί συλλογική απόφαση. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να αναβάλει προσωρινά την δημοσιοποίηση μιας 

προνομιακής πληροφορίας προκειμένου να μην βλάψει το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας, 

εφόσον η αναβολή αυτή δεν ενέχει κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και 

εφόσον μπορεί να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική για 

όσο διάστημα διαρκεί η αναβολή δημοσιοποίησης. Μόνο κατόπιν έγκρισης του αιτήματος 

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους 

Επενδυτές προβαίνει στη σύνταξη σχετικού δελτίου τύπου.  

 Ανεπιβεβαίωτες Πληροφορίες. Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις δημοσιεύσεις που αφορούν την Εταιρεία. Σε 

περίπτωση δημοσιοποίησης ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αισθητά τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας, η 

Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές οφείλει να δημοσιοποιήσει σχετική 

ανακοίνωση με τη μορφή δελτίου τύπου. Εάν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή 

αληθείς, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές υποχρεούται να προβεί σε άμεση 

επιβεβαίωσή τους διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο 

βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες, ενώ εάν οι 



 

  Σελίδα :  122  

πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, η Υπηρεσία Σχέσεων με 

τους Επενδυτές οφείλει να προβεί στην άμεση διάψευση ή στην επισήμανση της 

ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών, αντιστοίχως.   

 Μεταβολές Σημαντικών Συμμετοχών. Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές 

συντάσσει σχετικό δελτίο τύπου κατόπιν ενημέρωσής της από (1) τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που αποκτούν ή εκχωρούν δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και 

λόγω αυτής της απόκτησης ή εκχώρησης το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 

κατέχουν φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 

2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή κατέρχεται κάτω από τα όρια αυτά, είτε 

ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου είτε ως 

αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων, (2) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι 

μέτοχοι της Εταιρείας κατέχοντας περισσότερο από δέκα τοις εκατό (10%) των 

δικαιωμάτων ψήφου και που αποκτούν ή εκχωρούν δικαιώματα ψήφου με 

αποτέλεσμα τη μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους επί του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ίση ή μεγαλύτερη από τρία τοις 

εκατό (3%) από τη τελευταία γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε 

ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου είτε ως 

αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, το δελτίο τύπου θα πρέπει να 

αναφέρει τις εξής πληροφορίες (1) το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται 

ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης, (2) την αλυσίδα των ελεγχόμενων 

επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, 

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, (3) την ημερομηνία κατά την οποία το 

ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφτασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και 

του ορίου 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου από τη τελευταία 

γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πρόσωπα που κατέχουν 

περισσότερο από δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου και (4) την 

ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα 

ψήφου καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για 

λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.  
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 Συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία ή 

προσώπων που έχουν στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα στην Εταιρεία 

 Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 Απαντήσεις σε Ερωτήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

 Ενημέρωση προς Αναλυτές.  

 Αγορά ιδίων μετοχών 

 Πώληση ιδίων μετοχών 

 Σύνταξη Οικονομικού Ημερολογίου Έτους  

 Δημοσιοποίηση Ετήσιων και Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Αλλαγές Δικαιωμάτων των Μετόχων 

 

(ii). Σύνταξη και δημοσιοποίηση δελτίων τύπου για τη πληρέστερη ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων μερών 

Παρακάτω παρουσιάζονται γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία δύναται να αποτελούν 

σημαντικές πληροφορίες για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και 

για τα οποία η Εταιρεία προβαίνει στην δημοσιοποίηση σχετικών δελτίων τύπου: 

 Δημιουργία νέων σημείων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και ναυλωτών, 

 Συμμετοχή της Εταιρείας σε ναυτικά σαλόνια, 

 Παρουσιάσεις της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό και τυχόν συμπεράσματα από 

αυτές, 

 Εκπροσώπηση από την Εταιρεία νέων ναυπηγείων, 

 Μετοχική συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νέο ιδρυθείσες εταιρείες με 

ίδιες ή διαφορετικές δραστηριότητες από αυτές της Εταιρείας, 

 Επιχειρηματικά νέα που αφορούν θυγατρικές και συγγενείς. 

 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές κατόπιν ενημέρωσής της από τα Διευθυντικά 

Στελέχη για τέτοια γεγονότα ή καταστάσεις συντάσσει σχετικό δελτίο. Όλες οι ενέργειες 

που συνθέτουν την διαδικασία δημοσιοποίησης του (χρόνος και μέσα δημοσιοποίησης, 

αποδέκτες) εκτελούνται από την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές κατόπιν σχετικών 

οδηγιών που λαμβάνει από την Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Όλα τα δελτία τύπου 

συντάσσονται στην Ελληνική και άμεσα μεταφράζονται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ αυτά 
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που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποστέλλονται στα μέσα 

ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο και να μην δημοσιεύονται 

νωρίτερα από αυτά που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.    

 

2.10. Ενημέρωση Προσώπων με Πρόσβαση σε Προνομιακές Πληροφορίες και 

Κατάρτιση Σχετικού Καταλόγου 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές ενημερώνει κάθε πρόσωπο που απασχολείται 

στην Εταιρεία, είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και το οποίο έχει πρόσβαση σε 

προνομιακές πληροφορίες, των δια νόμου και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων 

υποχρεώσεών του και των κυρώσεων που θα υποστεί σε περίπτωση κατάχρησης αυτών 

των πληροφοριών. Η ενημέρωση γίνεται με την επίδοση επιστολής, μέσω της αποστολής 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και επισύναψη των σχετικών νομοθετημάτων στα 

οποία γίνεται αναφορά στην εν λόγω επιστολή. Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές 

τηρεί αρχείο απεσταλμένων επιστολών. 

Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές 

για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, 

χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές.  Επίσης απαγορεύεται 

τα πρόσωπα αυτά να ανακοινώνουν τις προνομιακές πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, 

εκτός εάν τα πρόσωπα που υπόκεινται στην απαγόρευση ενεργούν στο σύνηθες πλαίσιο 

άσκησης εργασίας, του επαγγέλματος ή καθηκόντων τους. Επίσης απαγορεύεται η 

«χειραγώγηση της αγοράς» όπως νοούνται: 

(α) οι συναλλαγές ή εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, με τις οποίες δίδονται ή είναι 

πιθανόν ότι θα δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη ζήτηση 

ή την τιμή της μετοχής,  

(β) συναλλαγές ή εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες συνδυάζονται με / ή 

συνιστούν παραπλανητικές μεθοδεύσεις ή άλλο τέχνασμα, 

(γ) η διάδοση πληροφοριών δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου ή με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο, οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανόν να δώσουν ψευδείς ή 

παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή των μετοχών της Εταιρείας ή φημών ή 

παραπλανητικών ειδήσεων, εάν ο διαδίδων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι 

πληροφορίες, οι φήμες ή οι ειδήσεις αυτές ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.  
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Για την διασφάλιση του απορρήτου τέτοιων πληροφοριών, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους 

Επενδυτές καταρτίζει κατάλογο των παραπάνω προσώπων. Ο κατάλογος θα αναφέρει τις 

εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 

 Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε προσώπου. 

 Το λόγο για τον οποίο το πρόσωπο αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο, καθώς 

και την ιδιότητα - θέση του συγκεκριμένου προσώπου. 

 Την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε και ενημερώθηκε ο κατάλογος των 

προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. Πρέπει, δε, να 

προκύπτει σαφώς η ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω πρόσωπα απέκτησαν 

ή απώλεσαν την εν λόγω πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. 

 Τη Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και τον κωδικό εκκαθάρισης 

συναλλαγών επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται 

στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Ο κατάλογος των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 

επικαιροποιείται άμεσα κάθε φορά που μεταβάλλεται ο λόγος για τον οποίο ένα πρόσωπο 

έχει περιληφθεί στον κατάλογο, ή προστίθεται νέο πρόσωπο στον κατάλογο, ή αφαιρείται 

πρόσωπο από τον κατάλογο. Ο αρχικός κατάλογος των προσώπων που έχουν πρόσβαση 

σε προνομιακές πληροφορίες και κάθε μεταγενέστερη έκδοση του διατηρείται σε ψηφιακή 

μορφή.  

 

2.11. Ενημέρωση Διευθυντικών Στελεχών και Κατάρτιση Σχετικού Καταλόγου 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές ενημερώνει τα Διευθυντικά Στελέχη για των δια 

νόμου και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεών τους, σχετικά με τη 

κατάρτιση συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρείας από τους ίδιους ή από πρόσωπα 

που έχουν στενό δεσμό με αυτά. Η ενημέρωση γίνεται με την επίδοση επιστολής, μέσω 

της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και επισύναψη των σχετικών 

νομοθετημάτων στα οποία γίνεται αναφορά στην εν λόγω επιστολή. Η Υπηρεσία Σχέσεων 

με τους Επενδυτές τηρεί αρχείο απεσταλμένων επιστολών.  

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές καταρτίζει κατάλογο των προσώπων αυτών 

(Διευθυντικών Στελεχών και προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτά) Ο εν λόγω 
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κατάλογος επικαιροποιείται άμεσα κάθε φορά που μεταβάλλεται κάποιο στοιχείο του. 

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιέχει : 

(α) κάθε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα δηλαδή, κάθε πρόσωπο το οποίο 

είναι: 

(i) μέλος των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων, ή 

(ii) ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, το οποίο χωρίς να είναι μέλος των οργάνων 

που αναφέρονται στο στοιχείο (i), έχει αφενός τακτική πρόσβαση σε προνομιακές 

πληροφορίες που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, και αφετέρου την 

εξουσία να λαμβάνει διαχειριστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική 

εξέλιξη και την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας, και 

(iii) σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο προϊστάμενος της 

Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ο τυχόν νομικός σύμβουλος που 

συνδέεται με της Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής και ο προϊστάμενος νομικών 

υπηρεσιών, καθώς και 

(β) κάθε πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο της περιπτώσεως (α), 

δηλαδή, 

(i) ο ή η σύζυγος του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, 

(ii) τα εξαρτώμενα τέκνα του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, 

(iii) οι λοιποί συγγενείς του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, οι 

οποίοι ήδη συγκατοικούν μαζί με το πρόσωπο αυτό για ένα τουλάχιστον έτος κατά 

την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, 

(iv) κάθε νομικό πρόσωπο, εμπίστευμα (trust) ή προσωπική εταιρεία, τα 

διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που αναφέρεται 

στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου ή στις υποπεριπτώσεις (i), (ii) 

και (iii) της παρούσας περιπτώσεως (β), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα 

από το πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου 

αυτού, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με 

εκείνα του προσώπου αυτού. 

Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν, βάσει νόμου, να γνωστοποιούν στην Εταιρεία  όλες 

τις συναλλαγές τους σχετικά με μετοχές της Εταιρείας το αργότερο εντός δύο 

εργασίμων ημερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών, εκτός εάν αυτές δεν 
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υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ σωρευτικά κατά την διάρκεια 

ενός ημερολογιακού έτους.  

 

2.12. Δημοσιοποίηση των Εταιρικών Εκδόσεων 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου, 

είναι αρμόδια για την δημοσιοποίηση των εταιρικών εκδόσεων στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε κάθε 

άλλον αρμόδιο φορέα. Παραδείγματα τέτοιων εκδόσεων αποτελούν: 

 Οι Ενδιάμεσες και Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται σε εισαγωγές κινητών αξιών σε 

ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα    

 

2.13. Ενδοεταιρική Διάχυση της Πληροφόρησης 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των Θυγατρικών αναφορικά με τα σημαντικότερα 

γεγονότα που αφορούν αυτές τις εταιρείες και τους κλάδους στους οποίους 

δραστηριοποιούνται. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές κατόπιν 

καθημερινής αναζήτησης (προκαθορισμένης χρονικά διάρκειας) σε αξιόπιστες 

διαδικτυακές πηγές τουριστικής, ναυτιλιακής, χρηματιστηριακής και γενικής οικονομικής 

ειδησιογραφίας, διανέμει θέματα ενδιαφέροντος με την γνωστοποίηση ηλεκτρονικών 

δεσμών που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα ακόλουθα πρόσωπα: 

 

 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 Στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 

 Στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

 Στους προϊστάμενους των Μονάδων (Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών) της Εταιρείας. 

 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διαχειριστές Θυγατρικών. 

 Σε Διευθυντικά Στελέχη Θυγατρικών. 

 

Οι προϊστάμενοι των Μονάδων (Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών), κατά την κρίση τους, 

προωθούν την παρεχόμενη σε αυτούς πληροφόρηση στο ανθρώπινο δυναμικό που 

απασχολείται στις Μονάδες τους. 
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2.14. Διαχείριση Κινδύνων 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται κυρίως 

με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ροής πληροφοριών από την Εταιρεία προς το 

εξωτερικό περιβάλλον και από το εξωτερικό περιβάλλον προς την Εταιρεία. Αναλύει, 

επιμετρά και αξιολογεί κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο. Τέλος, συντάσσει 

προτάσεις απόκρισης στον κίνδυνο. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων 

βημάτων η Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές μεταφέρει στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλη την 

πληροφόρηση που αφορά κάθε αναγνωρισμένο από αυτήν κίνδυνο, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση και της Επιτροπής Ελέγχου. Επαναξιολογεί, τουλάχιστον μια φορά καθ’ έτος, 

τους αναγνωρισμένους από αυτήν κινδύνους και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου για τα 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 
1. Προοίμιο 

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

και Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος είναι πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με 

σύμβαση εργασίας, αναφέρεται στο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο πρόσωπο ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας 

ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού.  

 

2. Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων 

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Δημοσίων Σχέσεων είναι οι εξής: 

 

2.1. Μεταβιβάσεις Σκαφών Αναψυχής 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων κατόπιν ενημέρωσης από το Λογιστήριο, καθορίζει, με βάση την τιμή 

μεταβίβασης, τον τρόπο αποπληρωμής της οφειλής από τον αγοραστή. Εν συνεχεία 

συντάσσει τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τις υποσχετικές ενώ λαμβάνει από τον εκτελωνιστή 

τις απαραίτητες για μεταβίβαση υπεύθυνες δηλώσεις. Το έγγραφο εθνικότητας, η άδεια 

επαγγελματικού στα οποία φαίνεται ιδιοκτήτρια η πωλήτρια εταιρεία καθώς και το ιδιωτικό 

συμφωνητικό αποστέλλονται στο συμβολαιογράφο προκειμένου να συνταχθεί το 

πληρεξούσιο για Α ή Β υποθήκη (υπέρ της πωλήτριας εταιρείας και κατά του αγοραστή). 

Σε περίπτωση που στο Α υποθηκικό συμβόλαιο υπάρχει όρος μη περαιτέρω μεταβίβασης 

χωρίς προηγούμενη συναίνεση της τράπεζας, η Υπηρεσία έρχεται σε επαφή με τον 

συμβολαιογράφο της τράπεζας για την σύνταξη συναίνεσης για μεταβίβαση του σκάφους 

αναψυχής στο μελλοντικό πλοιοκτήτη. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, οι υποσχετικές, οι 

υπεύθυνες δηλώσεις και το πληρεξούσιο για Α ή Β υποθήκη υπογράφονται από τον 
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αγοραστή. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν το γνήσιο 

της υπογραφής από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ένα εκ των δύο ιδιωτικών συμφωνητικών 

καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται στο εκτελωνιστή προκειμένου να 

προχωρήσει την μεταβίβαση του σκάφους αναψυχής, ενώ το δεύτερο αρχειοθετείται στο 

φάκελο εγγράφων του σκάφους αναψυχής. Φωτοαντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού 

αποστέλλεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς 

ενημέρωση του για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, το οποίο εν συνεχεία 

προωθείται στο Λογιστήριο, ενώ δεύτερο φωτοαντίγραφο αποστέλλεται στην ασφαλιστική 

εταιρεία που είναι ασφαλισμένο το σκάφος αναψυχής προς ενημέρωση αλλαγής ιδιοκτήτη. 

Μετά την οριστική μεταβίβαση του σκάφους αναψυχής αποστέλλονται φωτοτυπίες του 

εγγράφου εθνικότητας και της άδειας επαγγελματικού στο Λογιστήριο, στη Διεύθυνση 

Ναυλώσεων και στον νηογνώμονα. Εάν κριθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού απαραίτητη η ενεργοποίηση του παραπάνω πληρεξουσίου τότε 

η Υπηρεσία στέλνει στον συμβολαιογράφο τα απαραίτητα έγγραφα στα οποία φαίνεται 

πλέον ο νέος ιδιοκτήτης προκειμένου να εγγραφεί Α ή Β υποθήκη στα νηολόγια. Η 

Υπηρεσία συνεργάζεται με τους Νομικούς Συμβούλους όποτε κρίνεται απαραίτητο για τη 

σύνταξη, τροποποίηση εγγράφων που αφορούν μεταβιβάσεις σκαφών αναψυχής και 

τυχόν άλλες διαδικασίες. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αγορά του σκάφους 

αναψυχής στην συνολική τιμή γίνει τοις μετρητοίς, τότε η Υπηρεσία συντάσσει το Bill of 

sale το οποίο υπογράφεται (με γνήσιο της υπογραφής) από τον αγοραστή και εν συνεχεία 

από εκπρόσωπο της  πωλήτριας εταιρείας (με γνήσιο υπογραφής). Κατόπιν, το έγγραφο 

δίνεται στον εκτελωνιστή προς ολοκλήρωση της μεταβίβασης.  

 

2.2. Διαχείριση Εγγράφων Σκαφών Αναψυχής 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων, από το αρχείο εγγράφων που τηρεί η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων, αποστέλλει στο Λογιστήριο, στη Διεύθυνση Ναυλώσεων και στην Ασφαλιστική 

Εταιρεία φωτοαντίγραφα των Αδειών Επαγγελματικού και των Εγγράφων Εθνικότητας των 

σκαφών αναψυχής, ενώ στον νηογνώμονα αποστέλλει φωτοαντίγραφα των Αδειών 

Επαγγελματικού, των Εγγράφων Εθνικότητας και των Πρωτοκόλλων Γενικής 

Επιθεώρησης των σκαφών αναψυχής. 
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2.3. Διεκπεραίωση Συναλλαγών 

 

 Εισπράξεις 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων είναι αρμόδια για τον έλεγχο των εισπρακτέων δόσεων από τις 

μεταβιβάσεις των σκαφών αναψυχής και για την  ειδοποίηση των χρεωστών. Η 

Υπηρεσία φροντίζει για την είσπραξη των εν λόγω δόσεων και εκδίδει τις ανάλογες 

αποδείξεις.  

 

 Πληρωμές 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων είναι αρμόδια για την σύνταξη κατάστασης πληρωμών με βάση τα 

υπόλοιπα λογαριασμών των πιστωτών τα οποία λαμβάνονται από το Λογιστήριο. 

Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται κατόπιν έγκρισης του ποσού προς πληρωμή από 

τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

 

 Άνοιγμα Τραπεζικών Πιστώσεων Νέων Σκαφών Αναψυχής 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων είναι αρμόδια για την προετοιμασία και την αποστολή των απαραίτητων 

εγγράφων στις τράπεζες καθώς και για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους, 

προκειμένου να  ανοιχθούν οι τραπεζικές πιστώσεις των νέων σκαφών αναψυχής. 

 

 Διεκπεραίωση Διάφορων Εντολών 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων είναι υπεύθυνη για την εγγραφή υποθηκών στα νέα σκάφη αναψυχής. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο 

συμβολαιογράφο (Bill of sale - invoice – έγγραφο εθνικότητας – διακανονισμός 

δόσεων – φορολογική ενημερότητα σκάφους αναψυχής) και εν συνεχεία λαμβάνει 

τα υποθηκικά συμβόλαια. Τα υποθηκικά συμβόλαια ελέγχονται από τον 

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. Τα πρωτότυπα 

αποστέλλονται στο συμβολαιογράφο, ενώ αντίγραφο αρχειοθετείται στο Φάκελο  

Σκάφους Αναψυχής. Η Υπηρεσία λαμβάνει από το συμβολαιογράφο και αρχειοθετεί 
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το πιστοποιητικό εγγραφής της υποθήκης στα νηολόγια, ενώ αντίγραφο αποστέλλει 

στο Λογιστήριο. Η Υπηρεσία σε ετήσια βάση παρακολουθεί τα σκάφη αναψυχής 

που έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους, τόσο στην Τράπεζα όσο και στην 

Εταιρεία και κάνει άρση των βαρών. Το πιστοποιητικό άρσης βαρών αρχειοθετείται 

στο φάκελο του σκάφους αναψυχής ενώ αντίγραφο αποστέλλεται στο Λογιστήριο. 

Τέλος, η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την διεκπεραίωση εντολών μεταφοράς 

χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. 

 

2.4. Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 

 

 Ασφάλιση Νέων Σκαφών Αναψυχής 

Κατόπιν εντολής του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου 

αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ασφαλιστική εταιρεία για 

την ασφάλιση των νέων σκαφών αναψυχής και γίνεται ενημέρωση της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων και της κατάστασης των ασφαλισμένων 

σκαφών αναψυχής που τηρεί η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων. Η Υπηρεσία εν συνεχεία είναι 

αρμόδια για την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων του σκάφους αναψυχής 

στην ασφαλιστική εταιρεία και την λήψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από 

αυτήν. Τα συμβόλαια παραδίδονται στην Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων και ενημερώνεται εκ νέου η κατάσταση των ασφαλισμένων σκαφών 

αναψυχής που τηρεί η Υπηρεσία. 

 
 Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων ένα μήνα πριν την λήξη των ασφαλιστήριων συμβολαίων λαμβάνει από 

την ασφαλιστική εταιρεία ειδοποιητήρια για την ανανέωση ή μη των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων και την αλλαγή ή μη της ασφαλιζόμενης αξίας. Η Υπηρεσία κατόπιν 

ενημέρωσης από την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων για τυχόν 

αλλαγή της ασφαλιζόμενης αξίας των σκαφών αναψυχής που ανήκουν στην 

Εταιρεία, αποστέλλει τα σχετικά ειδοποιητήρια στην Ασφαλιστική Εταιρεία. Με την 

έκδοση των νέων συμβολαίων η Υπηρεσία ενημερώνει την κατάσταση  των 

ασφαλισμένων σκαφών αναψυχής που τηρεί και παραδίδει τα πρωτότυπα 
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συμβόλαια στην Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων. Στην 

περίπτωση μεταβίβασης σκάφους αναψυχής ακυρώνεται το συμβόλαιο, 

υπογράφεται νέα πρόταση ασφάλισης από τον νέο πλοιοκτήτη και εκδίδεται νέο 

συμβόλαιο. 

 

 Αποζημιώσεις Ζημιών Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων ενημερώνει ταυτόχρονα για 

κάθε συμβάν πρόκλησης ζημιάς σε σκάφος αναψυχής την Υπηρεσία Υποστήριξης 

της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων, το Λογιστήριο και 

την ασφαλιστική εταιρεία, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά προς την ασφαλιστική 

εταιρεία τα τιμολόγια των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση 

της ζημιάς. Η ασφαλιστική εταιρεία εξετάζει το αίτημα αποζημίωσης και ενημερώνει 

την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων για το εγκεκριμένο από 

αυτή ποσό αποζημίωσης. Στην περίπτωση που το εγκεκριμένο από την 

ασφαλιστική εταιρεία ποσό αποζημίωσης καλύπτει την απαίτηση της Εταιρείας, η 

Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων ενημερώνει την ασφαλιστική 

εταιρεία για την αποδοχή του εγκεκριμένου ποσού αποζημίωσης, παρέχει 

πληροφόρηση ταυτόχρονα στην Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων και στο Λογιστήριο για την έκβαση 

της απαίτησης της Εταιρείας, για την ημερομηνία πραγματοποίησης τραπεζικού 

εμβάσματος από την ασφαλιστική εταιρεία και για την αξία αυτού του εμβάσματος, 

και προωθεί τις αποδείξεις πληρωμής της αποζημίωσης στο Λογιστήριο. Στην 

περίπτωση που το εγκεκριμένο από την ασφαλιστική εταιρεία ποσό αποζημίωσης 

είναι μικρότερο από την απαίτηση της Εταιρείας, η Διεύθυνση Τεχνικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχων ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος 

δίνει οδηγία προς την Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων είτε να 

αποδεχτεί το εγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης είτε να διαπραγματευτεί με την 

ασφαλιστική εταιρεία για την έγκριση ποσού που να προσεγγίζει όσο περισσότερο 

κρίνεται εφικτό την αρχική απαίτηση της Εταιρείας. Τα παραστατικά των claim που 

έχουν κλείσει αρχειοθετούνται σε ψηφιακή μορφή.  
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 Αποζημιώσεις Απωλειών Σκαφών Αναψυχής 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων ενημερώνει ταυτόχρονα για 

κάθε απώλεια σκάφους αναψυχής (λόγω ατυχήματος, κλοπής, καταστροφής 

εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων, τρομοκρατικής ενέργειας, εχθροπραξιών 

κ.α.) την Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Δημοσίων Σχέσεων, το Λογιστήριο και την ασφαλιστική εταιρεία, αποστέλλοντας 

ηλεκτρονικά προς όλους τους προαναφερόμενους το απόσπασμα συμβάντων από 

το λιμεναρχείο όπου αποδεικνύει την απώλεια του σκάφους αναψυχής. Σε 

περίπτωση (ολικής) απώλειας ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την περίπτωση 

αιτήματος αποζημίωσης ζημιάς σε σκάφος αναψυχής, με την διαφορά ότι το ύψος 

της αιτούμενης αποζημίωσης ορίζεται από την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ασφαλιζόμενη αξία του εκάστοτε σκάφους αναψυχής.  

 

 

2.5. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις 

 

 Διαφήμιση 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης, συλλέγει 

προτάσεις για καταχώρηση διαφημίσεων. Αξιολογώντας αυτές τις προτάσεις γράφει 

εισηγήσεις, με κάθε μία από αυτές να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, (α) μια γενική 

περιγραφή του είδους του μέσου και – εάν αυτό είναι εφικτό - της αναγνωσιμότητας 

ή επισκεψημότητας αυτού (β) το κόστος (γ) ενδεχόμενες παροχές προς την Εταιρεία 

(δ) τα εκτιμώμενα οφέλη από τη δημοσίευση των προτεινόμενων διαφημιστικών 

καταχωρήσεων. Οι εισηγήσεις αυτές παραδίδονται στον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου προς έγκριση και εξειδίκευση (καθορισμός 

μεγέθους, μορφής, χρώματος και περιεχομένου κειμένου, διαγραμμάτων, πινάκων, 

εικόνων). Μετά την έγκριση και εξειδίκευση μιας εισήγησης από τον προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου η Υπηρεσία έχει την ευθύνη αποστολής 

γραπτών εντολών για τις καταχωρήσεις στα επιλεγμένα μέσα καθώς και των 

δοκιμίων. 
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 Επαφή με Δημοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

Καθήκον της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Δημοσίων Σχέσεων είναι να διατηρεί καλές σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προβολή της 

Εταιρείας μέσω δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, δημοσιευμάτων, δοκιμών σκαφών 

αναψυχής, παροχή σκαφών αναψυχής για φωτογραφίσεις και διάφορες άλλες 

ενέργειες. 

 

 Δημιουργία και αποστολή ευχητήριων καρτών και ημερολογίων 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων έρχεται σε επαφή με διαφημιστικές εταιρείες για την δημιουργία 

ευχετήριων καρτών και ημερολογίων. Η κάθε πρόταση διαφημιστικής εταιρείας 

περιλαμβάνει την μορφή και το κόστος του προς δημιουργία αντικειμένου 

προβολής. Στη συνέχεια, παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις στον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, ο οποίος κάνει την τελική επιλογή. Αναφορικά με 

τα ημερολόγια, που αποστέλλονται τα Χριστούγεννα, καταρτίζεται από την 

Υπηρεσία λίστα υποψήφιων προσώπων αποστολής (πελάτες, συνεργάτες κτλ.) η 

οποία παραδίδεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

προς έλεγχο και έγκριση. Κατόπιν εγκρίσεως από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού γίνεται η αποστολή. Αναφορικά με τις ευχετήριες κάρτες, 

που αποστέλλονται σε ονομαστικές εορτές και τα Χριστούγεννα, η επιλογή των 

προσώπων βάσει οδηγιών που δίνονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, γίνεται από την Υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια φροντίζει 

για την αποστολή αυτών. 

  

 Ενημέρωση Αρχείου Διευθύνσεων Εταιρείας 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων είναι αρμόδια για την ενημέρωση του αρχείου διευθύνσεων της Εταιρείας 

το οποίο περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας πελατών, συνεργατών, δημοσιογράφων, 

κ.α. και το οποίο παρέχει την δυνατότητα να τυπώνονται διάφορες αναφορές, να 

εκτελούνται μαζικές αποστολές, να τυπώνονται ετικέτες κ.α. 
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 Οργάνωση Εκδηλώσεων – Γενικών Συνελεύσεων 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, έχει 

την ευθύνη για την επιλογή και την οργάνωση του χώρου, την επιλογή των 

προσκεκλημένων, την αποστολή προσκλήσεων (ταχυδρομικώς ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), και την επιβεβαίωση παρουσίας τους, καθώς και για 

την οργάνωση και αποστολή ενημερωτικού φακέλου με πληροφοριακό υλικό για 

χρήση από τους εκπροσώπους του τύπου.   

 

 Πραγματοποίηση Χορηγιών 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων συλλέγει και αξιολογεί προτάσεις χορηγιών τις οποίες εισηγείται στον 

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου. Κάθε πρόταση χορηγίας 

περιλαμβάνει (α) το κόστος, (β) τον αποδέκτη της χορηγίας και (γ) τα εκτιμώμενα 

οφέλη από τη πιθανή πραγματοποίηση αυτής. Κατόπιν εγκρίσεως, προχωρούν με 

ευθύνη της Υπηρεσίας, προς υλοποίηση. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Η/Υ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΓΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Α. ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Οι Νομικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους υπεύθυνους εκείνων των Διευθύνσεων ή 

Υπηρεσιών της Εταιρείας, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τα κατά περίπτωση 

εξεταζόμενα θέματα. Σκοπός της συνεργασίας τους με την Εταιρεία είναι η νομική κάλυψή 

της για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, καθώς 

και η κατάρτιση και ο έλεγχος των συμβάσεων και των εγγράφων. Οι Νομικοί Σύμβουλοι 

αμείβονται από την Εταιρεία στη βάση της έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, οι μορφές συνεργασίας με τους Νομικούς Συμβούλους είναι οι εξής 

παρακάτω: 

 

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

Οι Νομικοί Σύμβουλοι δύναται να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία, βάσει ειδικών 

πληρεξούσιων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον δικαστηρίων παντός 

είδους, καθώς και ενώπιον διοικητικών και εποπτικών αρχών επί θεμάτων νομικού 

ενδιαφέροντος.  

 

2. Παροχή Συμβουλών 

Οι Νομικοί Σύμβουλοι παρέχουν νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις επί νομικών 

θεμάτων που απασχολούν το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο 

Κεφαλαιαγοράς, καταστατικά και σύννομη λειτουργία εταιρειών του Ομίλου, πρακτικών 

Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων) και το ανθρώπινο δυναμικό και 

γενικότερα υποδεικνύουν λύσεις για τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια 

λειτουργίας της Εταιρείας. Επίσης συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη και 

παροχή νέων υπηρεσιών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

3. Έλεγχος και Κατάρτιση Συμβάσεων 

Οι Νομικοί Σύμβουλοι καταρτίζουν και ελέγχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις 

συμβάσεις με συνεργάτες, πελάτες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και το 

σύνολο των εγγράφων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Τέλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι επιμελούνται ή / και επισκοπούν τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 
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4. Δείκτες Επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Νομικών 

Συμβούλων θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Το ποσοστό υποθέσεων με θετική έκβαση για την Εταιρεία επί του συνόλου των 

νομικά διαχειριζομένων υποθέσεων ανά νομικό σύμβουλο 

 Αριθμός και ύψος οικονομικών επιβαρύνσεων (πρόστιμα και αποζημιώσεις) που 

προέκυψαν από την ύπαρξη κακώς διατυπωμένων όρων που περιέχονταν σε 

εταιρικές συμβάσεις ή από την έλλειψη ουσιωδών όρων εντός αυτών (των οποίων 

η ύπαρξη θα απέτρεπε την δημιουργία τέτοιου είδους επιβαρύνσεων) ή από την μη 

γνωστοποίηση, από πλευράς νομικών συμβούλων, και συνακόλουθα την μη 

εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών (οι οποίες θα προάσπιζαν νομικά την Εταιρεία).   
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Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, 

προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας αναφέρεται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι 

οι εξής παρακάτω: 

 

1. Έλεγχος Εγκαταστάσεων - Τεχνικών Μέσων  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ελέγχει την 

ασφάλεια τους πριν από την λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων. 

 

2. Επιθεώρηση Θέσεων Εργασίας 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και 

ασφάλειας, αναφέρει στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε παράλειψη και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης. 

Επιπλέον, 

 Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

 Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 

των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 

 Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
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3. Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας:  

 

 Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τη σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας και την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η 

εργασία τους. 

 Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 

4. Δείκτες επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Τεχνικού 

Ασφαλείας θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η λειτουργική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της 

Εταιρείας. 

 Η συχνότητα εργατικών ατυχημάτων, λαμβανομένων υπόψη εκείνων που 

οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

εξαιρουμένων εκείνων που οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες, σε μη 

εκτέλεση όλων των διαδικασιών συντήρησης (από πλευράς συντηρητή), στην μη 

τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών συντήρησης (από πλευράς συντηρητή) και 

σε κακή χρήση αυτού. 
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Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η Εταιρεία λόγω της συστέγασή της με την 100% θυγατρική της «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μοιράζεται το ίδιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Κατά συνέπεια, όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση του δικτύου αυτού και 

του συναφούς τεχνικού εξοπλισμού έχουν ανατεθεί σε υπαλλήλους της θυγατρικής αυτής. 

Στο παρόν κείμενο ως τεχνικός εξοπλισμός ορίζεται ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

τα οποία περιλαμβάνουν τις μηχανές φαξ, τα φωτοαντιγραφικά, το σύστημα συναγερμού, 

τις μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατ’ επέκταση το δίκτυο αυτών, τις οθόνες, τα 

πληκτρολόγια, τους σαρωτές καθώς και τα ανταλλακτικά, συναφή εξαρτήματα και 

συσκευές τα οποία σχετίζονται και υποστηρίζουν την λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

Η Εταιρεία δεν καταβάλει αμοιβή στην «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για αυτήν την 

υπηρεσία, ενώ οι τεχνικοί υπάλληλοι αμείβονται με βάση την σύμβαση εργασίας που έχουν 

υπογράψει με την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Τα άτομα τα οποία έχουν 

επωμισθεί την τεχνική υποστήριξη έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 

1. Επίλυση και ηλεκτρονική καταγραφή προβλημάτων  

Στην έκταση που είναι τεχνικώς δυνατόν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που 

εμφανίζονται στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά την εργασία τους. 

Οι γενικές κατευθύνσεις για την χρήση του υφιστάμενου προγράμματος υποστήριξης είναι 

οι ακόλουθες: 

1.1. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, στην έναρξη της εργάσιμης ημέρας, το 

προσωπικό υποστήριξης:  

 Άνοιγμα του προγράμματος υποστήριξης.  

 Έλεγχος των κιβωτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. 

1.2. Παρακολούθηση των αναγκών της επιχείρησης:  

 Το πρόγραμμα υποστήριξης πρέπει να κρατηθεί ανοικτό και να ελέγχεται όλη 

την ημέρα και όχι μόνο με το αίτημα του χρήστη.  
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 Το προσωπικό υποστήριξης πρέπει να ελέγχει τον απολογισμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του όλη την ημέρα και όχι μόνο με το αίτημα του χρήστη. 

1.3. Όλες οι δραστηριότητες από το προσωπικό υποστήριξης σχετικό με την 

επιχείρηση θεωρούνται εργασίες υποστήριξης.  

1.4. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία υποστήριξης, τα σχετικά με αυτές αιτήματα 

πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραμμα από το προσωπικό υποστήριξης.  

1.5. Λήψη ενός αιτήματος υποστήριξης:  

 Όλα τα αιτήματα πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραμμα την στιγμή που 

φθάνουν (τηλεφωνικώς, φωνή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτή μορφή) 

ακόμη και εάν είναι απαραίτητο, από τον υπολογιστή του χρήστη εάν το 

πρόσωπο υποστήριξης δεν είναι στο γραφείο του.  

 Ο τομέας «τίτλου εργασίας» στο πρόγραμμα υποστήριξης πρέπει να είναι 

σύντομος αλλά αρκετά σαφής. Γίνεται το «θέμα» της επιστολής επιβεβαίωσης 

που στέλνεται από το πρόγραμμα στο χρήστη.  

 Η «περιγραφή» μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους και πρέπει να είναι 

αρκετά σαφής για τον χρήστη ώστε να ελέγξει εάν το αίτημά του / της έχει γίνει 

κατανοητό. Γίνεται το σώμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης 

που στέλνεται από το πρόγραμμα στο χρήστη. 

1.6. Η εργασία υποστήριξης εκτελείται με τη σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων, 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες απαιτήσεις (επείγον, κ.λπ.).  

1.7. Στο τέλος μιας συγκεκριμένης εργασίας υποστήριξης:  

 Το πρόσωπο υποστήριξης που έχει ενεργήσει με το αίτημα θα κλείσει το 

αίτημα υποστήριξης.  

 Ο τομέας «λύση» θα είναι αρκετά σαφής να περιγράψει μέτρα που 

λαμβάνονται. Θα διαμορφώσει το σώμα ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

επιβεβαίωσης που το σύστημα στέλνει στο χρήστη για να τον / την ενημερώσει 

ότι έχουν ενεργήσει για το αίτημα.  

 Εάν η υποστήριξη έχει γίνει στον υπολογιστή του χρήστη, το αίτημα θα κλείσει 

από τον υπολογιστή του χρήστη. 
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2. Τήρηση Αρχείου (σε ηλεκτρονική μορφή) για κάθε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

Στο εν λόγω αρχείο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, η ημερομηνία αγοράς του, τα προβλήματα τα οποία έχουν τυχόν 

παρουσιαστεί κατά την χρήση του, το είδος και η ημερομηνία βελτίωσης των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και το λογισμικό το οποίο είναι ενσωματωμένο. 

 

3. Λήψη Απαραίτητων Μέτρων Προστασίας του Δικτύου Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών από Iούς  

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακολούθηση αρχείου στο οποίο θα αναγράφονται τα 

προγράμματα προστασίας από τους ιούς ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή και η ημερομηνία 

λήξης αυτών των προγραμμάτων (ή ανανέωσης των σχετικών αδειών). Στη βάση αυτής 

της πληροφόρησης θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα οι παραγγελίες προμήθειας νέων 

προγραμμάτων προστασίας ή οι απαιτούμενες ενέργειες ανανέωσης των αδειών χρήσης 

προγραμμάτων. 

 

4. Διάγνωση Αναγκών για Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού  

Οι ανάγκες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν είτε βάσει ενός τεχνικού μέσου, με νέα 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά, το οποίο κρίνεται ότι θα έκανε την παραγωγική διαδικασία 

μιας Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας ή του συνόλου της Εταιρείας πιο αποδοτική, είτε βάσει 

αλλαγών στις διαδικασίες λειτουργίας (που έχουν γίνει ή που έχουν εγκριθεί να γίνουν) 

μιας Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθούν και από νέα 

τεχνικά μέσα. Στη πρώτη περίπτωση απαιτείται από τους τεχνικούς υπαλλήλους η 

διενέργεια γραπτής ή προφορικής ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφορικά με τους λόγους 

απόκτησης των προτεινομένων τεχνικών μέσων και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενώ δίνεται 

και μια εκτίμηση του κόστους αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αυτών. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ύστερα από ενημέρωση αναφορικά με αλλαγές στις διαδικασίες 

λειτουργίας, που λαμβάνουν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας, 

απαιτείται από τους τεχνικούς υπαλλήλους η διενέργεια γραπτής ή προφορικής 

ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφορικά με τους λόγους απόκτησης των προτεινομένων 

τεχνικών μέσων και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενώ δίνεται και μια εκτίμηση του κόστους 
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αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αυτών. Ύστερα από την έγκριση των 

προτάσεων (οι οποίες είναι το αντικείμενο της ενημέρωσης) από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ακολουθείται η 

διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης νέου τεχνικού εξοπλισμού, όπως αυτή περιγράφεται 

παρακάτω.       

   
5. Αξιολόγηση Επιλογών Επισκευής ή Αντικατάστασης Ελαττωματικού Τεχνικού 

Εξοπλισμού και Αναβάθμισης ή Αντικατάστασης Ακατάλληλου Τεχνικού 

Εξοπλισμού  

Ελαττωματικός θεωρείται εκείνος ο τεχνικός εξοπλισμός ο οποίος εμφανίζει προβλήματα 

κατά την λειτουργία του, παρακωλύοντας το έργο των χρηστών του. Ακατάλληλος 

θεωρείται εκείνος ο τεχνικός εξοπλισμός ο οποίος είτε έχει απαξιωθεί τεχνολογικά είτε έχει 

ολοκληρώσει τον κύκλο της λειτουργικής ζωής του είτε δεν υποστηρίζει επαρκώς τις 

διαδικασίες μιας Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας, μειώνοντας την παραγωγικότητα των χρηστών 

του. Οι υπεύθυνοι τεχνικοί υπάλληλοι, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 

ενημέρωσης από υπεύθυνο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας, επικοινωνούν με τους 

προμηθευτές από τους οποίους είχε γίνει η αγορά των τεχνικών μέσων στα οποία έχει 

παρουσιαστεί ελάττωμα ή ακαταλληλότητα (ή με νέους προμηθευτές ή με εγκεκριμένους 

εξωτερικούς συμβούλους επί τεχνικών θεμάτων εάν κρίνουν μια τέτοια ενέργεια σκόπιμη)  

γνωστοποιώντας σε αυτούς το πρόβλημα, με στόχο την λήψη επαρκών στοιχείων για τον 

καθορισμό εναλλακτικών επιλογών επίλυσης του προβλήματος. Στη συνέχεια, 

ενημερώνουν γραπτά ή προφορικά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές, δίνοντας 

εκτιμώμενα στοιχεία κόστους, τεχνικών προδιαγραφών και αξιοπιστίας για κάθε 

εναλλακτική επιλογή. Ύστερα από την έγκριση μιας συγκεκριμένης επιλογής από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

ακολουθείται είτε η διαδικασία επισκευής ή βελτίωσης του υφιστάμενου τεχνικού 

εξοπλισμού είτε η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης νέου τεχνικού εξοπλισμού, όπως 

αυτές περιγράφονται παρακάτω. 
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6. Επισκευή ή Βελτίωση Υφιστάμενου Τεχνικού Εξοπλισμού  

Οι υπεύθυνοι τεχνικοί υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με τους προμηθευτές για την λήψη 

οριστικών έγγραφων οικονομικών προσφορών αναφορικά με την εγκεκριμένη επιλογή 

αντιμετώπισης των εμφανιζόμενων δυσλειτουργιών του υφιστάμενου τεχνικού 

εξοπλισμού. Οι σχετικές οικονομικές προσφορές, οι οποίες εκτός των τεχνικών στοιχείων 

και του κόστους θα πρέπει να αναγράφουν και τους όρους πληρωμής, δίνονται προς 

έγκριση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. Ύστερα από την λήψη έγκρισης, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του 

εγγράφου της οικονομικής προσφοράς (με παράλληλη αναγραφή της ημερομηνίας 

έγκρισης), δίνεται η σχετική παραγγελιά επισκευής ή βελτίωσης. Η υλοποίηση της 

διαδικασίας επισκευής ή της διαδικασίας βελτίωσης τελεί υπό την επιμέλεια  των 

υπεύθυνων τεχνικών υπαλλήλων. Τα τιμολόγια μαζί με τις εγκεκριμένες οικονομικές 

προσφορές παραδίδονται στο πρόσωπο που έδωσε την έγκριση για την πραγματοποίηση 

της σχετικής δαπάνης. 

 

7. Συντήρηση του Υφιστάμενου Τεχνικού Εξοπλισμού  

Οι υπεύθυνοι τεχνικοί υπάλληλοι, βασιζόμενοι στις γνώσεις τους και στις οδηγίες 

εγκεκριμένων εξωτερικών συμβούλων επί τεχνικών θεμάτων, εκτελούν τις 

προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των τεχνικών μέσων των οποίων οι τεχνικές 

προδιαγραφές το επιτρέπουν. Για τα υπόλοιπα τεχνικά μέσα φροντίζουν για την έγκαιρη 

συντήρηση τους από εξωτερικούς εξειδικευμένους τεχνικούς, ενημερώνοντας τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το 

σχετικό κόστος (πριν την διεξαγωγή της συντήρησης) και για τυχόν παρατηρήσεις 

αναφορικά με την λειτουργική κατάσταση των τεχνικών μέσων (μετά την διεξαγωγή της 

συντήρησης). Η επιλογή των εξωτερικών εξειδικευμένων τεχνικών γίνεται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους τεχνικούς υπαλλήλους, με κριτήρια κοστολογικά, 

τήρησης προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών και αξιολόγησης 

των τεχνικών τους ικανοτήτων (η οποία μπορεί να προκύπτει από εμπειρία λόγω 

παρελθούσας συνεργασίας με αυτούς ή από συλλογή σχετικής πληροφόρησης). Τα 

τιμολόγια παραδίδονται στο πρόσωπο που έδωσε την έγκριση για την πραγματοποίηση 

της σχετικής δαπάνης. 
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8. Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Τεχνικού Εξοπλισμού  

Οι υπεύθυνοι τεχνικοί υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με τους υφιστάμενους προμηθευτές 

της Εταιρείας ή, εάν κρίνει σκόπιμο ο Οικονομικός Διευθυντής, με άλλους προμηθευτές για 

την λήψη έγγραφων οικονομικών προσφορών για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού. Οι 

σχετικές οικονομικές προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, το κόστος, το χρόνο εγγύησης, την ημερομηνία παράδοσης και τους όρους 

πληρωμής, δίνονται προς έγκριση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ύστερα από την λήψη έγκρισης, η οποία 

αποδεικνύεται με την υπογραφή του εγγράφου της οικονομικής προσφοράς (με 

παράλληλη αναγραφή της ημερομηνίας έγκρισης), τοποθετείται η σχετική παραγγελιά 

αγοράς. Κατά την παραλαβή οι τεχνικοί υπάλληλοι ανοίγουν τις συσκευασίες μέσα στις 

οποίες βρίσκεται ο τεχνικός εξοπλισμός προς έλεγχο της πληρότητας αυτού (ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στην ύπαρξη όλων των συνοδευτικών εξαρτημάτων). 

Ενδεχόμενες ελλείψεις γνωστοποιούνται άμεσα στον υπάλληλο του προμηθευτή ο οποίος 

πραγματοποιεί τη σχετική παράδοση. Μετά την παραλαβή οι τεχνικοί υπάλληλοι καθιστούν 

τον τεχνικό εξοπλισμό έτοιμο προς χρήση εγκαθιστώντας τον στον κατάλληλο χώρο, ενώ 

για μηχανήματα όπως οι μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών συνίσταται μια ολιγοήμερη 

δοκιμαστική χρήση πριν την τελική τους εγκατάσταση προς διαπίστωση τυχόν 

λειτουργικών προβλημάτων. Τα τιμολόγια μαζί με τις εγκεκριμένες οικονομικές προσφορές 

παραδίδονται στο πρόσωπο που έδωσε την έγκριση για την πραγματοποίηση της σχετικής 

δαπάνης. Επιβάλλεται η ταυτοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραληφθέντος 

εξοπλισμού με εκείνα που αναγράφονται στην εγκεκριμένη οικονομική προσφορά. Η 

ύπαρξη διαφορών στα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελεί λόγο επιστροφής του εξοπλισμού. 

Η εμφάνιση λειτουργικών προβλημάτων κατά την δοκιμαστική χρήση αποτελεί λόγο 

επιστροφής του εξοπλισμού. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο 

Οικονομικός Διευθυντής προκειμένου να μην γίνει πληρωμή των τιμολογίων που αφορούν 

τον ελαττωματικό εξοπλισμό και να αιτείται η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων. 

 

9. Συνεργασία με Προμηθευτές και Εξωτερικούς Συμβούλους επί Τεχνικών Θεμάτων  

Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η βελτίωση λογισμικών προγραμμάτων, η προσαρμογή 

λογισμικών προγραμμάτων στο υπάρχον ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας, η 
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συνεργασία νέων λογισμικών προγραμμάτων με ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές 

εφαρμογές, η συντήρηση μηχανών γραφείου και οι επισκευές μηχανών γραφείου. Για όλα 

αυτά τα θέματα απαιτείται λεπτομερή, γραπτή ή προφορική, ενημέρωση από τους 

υπεύθυνους τεχνικούς υπαλλήλους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ή του Διευθύνοντα Συμβούλου (και του προϊστάμενου Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας 

εάν το εξεταζόμενο θέμα αφορά τις ειδικές ανάγκες μιας Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) 

αναφορικά με τις ενέργειες αντιμετώπισης τέτοιου είδους θεμάτων, του κόστους και του 

χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής αυτών των ενεργειών. Η έγκριση των οποιοδήποτε 

προτάσεων (οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσα από την συνεργασία των τεχνικών 

υπαλλήλων με τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συμβούλους) γίνεται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

 

10. Υποστήριξη Εταιρικής Ιστοσελίδας  

 
Οι τεχνικοί υπάλληλοι, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Στόλου, φροντίζουν για την εμφάνιση του εμπορικού μέρους της ιστοσελίδας, για την 

έγκαιρη μεταφόρτωση νέων πληροφοριών εμπορικού χαρακτήρα στο διαδικτυακό τόπο 

της Εταιρείας και για την διενέργεια αλλαγών στις υφιστάμενες εμπορικές πληροφορίες της 

εταιρικής ιστοσελίδας. Ενδεικτικά, αναφέρονται αλλαγές στα χρώματα, στα κείμενα, στις 

φωτογραφίες, στα διαγράμματα, στα σχεδιαγράμματα, στους πληροφοριακούς πίνακες και 

στους πίνακες επιλογών της ιστοσελίδας. Το χρονικό περιθώριο που μεσολαβεί από την 

παραλαβή (σε ηλεκτρονική μορφή) νέων πληροφοριών εμπορικού χαρακτήρα μέχρι την 

μεταφόρτωση τους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν μπορεί να ξεπερνά την μια 

εργάσιμη ημέρα. Το χρονικό περιθώριο που μεσολαβεί από την ενημέρωση για την 

διενέργεια αλλαγών στις πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα μέχρι την ολοκλήρωση 

αυτών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο εργάσιμες 

ημέρες. Εξαίρεση από τα παραπάνω χρονικά περιθώρια μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο 

στην περίπτωση τροποποιήσεων μεγάλης έκτασης. Επίσης, οι τεχνικοί υπάλληλοι, σε 

συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή, φροντίζουν για την έγκαιρη μεταφόρτωση νέων 

πληροφοριών οικονομικού χαρακτήρα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Το χρονικό 

περιθώριο που μεσολαβεί από την παραλαβή (σε ηλεκτρονική μορφή) νέων πληροφοριών 

οικονομικού χαρακτήρα μέχρι την μεταφόρτωση τους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας 
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δεν μπορεί να ξεπερνά την μια εργάσιμη ημέρα. Λοιπές τροποποιήσεις της εταιρικής 

ιστοσελίδας γίνονται πάντοτε ύστερα από την έγκριση του προϊστάμενου της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Στόλου ή του Οικονομικού Διευθυντή. 

 

11. Δείκτες επίδοσης 

Ως ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων 

Υποστήριξης Τεχνικού Εξοπλισμού θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 Η λειτουργική κατάσταση του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών. 

 Ο χρόνος επίλυσης προβλημάτων σχετικών με την λειτουργία των τεχνικών 

μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα εμπλοκής στην διαδικασία επίλυσης 

των υπεύθυνων τεχνικών υπαλλήλων. 

 Ο βαθμός συμμόρφωσης των υπεύθυνων τεχνικών υπαλλήλων με προφορικές ή 

γραπτές οδηγίες που δίδονται από, εγκεκριμένους από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εξωτερικούς 

συμβούλους επί τεχνικών θεμάτων. 

 Η γνώμη των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Εταιρείας. 

 Η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων που οφείλονται στην ελλιπή συντήρηση 

του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών της Εταιρείας ή στη μη εισήγηση και 

συνακόλουθα στη μη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας του δικτύου από 

ηλεκτρονικούς ιούς ή στη μη εισήγηση και συνακόλουθα στην μη ανάληψη εκείνων 

των αναγκαίων ενεργειών βελτίωσης αυτού. 

 Η γνώμη των εγκεκριμένων εξωτερικών συμβούλων επί τεχνικών θεμάτων. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 
1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τις αρχές διοίκησης της Εταιρείας, το προσωπικό (για το οποίο 

χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο ισοδύναμα οι όροι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι) 

αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή παραγωγής. Κατά συνέπεια, θέματα τα οποία 

αφορούν το προσωπικό θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικό τμήμα της εκάστοτε εταιρικής 

στρατηγικής, καθώς και των διαδικασιών μέσω των οποίων υλοποιείται αυτή η στρατηγική. 

Στη παρούσα πολιτική παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο όλα τα θέματα τα οποία 

αφορούν στον παράγοντα εργασία και συνοψίζονται στον όρο «Πολιτική Διαχείρισης 

Προσωπικού». 

  

2. Διαδικασία Προσλήψεων 

Κάθε Διευθυντικό Στέλεχος προσλαμβάνεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, στην οποία καθορίζεται επίσης το ύψος της πρώτης αμοιβής του 

νεοπροσλαμβανόμενου. Ως Διευθυντικά Στελέχη ορίζονται τα άτομα τα οποία κατέχουν τις 

ακόλουθες θέσεις: 

■ Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου 

■ Τεχνικός Διευθυντής 

■ Διευθυντής Ναυλώσεων 

■ Οικονομικός Διευθυντής 

■ Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

■ Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές 

■ Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

■ Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων 

■ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 
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Τα πρόσωπα που κατέχουν τις παραπάνω διευθυντικές θέσεις καθώς και εκείνα που τα 

πλαισιώνουν θα πρέπει να έχουν ανά Μονάδα (Διεύθυνση ή Υπηρεσία) τα ακόλουθα 

προσόντα: 

 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

■ Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα: 

1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

4. Λογιστική 

5. Επιχειρησιακή Έρευνα 

6. Στατιστική - Οικονομετρία 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θεωρείται ως 

επιπρόσθετο προσόν.  

■ Πιστοποίηση στον εσωτερικό έλεγχο θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν. 

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Νομική και θεσμική γνώση. 

■ Ακεραιότητα. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

 

Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου 

■ Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα: 
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1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

4. Λογιστική 

■ Πενταετή εμπειρία κατ’ ελάχιστο στη διοίκηση εταιρειών συναφών με το 

θαλάσσιο τουρισμό προερχόμενη από τη κατοχή αντίστοιχης θέσης ή θέσης 

οικονομικού διευθυντή ή θέσης διευθυντή ναυλώσεων. 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου θεωρείται ως 

επιπρόσθετο προσόν. 

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Προσανατολισμό στον καθορισμό και στην επίτευξη στόχων. 

■ Ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας κινήτρων. 

 

Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων 

 Πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο 

σπουδών αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα 

ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Τεχνολογία Παραγωγής 

4. Διοίκηση Παραγωγής 

5. Μηχανολογία 

6. Ναυπήγηση πλωτών μέσων 

 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.  
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■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων 

θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.  

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

■ Επιπλέον, ο Τεχνικός Διευθυντής θα πρέπει να έχει:  

 Γνώσεις ιστιοπλοΐας (επιθυμητή η ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού). 

 Πενταετή προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστο ως απασχολούμενος σε τμήμα με 

ανάλογες αρμοδιότητες ή πενταετή εμπειρία κατ’ ελάχιστο σχετική με 

τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Παρακολούθησης και 

Ελέγχων προερχόμενη από προηγούμενη απασχόλησή του σε εταιρεία 

σχετική με το θαλάσσιο τουρισμό. 

 Ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας κινήτρων. 

  

Διεύθυνση Ναυλώσεων 

■ Απολυτήριο Λυκείου (ή ισότιμο τίτλο σπουδών αντίστοιχου αλλοδαπού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος). 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Ναυλώσεων θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν.  

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 
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■ Υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

■ Επιπλέον, ο Διευθυντής Ναυλώσεων θα πρέπει να έχει: 

 Πενταετή προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστο ως απασχολούμενος σε τμήμα 

ναυλώσεων ή πενταετή εμπειρία κατ’ ελάχιστο σχετική με τις αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης Ναυλώσεων προερχόμενη από προηγούμενη 

απασχόλησή του σε εταιρεία σχετική με το θαλάσσιο τουρισμό. 

 Ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας κινήτρων. 

 

Οικονομική Διεύθυνση 

■ Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα: 

1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

4. Λογιστική 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Οικονομικής Διεύθυνσης θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν.  

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Επιπλέον, ο Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να έχει: 

  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 Πενταετή προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστο ως απασχολούμενος σε οικονομική 

διεύθυνση ή σε λογιστήριο. 



 

  Σελίδα :  160  

 Ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας κινήτρων. 

 

Λογιστήριο 

■ Πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο 

σπουδών αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) στο αντικείμενο 

της λογιστικής. 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα του Λογιστηρίου θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.  

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

■ Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου θα πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία 

σε ανάλογη θέση και δυνατότητα υπογραφής χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας 

κινήτρων, μεταφοράς γνώσης στην ομάδα, νομική και θεσμική γνώση και 

ακεραιότητα. 

  

Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές 

■ Πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ή ισότιμο τίτλο 

σπουδών αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα 

ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση  

4. Λογιστική 
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5. Δημόσιες Σχέσεις 

6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές θεωρείται ως 

επιπρόσθετο προσόν.  

■ Προϋπηρεσία απασχόλησης σε Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων ή 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν. 

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

■ Επαγγελματική εμπειρία στο Στρατηγικό Σχεδιασμό προερχόμενη από 

προηγούμενη διευθυντική θέση σε εταιρεία του κλάδου του επαγγελματικού 

θαλάσσιου τουρισμού. 

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Ικανότητες συντονισμού και δημιουργίας κινήτρων 

 

Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων 

Σχέσεων 

■ Πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Δημόσιου / 

Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

αντίστοιχου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος) σε ένα από τα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα: 
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1. Οικονομική Επιστήμη 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3. Δημόσιες Σχέσεις 

4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

■ Οι ημεδαποί θα πρέπει επιπλέον να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί ικανότητα σωστής χρήσης της Ελληνικής 

γλώσσας. 

■ Δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα (πλην της μητρικής) θεωρείται ως επιπρόσθετο 

προσόν. 

■ Πιστοποίηση στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή συναφών 

με τα καθήκοντα της Υπηρεσίας θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.  

■ Προϋπηρεσία απασχόλησης σε Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων θεωρείται ως 

επιπρόσθετο προσόν. 

■ Ικανότητες επικοινωνίας. 

■ Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 

■ Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 

■ Υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας. 

 

Ο προϊστάμενος κάθε Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) έχει την ευθύνη για την 

πρόσληψη των εργαζομένων της Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) η οποία βρίσκεται 

υπό την εποπτεία του, αφού λάβει απαραίτητα προηγούμενη σχετική γραπτή ή προφορική 

έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Διευθύνοντα 

Συμβούλου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων εργαζομένων της Εταιρείας γίνεται από τους 

προϊστάμενους των Μονάδων ή από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, εάν πρόκειται για πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών, με βάση το 

βιογραφικό τους σημείωμα (το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από καταστάσεις 

αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών ειδικής 

εκπαίδευσης που αναγράφονται σε αυτό), προσωπική συνέντευξη και γραπτή εξέταση (σε 

περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διαπίστωση της επάρκειας ενός γνωστικού 

αντικειμένου το οποίο θεωρείται σημαντικό για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης 

εργασίας που καλείται να καλύψει ο υποψήφιος). 
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Υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός για πρόσληψη θα πρέπει να 

προσκομίσει στο Λογιστήριο της Εταιρείας προς πραγματοποίηση της πρόσληψής του τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης περί εκπλήρωσης των στρατολογικών 

υποχρεώσεων, εφόσον είναι άνδρας ή νόμιμης απαλλαγής. 

 Βιογραφικό σημείωμα. Το περιεχόμενό του πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

o Επώνυμο, 

o Όνομα, 

o Όνομα πατρός, 

o Ημερομηνία και τόπο γέννησης, 

o Διεύθυνση κατοικίας, 

o Αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου για επικοινωνία, 

o Οικογενειακή κατάσταση, 

o Εκπαίδευση - γνώσεις και 

o Επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει). 

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για ημεδαπούς και νόμιμη άδεια παραμονής 

στην Ελλάδα για αλλοδαπούς. 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ειδικής εκπαίδευσης τα οποία 

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (δεν απαιτείται επίσημη θεώρηση αυτών). 

 Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων, εφόσον ο υποψήφιος έχει προηγουμένως εργαστεί. 

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (εφόσον κρίνεται σκόπιμο λαμβάνοντας υπόψη 

την ευθύνη και τα καθήκοντα της θέσης την οποία θα καλύψει). 

 Πιστοποιητικό ότι δεν καταδιώκεται για αξιόποινη πράξη, εξαιρουμένων των 

τροχαίων και των πταισμάτων (εφόσον κρίνεται σκόπιμο λαμβάνοντας υπόψη την 

ευθύνη και τα καθήκοντα της θέσης την οποία θα καλύψει). 

 

Δεν μπορούν να προσληφθούν υποψήφιοι που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για 

οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη εξαιρουμένων των τροχαίων και των πταισμάτων. 

Κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του 

Διευθύνοντος Συμβούλου η πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου μπορεί να λάβει μια 

από τις ακόλουθες μορφές: 

 Σύμβαση αορίστου χρόνου. 
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 Σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

 Σύμβαση ορισμένου χρόνου, μετά την πάροδο της οποίας και την θετική 

αξιολόγησης του νεοπροσλαμβανόμενου από τους ανωτέρους του, μετατρέπεται 

σε αορίστου χρόνου. 

 

Η πρόσληψη ανακοινώνεται στον επιλεγέντα υποψήφιο με τηλεφωνική επικοινωνία στην 

οποία καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να παρουσιασθεί προς ανάληψη 

υπηρεσίας. Αν παρέλθει η ορισθείσα ημερομηνία ή το αργότερο εντός 3ημέρου απ’ αυτήν 

και αφού δεν έχει εμφανισθεί ή ενημερώσει ο υποψήφιος, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την 

πρόσληψη του. 

 

3. Διαδικασία Καθορισμού Αμοιβών 

Η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαία πολιτική καθορισμού αμοιβών για το προσωπικό της. Το ύψος 

των αμοιβών των Διευθυντικών Στελεχών και των ατόμων που τα πλαισιώνουν 

καθορίζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Την εκάστοτε εργατική νομοθεσία. 

2. Την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

3. Την θέση που κατέχουν, την βαρύτητα των ευθυνών της θέσης αυτής και το βαθμό 

πολυπλοκότητας των θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

4. Την εμφανιζόμενη αποτελεσματικότητα και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους 

συνεργάτες τους και τους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία. 

5. Τα έτη προϋπηρεσίας στην Εταιρεία. 

6. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους. 

  

Ως κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συμπεριφοράς του 

προσωπικού της Εταιρείας αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

1. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. 

2. Η συχνότητα και το μέγεθος των σφαλμάτων στα οποία τυχόν υποπίπτουν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. 

3. Η προθυμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες των ανωτέρων τους. 
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4. Η αρμονία στη συνεργασία τους με τους λοιπούς εργαζομένους και τους 

συναλλασσόμενους με την Εταιρεία. 

  

Η μισθολογική εξέλιξη όλων των Διευθυντικών Στελεχών, όπως αυτά ορίζονται στη 

παρούσα πολιτική, καθορίζεται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η 

μισθολογική εξέλιξη όλων των άλλων εργαζομένων της Εταιρείας καθορίζεται σε ετήσια 

βάση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των προϊσταμένων των Μονάδων. 

Για τις πέραν των νόμιμων – συμβατικών ορίων αμοιβές και για τυχόν οικειοθελείς 

παροχές, με την ρήτρα της ανακλήσεως ή όχι, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας βάσει εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.  

Ο μισθός για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται ανά δεδουλευμένο μήνα. 

Στο μισθό επιτρέπονται κρατήσεις μόνον για όσες περιπτώσεις ο Νόμος και οι Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας προβλέπουν. Η παροχή έκτακτων αμοιβών εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

4. Διαδικασία Καθορισμού Ημερομηνιών Αδειών και Ωραρίου 

Το ωράριο απασχόλησης και οι ημερομηνίες άδειας των Διευθυντικών Στελεχών 

καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Πιο συγκεκριμένα, τα Διευθυντικά Στελέχη θα πρέπει να αιτούνται 

με γραπτό τρόπο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λήψη αδείας αναγράφοντας τις σχετικές ημερομηνίες. Ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος 

εγκρίνοντας το αίτημα για άδεια ενημερώνει γραπτά την Υπηρεσία Υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσίων Σχέσεων η οποία τηρεί αρχείο για κάθε 

εργαζόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο αναγράφονται όλες οι δοθείσες 

άδειες. 

Το ωράριο και οι ημερομηνίες άδειας των ατόμων που πλαισιώνουν τα Διευθυντικά 

Στελέχη στις διάφορες Μονάδες (Διευθύνσεις και Υπηρεσίες) καθορίζονται από τα ίδια τα 

Διευθυντικά Στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που πλαισιώνουν τα Διευθυντικά 

Στελέχη θα πρέπει να τα ενημερώνουν με γραπτό τρόπο για τη λήψη άδειας αναγράφοντας 
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τις σχετικές ημερομηνίες. Τα Διευθυντικά Στελέχη, εγκρίνοντας το αίτημα για άδεια, 

ενημερώνουν την Υπηρεσία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Δημοσίων Σχέσεων. 

Οι ώρες ενάρξεως και λήξεως της εργασίας περιέχονται σε κατάσταση, θεωρούμενη από 

το αρμόδιο γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την 

απασχόληση του προσωπικού κατά τις Κυριακές ή άλλες μη εργάσιμες ημέρες εντός των 

πλαισίων της Εργατική Νομοθεσίας. Για την ανωτέρω ενέργεια της Εταιρείας καταβάλλεται 

στους εργαζόμενους ότι προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία. Κριτήρια για τον 

καθορισμό του ωραρίου απασχόλησης, της διάρκειας του ημερήσιου διαλείμματος 

εργασίας, του αριθμού των ημερών και των ημερομηνιών άδειας του συνόλου του 

προσωπικού, αποτελούν η εκάστοτε εργατική νομοθεσία και η ομαλή διεξαγωγή των 

εργασιών της Εταιρείας. Ειδικές άδειες με αποδοχές (άδεια ασθενείας, τοκετού και λοχείας, 

φοιτητική, σπουδαστική, μαθητική, γάμου, σχολικής παρακολούθησης κ.λπ.) χορηγούνται 

κατά τις διατάξεις του Νόμου. Η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του 

Διευθύνοντα Συμβούλου, μετά από εισήγηση του προϊστάμενου της Μονάδας (Διεύθυνσης 

ή Υπηρεσίας) στην οποία ανήκει ο αιτών, εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος ορίζει ως 

υποχρεωτική την χορήγηση τέτοιας άδειας.   

 

5. Διαδικασία Προαγωγής - Μετάταξης 

Κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, δύναται να πραγματοποιούνται ενδοτμηματικές 

ή διατμηματικές μετακινήσεις προσωπικού. 
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6. Εργασία Εκτός Έδρας 

Η Εταιρεία καλύπτει, κατά τους ορισμούς της Εργατικής Νομοθεσίας, τα έξοδα 

μετακίνησης, διανυκτέρευσης κ.λπ. σε κάθε υπάλληλο που μεταβαίνει, κατ’ εντολή της 

Εταιρείας, πρόσκαιρα σε εργασία εκτός έδρας. 

 

7. Συνταξιοδότηση 

Για τους μισθωτούς που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους, λόγω 

γήρατος, συντάξεως, εφαρμόζεται ο Νόμος. 

 

8. Διαδικασία Εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του προσωπικού, δίνεται η δυνατότητα 

στους προϊστάμενους των Μονάδων να εισηγούνται προς έγκριση στο Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο την υλοποίηση 

συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των απασχολουμένων στις Μονάδες τους. 

Κάθε συγκεκριμένη εισήγηση περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τα εξής στοιχεία: 

 

1. Τους στόχους που καλείται να καλύψει η διενέργεια ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, αλλά όχι εξαντλητικά, αναφέρονται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Αλλαγή στη νομοθεσία που διέπει τον επαγγελματικό θαλάσσιο τουρισμό με 

σκάφη αναψυχής, τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών, τις υποχρεώσεις 

εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά, 

τη φορολογία κ.α., 

 Βελτίωση και εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

 Βελτίωση και εκμάθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, 

 Αλλαγές στις διαδικασίες που υπαγορεύονται από το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας το οποίο η Εταιρεία ενδεχομένως εφαρμόζει, 

  Αλλαγές του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων και έκδοσης 

παραστατικών. 

2. Αριθμός των εργαζομένων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
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3. Είδος προγράμματος εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να γίνει 

είτε με εγγραφή των συμμετεχόντων σε σεμινάρια ή ακαδημαϊκά προγράμματα τα 

οποία διενεργούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς είτε με παρακολούθηση 

διαλέξεων που πραγματοποιούνται εντός του κτιρίου γραφείων της Εταιρείας από 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας ή 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

αναγράφεται αναλυτικά το κόστος το οποίο καλείται η Εταιρεία να καταβάλει για τη 

συμμετοχή των εργαζομένων της σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

4. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. 

 

Κατόπιν έγκρισης, ο εκάστοτε εισηγητής καθίσταται υπεύθυνος για την υλοποίηση του 

προγράμματος εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί Εταιρική Βιβλιοθήκη και παρέχει δωρεάν πρόσβαση 

στους εργαζομένους της σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που σχετίζεται με τα καθήκοντα 

τους. 

 

9. Τακτική αξιολόγηση προσωπικού 

Μια φορά καθ’ έτος πραγματοποιείται αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού της 

Εταιρείας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την αποστολή, συμπλήρωση, συλλογή, στατιστική 

επεξεργασία ερωτηματολογίων (φύλλα αξιολόγησης), καθώς και διατύπωση 

συμπερασμάτων και προτάσεων. Τα ερωτηματολόγια δύναται να είναι είτε σε φύλλα 

χαρτιού είτε σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Η Οικονομική Διεύθυνση αναλαμβάνει την 

υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών. Η Οικονομική Διεύθυνση διασφαλίζει 

ότι πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με ή εξάγονται από την διαδικασία 

αξιολόγησης προσωπικού θα έχουν μόνο τα αρμόδια διοικητικά πρόσωπα τα οποία 

λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας. Τα ερωτηματολόγια 

που αφορούν τα Διευθυντικά Στελέχη (προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών) 

συμπληρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ τα ερωτηματολόγια για τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

συμπληρώνονται από τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων ή των Υπηρεσιών στις 

οποίες απασχολούνται. Οι αξιολόγηση προσωπικού γίνεται σε τρία επίπεδα: 

 Γνώση του αντικειμένου και απόδοση του αξιολογούμενου εργαζόμενου. 
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 Χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την προθυμία και το ήθος του αξιολογούμενου 

εργαζόμενου. 

 Χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν τις προοπτικές εξέλιξης του αξιολογούμενου 

εργαζόμενου. 

 

10. Διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων 

Η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων έχει ως στόχο την αξιολόγηση των γνώσεων των 

υποψηφίων ή υφιστάμενων εργαζομένων που αποκτήθηκαν πριν ή μετά από την 

πρόσληψή τους στην Εταιρεία. Το είδος των εξεταζόμενων γνώσεων εξαρτάται από τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται γνώσεις που αφορούν : 

 Την επάρκεια χειρισμού μιας ξένης γλώσσας. 

 Την κατανόηση και εφαρμογή της Λογιστικής Μεθοδολογίας. 

 Την κατανόηση εκτέλεσης νέων ή υφιστάμενων διαδικασιών. 

 

Γραπτές εξετάσεις διεξάγονται: 

 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων εργαζομένων, σε υποψήφιους με 

επαγγελματική εμπειρία – στο αντικείμενο της θέσης εργασίας την οποία 

καλούνται να καλύψουν – μικρότερη των τριών ετών. 

 Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ή ακριβώς μετά την 

ολοκλήρωση αυτού. 

 

Η διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων υλοποιείται με ευθύνη του προϊστάμενου 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου αναφορικά με υποψήφιους ή υφιστάμενους 

εργαζομένους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου, της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχων και της Διεύθυνσης Ναυλώσεων. Για τις υπόλοιπες 

Μονάδες (Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες) την ευθύνη έχει ο Οικονομικός Διευθυντής. Ο 

υπεύθυνος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής της 

γραπτής εξέτασης, την δομή και το περιεχόμενο αυτής. Ο υπεύθυνος διεξαγωγής των 

γραπτών εξετάσεων δεν είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει τα αποτελέσματα αυτών 

στους εξεταζόμενους υποψήφιους ή υφιστάμενους εργαζομένους. Τα αποτελέσματα αυτά, 

τα οποία αποτελούν ένδειξη του βαθμού στον οποίο ένας εργαζόμενος μπορεί να 
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ανταποκριθεί στις γνωστικές απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, κοινοποιούνται – με γραπτό 

ή προφορικό τρόπο – στους προϊστάμενους των Μονάδων (Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών) 

στους οποίους απασχολούνται ή στόχευαν να απασχοληθούν οι εξεταζόμενοι. 

 

11. Λύση Σύμβασης 

Η εργασιακή σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του υπαλλήλου λύεται: 

α) Με τον θάνατο του υπαλλήλου. 

β) Με την έγγραφη παραίτησή του.  

γ) Εάν εναντίον του υπαλλήλου υποβλήθηκε μήνυση για αξιόποινη πράξη η οποία 

διαπράχθηκε κατά την παροχή εργασίας από αυτόν στην Εταιρεία ή απαγγέλθηκε εναντίον 

του κατηγορία για αδίκημα, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (σύμφωνα με το άρθρο 

5 παράγραφος 1 του νόμου 2112/1920, όπως εκάστοτε ισχύει). Υπάλληλος που 

απαλλάσσετε με βούλευμα ή δικαστική απόφαση των προαναφερόμενων κατηγοριών 

δικαιούται να ζητήσει την οριζόμενη από τον Νόμο αποζημίωση (σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 2 του νόμου 2112/1920, όπως εκάστοτε ισχύει). 

δ) Με την αδικαιολόγητη, επί τετραήμερο συνεχών εργάσιμων ημερών απουσία του 

εξομοιουμένη προς οικειοθελή αποχώρηση. 

ε) Με καταγγελία, όπως ο Νόμος ορίζει.  

στ) Με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων του Νόμου για πλήρη συνταξιοδότηση. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, 

συνεξετάζουν και συναποφασίζουν, με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτή ή 

προφορική εισήγηση προϊστάμενου μιας Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας), για την 

διακοπή της συνεργασίας της Εταιρείας με εργαζόμενο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

ληφθεί κοινή απόφαση από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, το θέμα παραπέμπεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. Κατ’ 

εξαίρεση, για τη λύση της συνεργασίας με τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται 

πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η κοινοποίηση της διακοπής της συνεργασίας της Εταιρείας με εργαζόμενο γίνεται με 

προφορικό ή γραπτό τρόπο. Η κοινοποίηση της διακοπής της συνεργασίας της Εταιρείας 
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με Διευθυντικό Στέλεχος γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η κοινοποίηση της διακοπής της συνεργασίας της Εταιρείας με 

εργαζόμενους που πλαισιώνουν τα Διευθυντικά Στελέχη, γίνεται από τα Διευθυντικά 

Στελέχη ή από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου και πάντοτε κατά εντολή του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

Ως βασικοί λόγοι οι οποίοι τεκμηριώνουν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τη 

πλευρά της Εταιρείας (η αντίληψη της ύπαρξης των οποίων επισείει σχετική εισήγηση 

Διευθυντικού Στελέχους), θεωρούνται οι ακόλουθοι: 

(1) Η παροχή υπηρεσιών εκτός των προδιαγραφών που έχουν τεθεί για την Μονάδα 

(Διεύθυνση ή Υπηρεσία) στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος, από το 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, από το Εγχειρίδιο 

Διασφάλισης Ποιότητας (εφόσον υφίσταται) και τις οδηγίες των ανωτέρων του. 

(2) Η εμφάνιση σε μεγάλα χρονικά διαστήματα χαμηλής παραγωγικότητας, όπου ως 

παραγωγικότητα ορίζεται η ποσότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ανά εργατοώρα. 

(3) Η εμφάνιση συμπεριφοράς η οποία συστηματικά αποκλίνει από τον Κώδικα 

Εταιρικής Συμπεριφοράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 

(4) Η επίτευξη χαμηλής βαθμολογίας σε γραπτή εξέταση. 

 

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η διενέργεια συνάντησης του «προβληματικού 

υπαλλήλου» με τον προϊστάμενο της Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) στην οποία 

ανήκει ή με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

προκειμένου να του ανακοινωθούν τα αρνητικά σημεία της εργασιακής συμπεριφοράς του, 

να του δοθεί η δυνατότητα εξηγήσεων και μέσω διαλόγου να εξεταστούν οι δυνατότητες 

συνέχισης της εργασιακής σχέσης. 
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12. Βοηθητικές Υπηρεσίες 

Το προσωπικό της Εταιρείας δύναται να περιλαμβάνει και άτομα τα οποία παρέχουν 

βοηθητικές υπηρεσίες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Ως βοηθητικές 

υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

 

 Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης 

 Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης 

 Υπηρεσίες καθαριότητας 

 Υπηρεσίες καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων του κτιρίου γραφείων 

 Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης 

 Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

Υπεύθυνοι για όλες τις προαναφερθέντες διαδικασίες που αφορούν τα άτομα που 

παρέχουν τις βοηθητικές υπηρεσίες είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

  
 
1. Σκοπός της Πολιτικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης 

Συμφερόντων 

Η πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αφορά 

όλα τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην «Κυριακούλης Μεσογειακαί 

Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία» (μητρική) ή στις θυγατρικές της ή συνδέονται 

με την μητρική ή με τις θυγατρικές της με σύμβαση εργασίας και έχει ως σκοπό την 

προστασία των συμφερόντων της μητρικής και των θυγατρικών της. Παρακάτω ορίζεται η 

σύγκρουση συμφερόντων, περιγράφονται οι συνθήκες από τις οποίες ενδέχεται να 

ανακύψουν τέτοιες συγκρούσεις, καθώς επίσης και οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται για την αποφυγή ή την εξάλειψή τους.  

  

2. Ορισμός Σύγκρουσης Συμφερόντων 

Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν το ίδιο συμφέρον των προσώπων που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα στη μητρική ή σε κάποια θυγατρική της ή συνδέονται με τη μητρική 

ή με κάποια θυγατρική της με σύμβαση εργασίας (εφεξής «υπόχρεα πρόσωπα») και το 

οποίο ανακύπτει από συναλλαγές της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητες τους και γενικότερα από την άσκηση των καθηκόντων τους, αντιβαίνει 

στα συμφέροντα της μητρικής ή των θυγατρικών της. Με άλλα λόγια, ως ‘’σύγκρουση 

συμφερόντων’’ νοείται η σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματικών καθηκόντων και των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών και των 

εργαζομένων της μητρικής και των θυγατρικών της, στο πλαίσιο της οποίας οι 

εμπλεκόμενοι έχουν ιδιωτικά συμφέροντα που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν με 

αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθηκόντων τους. 

Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να ανακύψει από:  

 Συναλλαγές που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπόχρεων προσώπων και είναι 

μεταξύ της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της και των ιδίων (ή / και μελών της 

οικογενείας τους). 
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 Συναλλαγές που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπόχρεων προσώπων και είναι 

μεταξύ της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της και τρίτων εταιρειών στις οποίες τα 

εν λόγω πρόσωπα (ή / και μέλη της οικογενείας τους) έχουν συμμετοχικό 

ενδιαφέρον ή έμμισθη σχέση με αυτές. 

 Συναλλαγές που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπόχρεων προσώπων και είναι 

μεταξύ της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της και τρίτων από τους οποίους τα εν 

λόγω πρόσωπα έχουν λάβει, άμεσα ή έμμεσα, δώρα ή χρήματα ή υπόσχεση για 

μελλοντική ανταμοιβή ή ανταπόδοση. 

 Σημαντικές συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων (άνω των € 60.000) για ίδιο 

λογαριασμό με βασικούς προμηθευτές ή πελάτες της μητρικής ή κάποιας 

θυγατρικής της.  

 Την κατ’ επάγγελμα ενέργεια από τα υπόχρεα πρόσωπα για ίδιο λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων σε έναν από τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της.  

 Την συμμετοχή ή την απασχόληση των υπόχρεων προσώπων σε εταιρείες που 

επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την μητρική ή κάποια θυγατρική της. 

 Την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτούν τα υπόχρεα πρόσωπα για 

την επίτευξη ιδίων ωφελειών, προκαλώντας ζημιά στη μητρική ή σε κάποια 

θυγατρική της. 

 Την άμεση ή έμμεση σχέση των υπόχρεων προσώπων με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που έχουν εκκινήσει δικαστικές διαδικασίες κατά της μητρικής ή των 

θυγατρικών της. 

  

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούν το 

σύνολο των περιπτώσεων από τις οποίες ενδεχομένως να ανακύψει σύγκρουση 

συμφερόντων. 

 

3. Διαδικασίες Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης 

Συμφερόντων 

Σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να 

αποκαλύπτουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της μητρικής (νόμιμοι εκπρόσωποι), καθώς και στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της 
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μητρικής, από την στιγμή που υποπέσει στην αντίληψή τους, τα ίδια συμφέροντα που 

ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της μητρικής ή κάποιας θυγατρικής της καθώς 

και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων τους συμφερόντων με αυτών της μητρικής ή θυγατρικών 

της.  

Εάν το πρόσωπο το οποίο αφορά η σύγκρουση συμφερόντων σχετίζεται με τη μητρική, οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι θα συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής. Εάν το 

πρόσωπο το οποίο αφορά η σύγκρουση συμφερόντων σχετίζεται με θυγατρική, οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι θα συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της θυγατρικής, δεδομένου 

ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της μητρικής συμμετέχουν και στα διοικητικά συμβούλια των 

θυγατρικών. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει κατά 

πλειοψηφία εάν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και να καθορίσει εναλλακτικές 

ενέργειες για την αποφυγή της εν λόγω σύγκρουσης. Τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να 

είναι απόντα κατά τις διαβουλεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω 

θεμάτων, εκτός εάν τους ζητηθεί να παρίστανται προκειμένου να δώσουν οιεσδήποτε 

επεξηγήσεις και να μην επιδιώξουν οποιαδήποτε άσκηση επιρροής, εντός ή εκτός της 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ειδικότερα, στη περίπτωση που η σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει από συναλλαγές 

εταιρείας του Ομίλου που εμπίπτουν στα καθήκοντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής της εταιρείας, τότε το μέλος για το οποίο ανέκυψε το θέμα υποχρεούται να απέχει 

από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την διαδικασία λήψης απόφασης επί 

των συγκεκριμένων συναλλαγών. Εάν θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ανακύψει για 

περισσότερα του ενός μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα μέλη δεν 

σχηματίζουν απαρτία για την λήψη ορισμένης απόφασης λόγω της υποχρέωσης αποχής 

των μελών για τα οποία ανέκυψε το θέμα, το ζήτημα θα παραπεμφθεί στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων κατόπιν πρωτοβουλίας των λοιπών μελών. Στη περίπτωση δε 

κατά την οποία η σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει από συναλλαγές θυγατρικής που 

εμπίπτουν στα καθήκοντα του Διαχειριστή της, τότε το ζήτημα θα παραπεμφθεί στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της μητρικής.  

  

4. Εσωτερικός Έλεγχος 
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Στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής οφείλει 

να ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό διαδικασίες για την 

διενέργεια συναλλαγών της μητρικής ή θυγατρικών της με τρίτους. Ο Υπεύθυνος 

Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να διαπιστώσει συγκρούσεις συμφερόντων: 

 Όταν τα αντίθετα ίδια συμφέροντα έχουν ήδη αρχίσει να επιδιώκονται και η 

συμπεριφορά του υπόχρεου προσώπου γίνεται αντιληπτή από τον Υπεύθυνο 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Όταν το υπόχρεο πρόσωπο έχει προβεί σε γνωστοποίηση των ιδίων συμφερόντων 

κατ’ εφαρμογή του Νόμου και της παρούσας διαδικασίας. 

  

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

μητρικής, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή Ελέγχου, μέσω τακτικών ή έκτακτων 

εκθέσεων, για τις συγκρούσεις συμφερόντων για τις οποίες τα υπόχρεα πρόσωπα δεν 

έχουν προβεί σε ανάλογη γνωστοποίηση. Σημειώνεται ότι, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού 

Ελέγχου υποχρεούται να αποκαλύπτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ταυτόχρονη 

κοινοποίηση στην Επιτροπή Ελέγχου, συγκρούσεις τις οποίες γνωρίζει, όχι μόνο από την 

άσκηση των καθηκόντων του, αλλά και από άλλες πηγές. 

  

5. Παραβιάσεις 

Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου (της μητρικής) κάνει γνωστό στο 

Διοικητικό Συμβούλιο (της μητρικής), με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή Ελέγχου, 

ότι ένα εκ των υπόχρεων προσώπων έχει παραλείψει να αποκαλύψει τα ίδια συμφέροντα 

που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο 

(μητρικής ή θυγατρικής κατά τα ανωτέρω) θα καλέσει το εν λόγω πρόσωπο για 

διευκρινίσεις επί του θέματος.  

Εάν μετά τις διευκρινίσεις και την διεξαγωγή έρευνας (εφόσον κριθεί απαραίτητη), το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι όντως υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων την οποία 

παρέλειψε να αποκαλύψει το εν λόγω πρόσωπο, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει 

πειθαρχικά και διορθωτικά μέτρα ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και τη σοβαρότητα της 

παράβασης. Οι συνέπειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το υπόχρεο πρόσωπο σε 

περίπτωση παράβασης δύναται να είναι οι εξής: 

 Να του γίνει επίπληξη. 
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 Να ζητηθεί πλήρης αποκατάσταση κάθε ζημιάς θετικής και αποθετικής που υπέστη 

η εταιρεία του Ομίλου από τη συμπεριφορά του.  

 Να του ζητηθεί να παραιτηθεί από την θέση του. 

 Η εταιρεία του Ομίλου να στραφεί νομικά εναντίον του. 

 Να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να απολυθεί. 

  

Οι παραπάνω συνέπειες εφαρμόζονται κατά περίπτωση και δεν εξαντλούν το σύνολο των 

συνεπειών που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τα υπόχρεα πρόσωπα. 

Σημειώνεται ότι, τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να είναι απόντα κατά τις διαβουλεύσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω θεμάτων, εκτός εάν τους ζητηθεί να 

παρίστανται προκειμένου να δώσουν οιεσδήποτε επεξηγήσεις, καθώς και να μην 

επιδιώξουν οποιαδήποτε άσκηση επιρροής εντός ή εκτός της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

1. Σκοπός της Πολιτικής Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

Η Πολιτική Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη θέτει τους κανόνες που διέπουν τις 

συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, με σκοπό την διαφάνεια των 

συναλλαγών και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Σε αυτή την πολιτική 

ορίζονται τα συνδεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ αυτών, καθώς επίσης οι διαδικασίες 

για την διενέργεια και τη γνωστοποίηση των εν λόγω συναλλαγών στις Εποπτικές Αρχές 

και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό.  

 

2. Ορισμοί 

Στην παρούσα πολιτική αναφέρονται οι παρακάτω όροι με τις εξής έννοιες: 

 Αναφέρουσα οικονομική οντότητα είναι η «Κυριακούλης Μεσογειακαί 

Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία είναι η μητρική εταιρεία του 

Ομίλου (η ‘’Εταιρεία’’ ή ‘’Μητρική’’). 

 Συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 

‘’Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών’’, είναι ένα πρόσωπο ή μια οικονομική 

οντότητα, που σχετίζεται με την οικονομική οντότητα που καταρτίζει 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (αναφέρουσα οικονομική οντότητα), 

α. Ένα πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του προσώπου αυτού 

συνδέεται με την αναφέρουσα οικονομική οντότητα, εάν το εν λόγω πρόσωπο: 

(i) έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 

(ii) έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα, ή 

(iii) είναι μέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας ή της μητρικής της. 

β. Μια οικονομική οντότητα θεωρείται συνδεδεμένο μέρος μιας αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, εάν έχει εφαρμογή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:  

(i) Η οικονομική οντότητα και η αναφέρουσα οικονομική οντότητα είναι μέλη του ίδιου 

ομίλου (δηλαδή κάθε μητρική, θυγατρική και υποθυγατρική σχετίζεται με τις υπόλοιπες του 

ομίλου). 
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(ii) Μια οικονομική οντότητα είναι συγγενής ή κοινοπραξία της άλλης οντότητας (ή 

συγγενής ή κοινοπραξία με μια οντότητα του ίδιου ομίλου, στον οποίο ανήκει και η άλλη 

οικονομική οντότητα). 

(iii) Και οι δύο οικονομικές οντότητες είναι κοινοπραξίες του ίδιου τρίτου μέρους. 

(iv) Μια οικονομική οντότητα είναι κοινοπραξία μιας τρίτης οντότητας και η άλλη οικονομική 

οντότητα είναι συγγενής της τρίτης οντότητας. 

(v) Η οικονομική οντότητα είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία προς τους εργαζόμενους, είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 

είτε μιας οικονομικής οντότητας που συνδέεται με την αναφέρουσα οικονομική οντότητα. 

Εάν η αναφέρουσα οικονομική οντότητα αποτελεί από μόνη της ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι 

εργοδότες που συνεισφέρουν σχετίζονται επίσης με την αναφέρουσα οικονομική οντότητα.  

(vi) Η οικονομική οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από ένα πρόσωπο, όπως 

ορίζεται ανωτέρω στο (α). 

(vii) Ένα πρόσωπο όπως ορίζεται ανωτέρω στο (α)(i) το οποίο ασκεί ουσιώδη επιρροή 

στην οικονομική οντότητα ή είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της οικονομικής οντότητας ή 

της μητρικής της. 

 Συναλλαγή συνδεδεμένων μερών είναι μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή 

υποχρεώσεων μεταξύ της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και ενός 

συνδεδεμένου μέρους, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίμημα. Τέτοιες 

συναλλαγές δύναται να είναι οι εξής: 

α. Παροχή και λήψη υπηρεσιών. 

β. Αγορές και πωλήσεις αγαθών (ετοίμων ή ημικατεργασμένων). 

γ. Αγορές και πωλήσεις ενσώματων παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

δ. Μεταβιβάσεις βάσει χρηματοδοτήσεων (δάνεια και εισφορές κεφαλαίων τοις μετρητοίς 

ή σε είδος). 

ε. Χορηγήσεις συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων (π.χ. άδειες παραγωγής). 

ζ. Μισθώσεις. 

η. Μεταβιβάσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης. 

θ. Παροχή εγγυήσεων ή ενεχύρων.  

ι. Δεσμεύσεις της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας στην περίπτωση που ένα γεγονός 

συμβεί ή δεν συμβεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστέων συμβάσεων 



 

  Σελίδα :  182  

(αναγνωρισμένων και μη αναγνωρισμένων), όπως ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 37.  

κ. Αποπληρωμή υποχρεώσεων για λογαριασμό της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας 

ή από την αναφέρουσα οικονομική οντότητα για λογαριασμό ενός συνδεδεμένου μέρους. 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούν το σύνολο των συναλλαγών 

που δύνανται να πραγματοποιηθούν μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. 

 Στενά συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας ενός προσώπου είναι αυτά τα μέλη 

της οικογένειας που αναμένεται να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από αυτό το 

πρόσωπο, κατά τις συναλλαγές τους με την οικονομική οντότητα και 

συμπεριλαμβάνουν:  

(α) τον / την σύζυγο, σύντροφο και τα τέκνα του προσώπου,  

(β) τα τέκνα του / της συζύγου ή του / της συντρόφου του προσώπου, και  

(γ) τα προστατευόμενα μέλη του προσώπου ή του / της συζύγου ή του / της συντρόφου 

του προσώπου. 

 Οι παροχές περιλαμβάνουν όλες τις παροχές προς τους εργαζόμενους. Παροχές 

σε εργαζόμενους αποτελούν όλες οι παροχές (που έχουν καταβληθεί ή είναι 

πληρωτέες) οι οποίες παρέχονται σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους. Στις 

παροχές σε εργαζόμενους περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλάγματα που 

καταβλήθηκαν έναντι των υπηρεσιών που λήφθηκαν. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, 

και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν για λογαριασμό της μητρικής του ομίλου σε σχέση 

με τον όμιλο. Παραδείγματα παροχών αποτελούν μισθοί και ημερομίσθια, 

εργοδοτικές εισφορές, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, ασφαλιστικά 

προγράμματα, προγράμματα καθορισμένων παροχών, συνταξιοδοτικά 

προγράμματα, πολυετίες, αποζημιώσεις απόλυσης και πληρωμές βασιζόμενες σε 

συμμετοχικούς τίτλους. 

 Βασικά διοικητικά στελέχη είναι τα πρόσωπα εκείνα που έχουν τη δικαιοδοσία 

και την ευθύνη (άμεσα ή έμμεσα) για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 

οποιωνδήποτε διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών ή μη 

εκτελεστικών) της οικονομικής οντότητας. 
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 Έλεγχος υπάρχει όταν ένας επενδυτής είναι εκτεθειμένος ή έχει δικαιώματα σε 

μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στον επενδυόμενο και έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί του 

επενδυόμενου. 

 Όμιλος είναι μια μητρική και όλες οι θυγατρικές της. 

 Μητρική είναι μια οικονομική οντότητα η οποία ασκεί έλεγχο σε μια ή περισσότερες 

οικονομικές οντότητες. 

 Θυγατρική είναι μια οικονομική οντότητα, η οποία ελέγχεται από μια άλλη 

επιχείρηση. 

 Εξουσία είναι υφιστάμενα δικαιώματα μιας οικονομικής οντότητας τα οποία της 

παρέχουν την τρέχουσα δυνατότητα να κατευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες 

μιας άλλης οικονομικής οντότητας. 

 Συναφείς δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες του επενδυόμενου που 

επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις του. 

 Επενδυτής είναι η οικονομική οντότητα που συντάσσει ενοποιημένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 Επενδυόμενος είναι η οικονομική οντότητα στην οποία επενδύει ένας επενδυτής.  

 Σχήμα υπό κοινό έλεγχο είναι ένα σχήμα στο οποίο δύο ή περισσότερα μέρη 

έχουν από κοινού έλεγχο. 

 Από κοινού έλεγχος είναι ο συμβατικά συμφωνηθείς καταμερισμός του ελέγχου 

πάνω σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο, ο οποίος υπάρχει μόνο όταν οι αποφάσεις 

για τις συναφείς δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών 

στα οποία επιμερίζεται ο έλεγχος. 

 Κοινοπραξία είναι ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο, όπου τα μέρη τα οποία έχουν τον 

από κοινού έλεγχο αυτού, έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του. 

 Μέλος κοινοπραξίας είναι ένα μέρος μιας κοινοπραξίας το οποίο έχει από κοινού 

έλεγχο επί της εν λόγω κοινοπραξίας. 

 Συμμετέχων σε σχήμα υπό κοινό έλεγχο είναι μια οικονομική οντότητα που 

συμμετέχει σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω 

οικονομική οντότητα έχει τον από κοινού έλεγχο του σχήματος. 

 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ενός ομίλου, στις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα 
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ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και των 

θυγατρικών της, παρουσιάζονται ως να πρόκειται για μια ενιαία οικονομική 

οντότητα. 

 Συγγενής είναι μια οικονομική οντότητα στην οποία ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη 

επιρροή.  

 Ουσιώδης επιρροή είναι η εξουσία συμμετοχής στις αποφάσεις 

χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πολιτικής του επενδυόμενου, χωρίς όμως να 

ασκείται έλεγχος ή από κοινού έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. 

 

Σχετικά με τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους, στη συγγενή περιλαμβάνονται οι 

θυγατρικές της συγγενούς και στην κοινοπραξία περιλαμβάνονται οι θυγατρικές της 

κοινοπραξίας. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, μια θυγατρική συγγενούς και ο επενδυτής 

που ασκεί ουσιώδη επιρροή στη συγγενή, συνδέονται μεταξύ τους. 

 

3. Σκοπός και περιεχόμενο των εισηγήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών με 

Συνδεδεμένα Μέρη 

Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών με συνδεδεμένα μέρη, 

γίνονται με γνώμονα την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας τόσο της Εταιρείας 

όσο και των συνδεδεμένων μερών στο πλαίσιο αμοιβαίως ωφέλιμων επιχειρηματικών 

σχέσεων. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη θα πρέπει να πραγματοποιούνται κάτω 

από τους συνηθισμένους όρους της αγοράς.  

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα διευθυντικά στελέχη 

εισηγούνται την πραγματοποίηση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Οι σχετικές 

εισηγήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση για την φύση και τον τρόπο 

πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών, τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που 

τις διέπουν, τον τρόπο αξιολόγησης τους καθώς και τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους 

για την Εταιρεία.  
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4. Χορήγηση άδειας για τη διενέργεια συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

Για τις ακόλουθες συναλλαγές (συμβάσεις) της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη δεν 

απαιτείται ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο: 

α. Οι ‘’τρέχουσες συναλλαγές’’ της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη. Ως 

τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και 

το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το 

μέγεθος τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Συναλλαγή της 

Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, της οποίας η αξία ισούται ή υπερβαίνει σε αποτίμηση το 

δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (όπως αυτό 

αναγράφεται στην τελευταία δημοσιευμένη Κατάσταση Χρηματοοικονομική Θέσης της 

Εταιρείας), τεκμαίρεται ότι δεν συνιστά συνήθη ως προς το μέγεθος συναλλαγή και δεν 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ‘’τρέχουσα’’. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού 

ορίου λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν εντός μιας 

χρήσης με το συνδεδεμένο μέρος ή με άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από 

αυτό. Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την επισκόπηση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων θα αξιολογεί τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που 

γνωστοποιούνται στις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτών ως προς την εκπλήρωση των 

προαναφερόμενων προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό αυτών των συναλλαγών ως 

‘’τρέχουσες’’. 

β. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζονται από την 

εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας.  

γ. Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης 

προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και 

διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων 

της Εταιρείας. 

δ. Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της. 

ε. Συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και 

προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της 

Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας.  
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Η διενέργεια των ανωτέρων συναλλαγών (α), (γ) και (δ) γίνεται με πρωτοβουλία είτε των 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει προ υπαρχουσών αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζουν τις αρμοδιότητες αυτών των μελών, είτε των 

αρμόδιων διευθυντικών στελεχών βάσει του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρείας.  

Για συναλλαγές (συμβάσεις) της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, εξαιρουμένων των 

προαναφερθέντων, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 Λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την παροχή άδειας (για την 

κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέλος), συνοδευόμενη από έκθεση 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή της 

Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους 

μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των 

μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται 

αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Την έκθεση αξιολόγησης δεν 

μπορεί να καταρτίσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που 

διενεργεί τον τακτικό έλεγχο. Η απόφαση αυτή ισχύει για έξι (6) μήνες ή επί 

επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, για ένα (1) έτος.  

 Ανακοίνωση της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία 

υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Συγκεκριμένα, 

η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Περιλαμβάνει, 

κατ’ ελάχιστον, πληροφορίες (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το 

συνδεδεμένο μέρος, (β) το είδος και την αξία της συναλλαγής (γ) το σκεπτικό της 

εισήγησης με βάση την οποία ελήφθη η σχετική απόφαση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. Συνοδεύεται από την έκθεση αξιολόγησης του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή. 

 Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της 

παραπάνω ανακοίνωσης, χρονικό διάστημα εντός του οποίου μέτοχοι της 

Εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του 

μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων με θέμα την λήψη οριστικής απόφασης για την παροχή άδειας για την 

κατάρτιση αυτής της συναλλαγής. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά 
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μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της 

απαρτίας και της πλειοψηφίας. Επισημαίνεται ότι, αν η άδεια σύναψης της 

σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τυχόν τροποποιήσεις 

της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές. 

 Ανακοίνωση της άπρακτης παρέλευσης της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας. 

 Σύναψη σύμβασης με το συνδεδεμένο μέρος.  

  

Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, για 

παράδειγμα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του, τότε η χορήγηση της ειδικής 

άδειας λαμβάνεται (εξαρχής) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η 

σχετική απόφαση ανακοινώνεται και δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας.  

 

5. Γνωστοποίηση των συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

Στα πλαίσια της διαφάνειας των συναλλαγών, η Εταιρεία γνωστοποιεί στις Σημειώσεις της 

Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης ά Εξαμήνου και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

(καθώς και στις συνοδευτικές αυτών Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω οικονομικές εκθέσεις) αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τις 

συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τα βασικά διοικητικά 

στελέχη της και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη όσο και για τις μεταξύ των συνδεμένων 

επιχειρήσεων συναλλαγές. Τα παρεχόμενα στοιχεία για τις συναλλαγές αυτές καθιστούν 

κατανοητή στους χρήστες τη δυνητική επίδραση των συγκεκριμένων συναλλαγών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση που υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων 

μερών κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις γνωστοποιούνται, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: 

 Η αξία των συναλλαγών. 

 Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα που εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων, και συγκεκριμένα:  
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α. οι όροι των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων έχουν 

δοθεί και η φύση του τιμήματος που έχει συμφωνηθεί, και  

β. οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί ή ληφθεί. 

 Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που αφορούν σε ανεξόφλητα υπόλοιπα 

που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 Τα έξοδα που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και 

σχετίζονται με επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

 

Κονδύλια παρόμοιας φύσης μπορεί να γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά, εκτός εάν η 

ξεχωριστή γνωστοποίηση τους είναι αναγκαία για την κατανόηση από τους χρήστες των 

επιδράσεων των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.  

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία γνωστοποιεί τις παροχές προς τα βασικά διοικητικά στελέχη στο 

σύνολο τους και για κάθε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Βραχυπρόθεσμες παροχές. 

 Προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές. 

 Παροχές εξόδου από την υπηρεσία. 

 Παροχές με τη μορφή αγοράς μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων της 

Εταιρείας. 

 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις παρατίθενται διακριτά για κάθε μια από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 Την Εταιρεία. 

 Τις οικονομικές οντότητες που ασκούν από κοινού έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη 

επιρροή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 Τις θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. 

 Τα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. 

 Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη.  
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Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι επεξηγηματικές σημειώσεις αυτών 

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων ενώ για τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ά 

Εξαμήνου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτών απαιτείται έγκριση μόνο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αμφότερες, φέρουν γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. Οι Οικονομικές Εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση αποστέλλεται και 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι 

προαναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται εντός των χρονικών ορίων τα οποία κάθε 

φορά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 

των ανωνύμων εταιρειών με έδρα την Ελλάδα.  

Επίσης, βάση της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας, καταρτίζεται, με ευθύνη του 

Λογιστηρίου, κάθε έτος Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 

Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων.  

 

6. Έλεγχος των συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να ελέγχει εάν οι συναλλαγές της Εταιρείας με 

συνδεδεμένα μέρη: 

 έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα, όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε 

ισχύουσα εμπορική και φορολογική νομοθεσία, το Καταστατικό της Εταιρείας και το 

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.  

 έχουν γνωστοποιηθεί στις Εποπτικές Αρχές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

 είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα πέραν του εταιρικού 

συμφέροντος. Για τη διενέργεια της εν λόγω ελεγκτικής διαδικασίας ο διενεργών τον 

εσωτερικό έλεγχο οφείλει να προσδιορίσει το εταιρικό συμφέρον, χωρίς όμως να φτάνει 

μέχρι του σημείου να καθορίζει ο ίδιος την επιχειρησιακή πολιτική της Εταιρείας. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

1. Εισαγωγή 

 
Ο Κώδικας Εταιρικής Συμπεριφοράς έχει εφαρμογή σε όλα τα πρόσωπα που συνδέονται 

με την «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία» (μητρική) 

και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με σύμβαση εργασίας οποιασδήποτε μορφής, 

ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας (τα οποία στον παρόν κώδικα θα αναφέρονται ως ‘’οι 

εργαζόμενοι’’). Ο κώδικας οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των 

εργαζομένων και συνιστά το μέτρο αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων 

και αυτών έναντι τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).  

Ο κώδικας περιγράφει τις αρχές ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που πρέπει να 

τηρούν οι εργαζόμενοι. Οι εν λόγω αρχές σχετίζονται με την τήρηση του ωραρίου εργασίας, 

την εκτέλεση των καθηκόντων εργασίας, την συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, την 

προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, την διαφύλαξη και ορθή χρήση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

την τεκμηρίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου.  

 

2. Ωράριο εργασίας 

 
α. Απαιτείται από τους εργαζόμενους η πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας, καθώς 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ομαλής ενδοεταιρικής συνεργασίας, καθορίζοντας 

ουσιαστικά και τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλλάσσονται οι τρίτοι με την εταιρεία στην 

οποία απασχολούνται (πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές, πιστωτές). 

β. Οι ασθενούντες εργαζόμενοι, που δεν προσέρχονται στην εργασία τους, οφείλουν να 

ειδοποιούν αυθημερόν τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία 

απασχολούνται. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι ανέφικτη η αυθημερόν ειδοποίηση, ο 

ασθενής οφείλει να παράσχει επαρκείς εξηγήσεις για το λόγο αυτό. Γνωματεύσεις ιδιωτών 

γιατρών για τη βεβαίωση της ασθένειας δύναται να λαμβάνονται υπόψη. Οι ασθενούντες 

εργαζόμενοι δεν προσέρχονται στην εργασία τους. Οι εργαζόμενοι στους οποίους 

εμφανίζεται ένα ξαφνικό σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά την διάρκεια του εργάσιμου 

ωραρίου τους θα ζητούν άδεια αποχώρησης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της 
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Υπηρεσίας στην οποία απασχολούνται. Και στις δύο περιπτώσεις, ο προϊστάμενος θα 

πρέπει με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να ενημερώσει για το 

γεγονός αυτό το αρμόδιο για την Διεύθυνση ή την Υπηρεσία πρόσωπο της Διοίκησης 

(δηλαδή, πρόσωπο που φέρει τον τίτλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 

Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διαχειριστή ή του Διευθυντή Λειτουργίας Εγκατάστασης), 

εκτός εάν ο εργαζόμενος ενημέρωσε τον προϊστάμενο του για την απουσία του ή την 

έκτακτη αποχώρηση του από την εργασία του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 

οποίο κοινοποίησε ταυτόχρονα στο αρμόδιο για την Διεύθυνση ή την Υπηρεσία πρόσωπο 

της Διοίκησης.  

γ. Η περίπτωση απουσίας εργαζόμενου λόγω ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων 

μελών της οικογένειας του θα καταγράφεται - ύστερα από συνεννόηση του εργαζόμενου 

με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία απασχολείται (ο οποίος 

με τη σειρά του θα πρέπει με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να 

ενημερώσει για το γεγονός αυτό το αρμόδιο για την Διεύθυνση ή την Υπηρεσία πρόσωπο 

της Διοίκησης) – είτε ως άδεια με αποδοχές η οποία θα αφαιρείται από τον εκάστοτε νόμιμο 

συνολικό αριθμό ημερών άδειας είτε ως άδεια άνευ αποδοχών.  

Στην περίπτωση καταγραφής της απουσίας ως άδεια άνευ αποδοχών απαιτείται η 

προσκόμιση από τον εργαζόμενο σχετικής ιατρικής βεβαίωσης ασθένειας παιδιών ή 

άλλων μελών της οικογένειας.  

Σημειώνεται ότι, ως εξαρτώμενα πρόσωπα ορίζονται τα παιδιά μέχρι 18 ετών – φυσικά ή 

υιοθετημένα – και άνω των 18 ετών εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, 

σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 

δ. Οι εργαζόμενοι που είναι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο ή με παιδιά μέχρι 18 ετών 

που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν 

άδεια με αποδοχές συνολικά μέχρι 4 ημέρες το έτος για κάθε παιδί. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό δικαιολογητικό από αρμόδιο άτομο του εκπαιδευτικού 

φορέα. 

ε. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μην παραβιάζουν το όριο που αφορά το χρόνο διαλείμματος 

(ο μέγιστος χρόνος διαλείμματος είναι αθροιστικά 20 λεπτά εντός του ωραρίου εργασίας 

τους), για να μην δημιουργούνται αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα 

εκτέλεσης εργασιών. Κατά την προσωρινή αποχώρηση από τη θέση εργασίας του, ο 
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εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει προφορικά τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της 

Υπηρεσίας στην οποία απασχολείται και τους εργαζόμενους που διαχειρίζονται τις 

εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις (εργαζόμενοι στο χώρο υποδοχής ή της Διεύθυνσης 

Ναυλώσεων, σε περίπτωση που οι πρώτοι έχουν ολοκληρώσει το ωράριο εργασίας τους 

και έχουν αποχωρήσει από το κτίριο γραφείων). Τα ίδια πρόσωπα πρέπει να 

ενημερώνονται κατά την επιστροφή του εργαζόμενου στη θέση εργασίας του. 

 

3. Εκτέλεση καθηκόντων εργασίας 

 
α. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες και εντολές των ανωτέρων τους και να 

τις εκτελούν χωρίς αντίρρηση, εφόσον εμπίπτουν στον κύκλο των καθηκόντων τους και 

της αρμοδιότητάς τους και γενικά πρέπει να επιδεικνύουν προθυμία και υπακοή στην 

εκτέλεση των εντολών που τους δίνονται. 

β. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, 

στοχεύοντας στην προάσπιση και προαγωγή των εταιρικών συμφερόντων, και να 

αφιερώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ευόδωση των εταιρικών 

δραστηριοτήτων. 

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οδηγία ανωτέρου αντίκειται προς τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, ο εργαζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει τον ανώτερο του. 

Εφόσον αυτός επιμείνει να την εκτελέσει, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να αναφερθεί 

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνων Σύμβουλο της (μητρικής) 

εταιρείας. 

δ. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωστοποιεί τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στα στοιχεία 

που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα το οποίο παρέδωσε κατά την πρόσληψή του. 

ε. Οι εργαζόμενοι των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών οφείλουν να συνοδεύουν τα άτομα που 

προσέρχονται για συναντήσεις με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών, 

από το χώρο υποδοχής μέχρι το γραφείο του εκάστοτε προϊσταμένου, καθώς επίσης να 

τα συνοδεύουν, μετά το πέρας των συναντήσεων, από το γραφείο του προϊσταμένου στο 

χώρο υποδοχής.  

ζ. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά, επιδεικνύοντας προθυμία, τόσο 

με τους εργαζόμενους και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία 

απασχολείται όσο και με τους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους των άλλων 

Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της εταιρείας. 
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4. Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν: 

α. Να επιδεικνύουν τον αρμόζοντα σεβασμό μεταξύ τους και προς τους ανωτέρους τους. 

Η επικοινωνία μεταξύ τους πρέπει να διέπεται από ήθος, ευγένεια, αυτοσυγκράτηση και 

σεβασμό.  

β. Να αντιμετωπίζουν τους πελάτες της εταιρείας στην οποία απασχολούνται ευγενικά, 

πρόθυμα και με απόλυτη ακρίβεια να παρέχουν υπηρεσίες. Τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν θα πρέπει να επιλύονται με καλή πίστη.  

γ. Να συντελούν στην διατήρηση της γενικής καθαριότητας και ασφάλειας στον χώρο της 

εργασίας. 

δ. Να μη διαπληκτίζονται, φιλονικούν, ή θορυβούν. 

ε. Να μην εισάγουν και χρησιμοποιούν οινοπνευματώδη ποτά μέσα στους χώρους 

εργασίας. 

ζ. Να μην ασκούν πολιτικές δραστηριότητες μέσα στους χώρους εργασίας. 

η. Να μην εξέρχονται από τον χώρο εργασίας κατά την χρονική διάρκεια του εργάσιμου 

ωραρίου τους χωρίς άδεια, που θα λαμβάνουν από τον προϊστάμενο τους.  

θ. Να μην χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα και τα λοιπά μέσα της εταιρείας στην οποία 

απασχολούνται για προσωπικά ζητήματα, εκτός αν πρόκειται για επείγουσας ή εξαιρετικής 

φύσεως ζητήματα οικογενειακά ή ζητήματα υγείας. 

ι. Να μην καπνίζουν στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου των γραφείων της εταιρείας 

στην οποία απασχολούνται. 

κ. Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός του χώρου εργασίας τους, η οποία 

κατά οποιαδήποτε τρόπο μπορεί να προσβάλλει το φύλο, την ηλικία, την εμφάνιση, το 

χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την εθνικότητα και τις οικολογικές πεποιθήσεις των 

συναδέλφων τους. 

λ. Να δέχονται επισκέπτες κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους, σε εξαιρετικές 

περιστάσεις, μόνο στο χώρο υποδοχής του κτιρίου των γραφείων της εταιρείας. Εξαίρεση 

αποτελούν τα συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού και τα μέλη της οικογένειάς τους, τα 

οποία μπορούν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας 

με τους εργαζομένους. 
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μ. Να μην προτρέπουν ή υποδεικνύουν ή επιτρέπουν σε άτομα που επισκέπτονται το 

κτίριο γραφείων της εταιρείας (και σε συνοδούς των ατόμων αυτών) την τοποθέτησή τους 

στις δικές τους θέσεις εργασίας ή σε αυτές των συναδέλφων τους. 

ν. Να μην έχουν στη κατοχή τους εντός των χώρων εργασίας αντικείμενα ή ύλες, των 

οποίων η εξ αμελείας ή εκ δόλου ύπαρξη ή / και χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 

σωματική ακεραιότητα ανθρώπων ή να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών 

στοιχείων. 

ξ. Να μην προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή 

ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη 

σωματική, ψυχική και πνευματική τους κατάσταση. 

ο. Να αναφέρουν στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία 

ανήκουν, με ταυτόχρονη γνωστοποίηση σε πρόσωπο της Διοίκησης, οποιαδήποτε 

απώλεια ή καταστροφή (από υπαιτιότητα τρίτων) προσωπικών αντικειμένων, η οποία 

μπορεί να έλαβε χώρα εντός του κτιρίου των γραφείων. Τόσο η εταιρεία στην οποία 

απασχολούνται όσο και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου έχουσα δικαίωμα χρήσης 

των χώρων του κτιρίου γραφείων δεν φέρει ευθύνη για ένα τέτοιο γεγονός, ωστόσο η 

αναφορά αυτού συνεισφέρει θετικά στη προσπάθεια που κάνει η Διοίκηση για τη βελτίωση 

των συνθηκών ασφαλείας εντός των χώρων εργασίας. 

 

5. Εμπιστευτικότητα 

 
α. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να τηρούν την οφειλόμενη εχεμύθεια σχετικά με τις 

συναλλαγές και εργασίες των εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και σχετικά με όλα τα 

μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνουν αυτές για την εξασφάλιση των συμφερόντων και 

της περιουσίας τους. 

β. Πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται ή συνδέονται 

κατά οποιοδήποτε τρόπο (πελάτες, προμηθευτές, μέτοχοι, εξωτερικοί σύμβουλοι κ.α.) με 

εταιρείες του Ομίλου είναι εμπιστευτικές και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών των εταιρειών. Δεν επιτρέπεται στους 

εργαζόμενους να χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους ή για τρίτο οποιαδήποτε εσωτερική 

πληροφορία περιέχεται, με οποιοδήποτε τρόπο, σε γνώση τους. 
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γ. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα της πρόσβασης 

στα έγγραφα, μηχανογραφικές εφαρμογές και συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας κάθε πρόνοια προς τούτο. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων 

τόσο των συναλλασσόμενων, όσο και των λοιπών εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου 

που περιέρχονται σε γνώση τους από οποιαδήποτε αιτία. 

 

6. Αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων  

 
α. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους να ασκούν οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση για 

λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων και να αναλαμβάνουν και να αναμιγνύονται σε 

άλλες εργασίες ατομικά ή για λογαριασμό τρίτων, να είναι εκπρόσωποι, διαχειριστές ή μέλη 

Διοικητικών Συμβουλίων όταν τα ίδια συμφέροντα που προκύπτουν από τις ανωτέρω 

δραστηριότητες αντιβαίνουν στα συμφέροντα οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου. Κάθε 

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψει θα πρέπει να 

αποκαλύπτεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνων Σύμβουλο της (μητρικής) εταιρείας και στην 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της (μητρικής) εταιρείας. Δύναται να χορηγηθεί σχετική 

άδεια, η οποία και πάλι είναι οποτεδήποτε ανακλητή.  

β. Η δωροληψία και η δανειοληψία από πελάτες ή / και προμηθευτές ή / και ανταγωνιστές 

των εταιρειών του Ομίλου, άμεσα ή / και έμμεσα, αποτελεί ανεπίτρεπτη ενέργεια. 

 

7. Χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 
α. Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί 

να καταστρέψει ή να αποτελεί κακή χρήση των επίπλων (ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια 

τα γραφεία, οι καρέκλες, τα τραπέζια και οι ντουλάπες αρχειοθέτησης), των σκευών 

(ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια το ψυκτικό μηχάνημα παροχής νερού, το ψυγείο, το 

πλυντήριο πιάτων, ο φούρνος μικροκυμάτων και τα τηλέφωνα), του τεχνικού εξοπλισμού 

(ενδεικτικά αναφέρεται ως τέτοιος οι μηχανές φαξ, τα φωτοαντιγραφικά, το σύστημα 

συναγερμού, οι μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατ’ επέκταση το δίκτυο αυτών, 
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οι οθόνες, τα πληκτρολόγια, οι σαρωτές καθώς και τα ανταλλακτικά, συναφή εξαρτήματα 

και συσκευές τα οποία σχετίζονται και υποστηρίζουν την λειτουργία των μηχανημάτων 

αυτών), του μηχανολογικού εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρεται ως τέτοιος οι διακόπτες 

διαχείρισης φωτισμού, τα κλιματιστικά μηχανήματα, ο ανελκυστήρας και τα συστήματα 

διαχείρισης θυρών) και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αναφέρονται ως 

τέτοιες οι βρύσες, οι νεροχύτες και οι νιπτήρες) τα οποία υφίστανται στο ακίνητο που 

στεγάζονται οι δραστηριότητες της εταιρείας στην οποία απασχολούνται.  

β. Οι εργαζόμενοι κατά την αποχώρησή τους από τη θέση εργασίας τους θα πρέπει να 

σβήνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους και τις υποστηρικτικές συσκευές αυτού (όπως 

εκτυπωτές), εκτός εάν έχει δοθεί αντίθετη οδηγία από τους τεχνικούς υπαλλήλους, τους 

τεχνικούς συμβούλους, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία 

ανήκουν, πρόσωπα της Διοίκησης ή εκτός εάν η συνέχιση της χρήσης τους διευκολύνει το 

έργο των συναδέλφων τους. 

γ. Ο εργαζόμενος ο οποίος αναχωρεί τελευταίος από το χώρο εργασίας της Διεύθυνσης ή 

της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει, οφείλει να βεβαιώνεται ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και οι υποστηρικτικές συσκευές αυτών, που βρίσκονται εντός του χώρου 

αυτού είναι σβηστοί (εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου (β)). 

Ο εργαζόμενος, επίσης, θα πρέπει να σβήνει τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και τα 

κλιματιστικά μηχανήματα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, τα φώτα δωματίου και να 

βεβαιώνεται ότι τα παράθυρα του χώρου είναι κλειστά και σφραγισμένα. Πέρα των 

παραπάνω, εάν ο εργαζόμενος αυτός είναι ο τελευταίος εργαζόμενος που αναχωρεί από 

το κτίριο γραφείων (δηλαδή το τέλος του εργάσιμου ωραρίου του συμπίπτει με το τέλος 

του ωραρίου λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου που στεγάζονται στο κτίριο γραφείων), 

και στο κτίριο γραφείων δεν βρίσκεται κανένα άλλο άτομο κατά τη στιγμή της αναχώρησής 

του, τότε θα πρέπει (1) να σβήνει όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα του κτιρίου γραφείων 

μέσω του σχετικού προγράμματος που υφίσταται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος 

βρίσκεται στο χώρο υποδοχής (σε περίπτωση βλάβης είτε του προγράμματος του ίδιου 

είτε του υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να γίνεται 

επιτόπιος έλεγχος από όροφο σε όροφο και από γραφείο σε γραφείο προκειμένου να 

τεθούν εκτός λειτουργίας κλιματιστικά μηχανήματα που μπορεί να λειτουργούν την ώρα 

αναχώρησης. Επίσης, θα πρέπει να αφήνει γραπτή ενημέρωση για το πρόβλημα αυτό στο 

χρήστη του υπολογιστή που είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα.), (2) να ενεργοποιεί το 
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αυτόματο μήνυμα που ακούν όσοι καλούν τηλεφωνικά εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης 

πελατών (3) να βεβαιώνεται ότι τα παράθυρα του χώρου υποδοχής είναι κλειστά και 

σφραγισμένα, (4) να σβήνει τα φώτα των διαδρόμων, οι διακόπτες των οποίων βρίσκονται 

σε πίνακα στο χώρο υποδοχής, αφήνοντας ανοιχτά μόνο εκείνα τα φώτα που του έχουν 

υποδείξει οι εργαζόμενοι στο χώρο υποδοχής ή τα πρόσωπα της Διοίκησης, (5) να 

απενεργοποιεί από τους διακόπτες που βρίσκονται σε πίνακα στο χώρο υποδοχής το 

σύστημα εξαερισμού του κτιρίου γραφείων (εφόσον αυτό είναι ενεργοποιημένο) (6) να 

κάνει έλεγχο στις τουαλέτες κάθε ορόφου προκειμένου να σφραγίσει τυχόν ανοιχτά 

παράθυρα, (7) να βεβαιώνεται ότι η πόρτα του πίσω μπαλκονιού που βρίσκεται στο 

δεύτερο όροφο του κτιρίου γραφείων είναι κλειδωμένη (8) να κλειδώνει τη θύρα που 

βρίσκεται στο εμπρός μέρος και τη θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ισογείου 

(εφόσον του έχουν δοθεί τα αντίστοιχα κλειδιά των θυρών) και (9) να ενεργοποιεί το 

σύστημα συναγερμού σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από τα αρμόδια 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που κατά την αναχώρηση του τελευταίου εργαζόμενου 

βρίσκονται πρόσωπα της Διοίκησης εντός του κτιρίου γραφείων, τότε αυτός θα πρέπει να 

εκτελεί μόνο τις ενέργειες (1), (2), (3), (4), (5), (6) και (8), όπως αυτές προαναφέρθηκαν.  

δ. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιαδήποτε τρόπο παραποίηση αρχείων που βρίσκονται σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία στην οποία απασχολείται ο 

εργαζόμενος, πέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, έχει το δικαίωμα να προβεί 

περαιτέρω σε κάθε νόμιμη ενέργεια προάσπισης των συμφερόντων της. 

ε. Δεν επιτρέπεται η αποστολή εταιρικών ηλεκτρονικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος, 

πέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, έχει το δικαίωμα να προβεί περαιτέρω σε 

κάθε νόμιμη ενέργεια προάσπισης των συμφερόντων της. Εξαίρεση αποτελούν 

περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 

του εργαζόμενου. 

ζ. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιαδήποτε τρόπο αντιγραφή, με οποιαδήποτε μέσο, εταιρικών 

εγγράφων ή εταιρικών ηλεκτρονικών αρχείων. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία στην οποία 

απασχολείται ο εργαζόμενος, πέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, έχει το 

δικαίωμα να προβεί περαιτέρω σε κάθε νόμιμη ενέργεια προάσπισης των συμφερόντων 

της. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση των 
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καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του εργαζόμενου, με μέσα που παρέχονται από την 

ίδια την εταιρεία. 

η. Δεν συνίσταται η λήψη και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της 

χρήσης του εταιρικού δικτύου για προσωπικούς λόγους. 

θ. Δεν συνίσταται η τοποθέτηση ενεργοποιημένων κινητών τηλεφώνων πλησίον των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (και συναφών υποστηρικτικών μηχανημάτων αυτών), λόγω 

της πιθανότητας να επηρεάσουν αρνητικά αυτά στην ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, προκαλώντας προσωρινές ή μόνιμες βλάβες. 

ι. Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να εγκαθιστούν οποιοδήποτε τύπο λογισμικού στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στη θέση εργασίας τους. Εξαιρούνται οι 

τεχνικοί υπάλληλοι υποστήριξης του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους οποίους 

η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων τους.   

κ. Βλάβες ή δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού αναφέρονται, με ηλεκτρονικό ή 

προφορικό τρόπο, στους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους υποστήριξης του δικτύου 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

λ. Βλάβες των επίπλων, των σκευών, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων αναφέρονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους εργαζόμενους στο χώρο 

υποδοχής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προς αποκατάσταση των σχετικών βλαβών. 

Τέτοιες βλάβες αναφέρονται επίσης και με προφορικό τρόπο στους εργαζόμενους στο 

χώρο υποδοχής, εντός του ωραρίου εργασίας αυτών, προς αποκατάσταση αυτών των 

βλαβών. 

μ. Παρατηρήσεις για θέματα καθαριότητας των χώρων εργασίας θα αναφέρονται στους 

εργαζόμενους του χώρου υποδοχής. 

ν. Αρμόδιοι για την παραγγελία, παραλαβή και διανομή της γραφικής ύλης είναι οι 

υπάλληλοι υποστήριξης τεχνικού εξοπλισμού, στους οποίους κάθε εργαζόμενος μπορεί 

να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 

ξ. Οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες τους εντός 

του χώρου στάθμευσης του κτιρίου γραφείων, μόνο εφόσον έχουν λάβει άδεια από 

πρόσωπο της Διοίκησης. Οι μοτοσικλέτες θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του χώρου 

στάθμευσης σε σημεία έτσι ώστε να μην εμποδίζεται κατά οποιαδήποτε τρόπο η ομαλή 
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είσοδος και έξοδος των αυτοκινήτων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διατηρούν στη καλύτερη 

δυνατή κατάσταση τον εξοπλισμό που τους έχει δοθεί (τηλεχειριστήρια). Επίσης,  οφείλουν 

να εισέρχονται και να κινούνται εντός του χώρου στάθμευσης με χαμηλή ταχύτητα, 

επιδεικνύοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και αποφεύγοντας την πραγματοποίηση 

επικίνδυνων ελιγμών κατά την είσοδο και την έξοδο τους. Οι εργαζόμενοι σταθμεύοντας 

τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες τους εντός του χώρου στάθμευσης του κτιρίου 

γραφείων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τόσο η εταιρεία στην οποία απασχολούνται όσο 

και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου έχουσα δικαίωμα χρήσης των χώρων του 

κτιρίου γραφείων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν φθορές αυτών, μερική ή ολική 

καταστροφή αυτών, κλοπή αυτών ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων τα οποία είχαν 

εντός ή επί αυτών, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Σε περίπτωση τέτοιων γεγονότων 

συνίσταται η γνωστοποίηση αυτών σε πρόσωπο της Διοίκησης, γνωστοποίηση η οποία 

συνεισφέρει στη προσπάθεια που κάνει η Διοίκηση για τη βελτίωση των συνθηκών 

ασφαλείας εντός του χώρου στάθμευσης. Η χρήση του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται 

εντός του κτιρίου γραφείων είναι εφικτή πέρα του ωραρίου λειτουργίας των εταιρειών του 

Ομίλου μόνο κατόπιν ενημέρωσης προσώπου της Διοίκησης. Σε περίπτωση διεξαγωγής 

τακτικών ή έκτακτων εργασιών εντός του χώρου στάθμευσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος 

στο χώρο εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο και ανακοινωθεί. Τα αυτοκίνητα των 

επισκεπτών, ύστερα από άδεια προσώπου της Διοίκησης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

θέσεις στάθμευσης εκείνων των εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει το ωράριο 

εργασίας τους και έχουν αποχωρήσει από το κτίριο γραφείων. 

ο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα αποτελεί η 

ανάγνωση και κατανόηση από κάθε χρήστη των οδηγιών του κατασκευαστή και των 

συντηρητών αυτού, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε εμφανές σημείο σε κάθε είσοδο 

του ανελκυστήρα. 

π. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων από όροφο σε όροφο του 

κτιρίου γραφείων με τον ανελκυστήρα χωρίς τη συνοδεία αυτών από εργαζόμενο. 

ρ. Η θερμοκρασία και τα επίπεδα φωτισμού εσωτερικών χώρων στον οποίο βρίσκονται 

γραφεία περισσότερα του ενός εργαζομένου, ρυθμίζονται ύστερα από τη μεταξύ τους 

συνεννόηση, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες που ενδέχεται να έχουν δοθεί από την 

Διοίκηση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η συνεννόηση μεταξύ των εργαζομένων, 
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καλείται να δώσει λύση είτε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία 

ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι, είτε πρόσωπο της Διοίκησης σε περίπτωση που οι 

εργαζόμενοι, τα γραφεία των οποίων βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ανήκουν σε διαφορετικές 

Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αυτόβουλη παραποίηση 

από τους εργαζομένους των τεχνικών και φυσικών χαρακτηριστικών των κλιματιστικών 

μηχανημάτων, των φωτιστικών και, γενικότερα, του κτιρίου.  

σ. Κατά την ημερομηνία πρώτης απασχόλησης του, κάθε εργαζόμενος παραλαμβάνει 

κάρτα εισόδου / εξόδου προς και από το κτίριο γραφείων. Η κάρτα αυτή είναι μη 

μεταβιβάσιμη και προορίζεται αποκλειστικά για ατομική χρήση. Θα πρέπει να αποφεύγεται 

η τοποθέτησή της, έστω και προσωρινά, κοντά σε μαγνητικές πηγές, προς αποφυγή 

τεχνικής απαξίωσης αυτής. Σε περίπτωση που κάποια εργάσιμη ημέρα ο εργαζόμενος 

αμελήσει να φέρει τη κάρτα μαζί του, θα πρέπει να αποστείλει σχετική ενημέρωση στο 

αρμόδιο πρόσωπο της Διοίκησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο εργαζόμενος 

θα πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας του. Σε περίπτωση απώλειας 

της κάρτας του θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κάποιο πρόσωπο της Διοίκησης, προκειμένου να ακυρωθεί η απολεσθείσα 

και να εκδοθεί νέα κάρτα. 

τ. Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας και γενικότερα του 

περιβάλλοντος εργασίας μπορούν να γίνονται, σε γραπτή ή προφορική μορφή, είτε στους 

προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών είτε σε πρόσωπα της Διοίκησης. 

 

8. Εκπαίδευση 

Κάθε πρόσωπο που συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με κάλυψη του σχετικού 

κόστους από εταιρεία του Ομίλου θα αποκτά με δικές του ενέργειες και θα προσκομίζει 

(στην εταιρεία) βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος, που εκδίδεται από τον 

εκάστοτε εκπαιδευτικό φορέα μετά την ολοκλήρωση αυτού. 

 

9. Τελικές διατάξεις 

α. Άρθρα του παρόντος κώδικα δεν θα εφαρμόζονται σε θυγατρικές στις οποίες το 

οργανόγραμμα, οι χώροι και ο εξοπλισμός εργασίας δεν συνάδουν με το περιεχόμενο 
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αυτών (των άρθρων). Οι Διοικήσεις αυτών των θυγατρικών δύναται να δώσουν στο 

προσωπικό τους εξατομικευμένες οδηγίες, συμβατές με τις προαναφερθείσες 

παραμέτρους. 

β. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα με όλα τα γνωστοποιούμενα προς 

αυτούς μέτρα και τις οδηγίες (υπό την μορφή Κανονισμών Λειτουργίας, Πολιτικών, 

Διαδικασιών, Κωδίκων, Προτύπων κ.α.) που εκδίδονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ή 

Υπηρεσίες και εγκρίνονται από τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στη μητρική και στις 

θυγατρικές.           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται οι οδηγίες που έχει διανείμει η Εταιρεία στους 

Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής στα σημεία εξυπηρέτησης σκαφών 

αναψυχής και ναυλωτών της, οι οποίες περιγράφουν τα καθήκοντα και τις διαδικασίες που 

οφείλουν αυτοί να ακολουθούν. Το έργο του ελέγχου των Συνεργαζόμενων Τεχνικών 

Σκαφών Αναψυχής έχει ανατεθεί σε αρμόδιους Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής 

(Ελεγκτές) οι οποίοι είναι υπάλληλοι της «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Οι 

Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) αναφέρονται στον Τεχνικό Διευθυντή της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν καταβάλει αμοιβή στην «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» για την υπηρεσία αυτή, ενώ οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής 

(Ελεγκτές) αμείβονται με βάση την σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει με την 

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 

Παρακάτω αναγράφονται οι οδηγίες αυτούσιες όπως αυτές έχουν διανεμηθεί στους 

Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(στο εφεξής η Εταιρεία), στα πλαίσια του αντικειμένου δραστηριότητάς της, συνεργάζεται 

με τεχνικούς (στο εφεξής Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής ή Base Managers) 

σε συγκεκριμένους τουριστικούς λιμένες όπου ελλιμενίζονται τα σκάφη αναψυχής της (στο 

εφεξής βάσεις ή σημεία εξυπηρέτησης). Σκοπός των Συνεργαζόμενων Τεχνικών Σκαφών 

Αναψυχής είναι εξυπηρέτηση των ναυλωτών, η εκτέλεση των ναύλων, η τεχνική 

υποστήριξη, η χειμερινή συντήρηση και η επισκευή των σκαφών αναψυχής της Εταιρείας.  

Στο παρόν καταγράφονται οι αρμοδιότητες - καθήκοντα των Συνεργαζόμενων Τεχνικών 

Σκαφών Αναψυχής και οι διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν στα πλαίσια συνεργασίας 

τους με την Εταιρεία.  

 

Α. Εξυπηρέτηση ναυλωτών – εκτέλεση ναύλων - τεχνική υποστήριξη σκαφών 

αναψυχής  

Οι Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής στα πλαίσια της εργασίας τους για την 

εξυπηρέτηση των ναυλωτών, την εκτέλεση των ναύλων και την τεχνική υποστήριξη των 

σκαφών αναψυχής της Εταιρείας έχουν τις εξής αρμοδιότητες – καθήκοντα: 

 Την παραλαβή των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και ναυλοσυμφώνων που 

αποστέλλονται από την Εταιρεία και την ενημέρωσή της σε περίπτωση 

καθυστέρησής τους. 

 Την παροχή επιπλέον υπηρεσιών ή εφοδίων που έχει ζητήσει ο ναυλωτής 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που τους αποστέλλεται από την Εταιρεία. 

 Την αναγραφή των στοιχείων του ναυλωτή στις σχετικές λίστες, τη συμπλήρωση 

όλων των στοιχείων του <STANDARD INVENTORY LIST> και την επισύναψη σε 

αυτό φωτοτυπίας της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ναυλωτή. 

 Την υπογραφή των ναυλοσυμφώνων και των εντύπων από τον ναυλωτή και την 

αποστολή τους σε εβδομαδιαία βάση στην Εταιρεία. 
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 Την τυχόν είσπραξη ποσών για την εξόφληση των ναύλων ή των επιπρόσθετων 

χρεώσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο οικονομικό πρόγραμμα που τους 

αποστέλλει η Εταιρεία. 

 Την παράδοση του σκάφους αναψυχής στο ναυλωτή καθαρό και σε πλήρη 

λειτουργία του ίδιου αλλά και του εξοπλισμού του. 

 Την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή / και πληροφοριών στον ναυλωτή όλο το 

24ωρο στην περιοχή της ευθύνης τους. 

 Την συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας για οποιαδήποτε πρόβλημα 

παρουσιαστεί σε σκάφος αναψυχής της Εταιρείας που είναι στη περιοχή ευθύνης 

τους. 

 Την συνεργασία με συνεργεία όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων για την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης και την επίβλεψη της ποιότητας της εργασίας που 

προσφέρουν. 

 Τη σωστή έκδοση τιμολογίων που αφορούν επισκευές και αγορά ανταλλακτικών ή 

πετρελαίων για σκάφη αναψυχής της Εταιρείας. Τα τιμολόγια θα πρέπει να 

εκδίδονται από τον προμηθευτή στο όνομα της Εταιρείας και να αποστέλλονται σε 

αυτή εντός επτά (7) ημερών με ευθύνη του Συνεργαζόμενου Τεχνικού Σκαφών 

Αναψυχής. Κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αφορά ένα μόνο σκάφος αναψυχής, το 

όνομα του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται. Επίσης πάνω στο τιμολόγιο θα 

πρέπει να αναγράφονται η ακριβής ημερομηνία και ώρα παροχής της υπηρεσίας ή 

παράδοσης των υλικών, η ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω δαπάνης και το 

ονοματεπώνυμο του προσώπου που έδωσε την έγκριση. Έγκριση για τις ανωτέρω 

δαπάνες δύναται να δώσουν οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής 

(Ελεγκτές) και ο Τεχνικός Διευθυντής. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής 

(Ελεγκτές) μπορούν να δώσουν έγκριση για δαπάνες έως το ποσό των 1.000 ευρώ 

ενώ για ποσά άνω των 1.000 ευρώ απαιτείται έγκριση από τον Τεχνικό Διευθυντή 

της Εταιρείας. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω τιμολόγια δεν είναι σωστά 

συμπληρωμένα ή ακριβή δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Εταιρεία. Η 

οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση του Συνεργαζόμενου Τεχνικού Σκαφών 

Αναψυχής που αφορά εργασία ή αγορά υλικών θα πρέπει να αποστέλλεται το 

αργότερο έως 2 εβδομάδες από την πραγματοποίηση της στην Εταιρεία. 
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 Την φύλαξη των ανταλλακτικών που αντικαθίστανται έως την επίσκεψη του 

Επιθεωρητή Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτή) της Εταιρείας και την καταστροφή τους 

παρουσία και των δυο. 

 Την συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας για την εύρεση πλοηγού 

(skipper) για τις μεταφορές των σκαφών αναψυχής. 

 Τον έλεγχο των εγγράφων αξιοπλοΐας των σκαφών αναψυχής με την άφιξη τους 

στην βάση και την ενημέρωση της Εταιρείας για τα έγγραφα που πλησιάζει η 

ημερομηνία λήξης τους. 

 

Σε περιπτώσεις μη σωστής παράδοσης / παραλαβής του σκάφους αναψυχής στον / από 

τον ναυλωτή, καθώς και σε περιπτώσεις ελλιπής συμπλήρωσης των απαιτούμενων προς 

υπογραφή εγγράφων, οι Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής ευθύνονται έως το 

ποσό στο οποίο τιμολογείται η παράδοση / παραλαβή του σκάφους αναψυχής στον / από 

τον ναυλωτή (check in – check out). 

 

Β. Χειμερινή συντήρηση – επισκευές σκαφών αναψυχής 

Οι Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής στα πλαίσια της εργασίας τους για την 

συντήρηση και επισκευή των σκαφών αναψυχής κατά την χειμερινή περίοδο και σε 

συνεργασία με τους με τους ελεγκτές της Εταιρείας θα πρέπει να ακολουθούν την 

παρακάτω διαδικασία. 

 

1. Οι βάσεις χειμερινής συντήρησης των σκαφών αναψυχής της Εταιρείας αποφασίζονται 

ύστερα από συνεννόηση μεταξύ του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στόλου 

με τους Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές). 

2. Οι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) θα πρέπει να πραγματοποιούν 

τουλάχιστον τρεις ελέγχους κατά την διάρκεια της χειμερινής συντήρησης των σκαφών 

αναψυχής. 

3. Κατά την άφιξη του σκάφους αναψυχής στην βάση που έχει αποφασιστεί να γίνει η 

χειμερινή συντήρηση, είναι υπεύθυνος ο Επιθεωρητής Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτής), 

σε συνεργασία με τους Συνεργαζόμενους Τεχνικούς Σκαφών Αναψυχής, για την πλήρη 

και ακριβή συμπλήρωση του <STANDARD INVENTORY LIST> του σκάφους 

αναψυχής σε δυο αντίτυπα. Το ένα θα φυλάσσεται από τον Επιθεωρητή Σκαφών 
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Αναψυχής (Ελεγκτή) και το άλλο από τον Συνεργαζόμενο Τεχνικό Σκαφών Αναψυχής. 

Σε αυτό θα σημειώνεται ο προβληματικός εξοπλισμός του σκάφους αναψυχής που 

χρήζει αντικατάστασης για την νέα τουριστική περίοδο. Υπεύθυνος για την αποστολή 

του εξοπλισμού στον Συνεργαζόμενο Τεχνικό Σκαφών Αναψυχής είναι ο Επιθεωρητής 

Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτής), ο οποίος θα προμηθεύεται τον εξοπλισμό από το 

αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας. Υπεύθυνος για την τοποθέτηση του εξοπλισμού είναι ο 

Συνεργαζόμενος Τεχνικός Σκαφών Αναψυχής. Κατά την διάρκεια του τελικού τεχνικού 

ελέγχου από τον Επιθεωρητή Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτή) θα πρέπει να πιστοποιείται 

ότι ο εξοπλισμός που έχει σταλεί έχει πράγματι τοποθετηθεί και είναι υπεύθυνος για 

την καταστροφή του παλαιού εξοπλισμού που αντικαταστάθηκε. 

4. Επίσης κατά την άφιξη του σκάφους αναψυχής στο προγραμματισμένο μέρος για την 

χειμερινή συντήρηση θα πρέπει ο Επιθεωρητής Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτής), σε 

συνεργασία με τον Συνεργαζόμενο Τεχνικό Σκαφών Αναψυχής, να συμπληρώσει το 

σχετικό έντυπο που αφορά την γενική κατάσταση του σκάφους αναψυχής και τις 

εργασίες απλής συντήρησης αλλά και τις επισκευές που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν. Όσον αφορά τις επισκευές θα πρέπει ο Επιθεωρητής Σκαφών 

Αναψυχής (Ελεγκτής) να τις συνοδεύει και με φωτογραφίες και το έντυπο αυτό θα είναι 

εις διπλούν για το αρχείο του Συνεργαζόμενου Τεχνικού Σκαφών Αναψυχής και το 

αρχείο του ελεγκτή. Πριν πραγματοποιηθούν οι επισκευές από τον υπεύθυνο 

Συνεργαζόμενο Τεχνικό Σκαφών Αναψυχής θα πρέπει να έχει ενημερωθεί ο 

Επιθεωρητής Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτής) και να έχει δώσει την έγκριση του για την 

επισκευή και το κόστος της. Κατά τον τελικό έλεγχο του σκάφους αναψυχής από τον 

Επιθεωρητή Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτή) θα πρέπει να πιστοποιεί την αποκατάσταση 

των ζημιών και να τις συνοδεύει με φωτογραφίες. 

5. Οι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 

καυσίμων στα σκάφη αναψυχής. Εάν τα σκάφη αναψυχής στην βάση που 

συντηρούνται έχουν τελειώσει και τον τελευταίο τους ναύλο θα πρέπει να είναι γεμάτα 

με καύσιμα με έξοδα του τελευταίου ναυλωτή. Εάν τα σκάφη αναψυχής έχουν 

μεταφερθεί από την βάση που τελείωσε ο τελευταίος τους ναύλος σε άλλη βάση για 

την χειμερινή τους συντήρηση θα πρέπει να γεμιστούν με την άφιξη τους στην βάση 

της χειμερινής συντήρησης και να παραμείνουν γεμάτα κατά την διάρκεια της 

χειμερινής συντήρησης. Σε περίπτωση που κάποιο σκάφος αναψυχής χρειαστεί 
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περισσότερα από 20 λίτρα πετρελαίου για την εκκίνηση της νέας τουριστικής περιόδου 

θα πρέπει ο υπεύθυνος Συνεργαζόμενος Τεχνικός Σκαφών Αναψυχής να καλύψει το 

επιπλέον κόστος χωρίς την χρέωση του σκάφους αναψυχής. 

6. Τέλος, οι Επιθεωρητές Σκαφών Αναψυχής (Ελεγκτές) θα πρέπει να ενημερώνουν την 

Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης και Ελέγχων και να παίρνουν έγκριση από 

αυτήν για την αγορά του εξοπλισμού και το κόστος των επισκευών καθώς και για την 

πρόοδο των εργασιών της χειμερινής συντήρησης των σκαφών αναψυχής. 

 

Σε περίπτωση που οι Συνεργαζόμενοι Τεχνικοί Σκαφών Αναψυχής δεν ασκούν με 

επιμέλεια τα παραπάνω καθήκοντα – αρμοδιότητές, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πάρει 

οποιαδήποτε μέτρο κρίνει σκόπιμο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της. 

 

Έλαβα γνώση και συμφωνώ να τηρώ τις ανωτέρω αρμοδιότητες / καθήκοντα και 

διαδικασίες.  

 

 

Ο Συνεργαζόμενος Τεχνικός Σκαφών Αναψυχής 

 

------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
1. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει όλα τα άτομα που βρίσκονται σε κάθε 

όροφο (όπως υπάλληλοι, επισκέπτες κ.α.) να συγκεντρωθούν στο χώρο του 

ισογείου. Αν βρίσκονται στον 1ο ή στον 2ο όροφο θα κατέβουν από τις 

σκάλες στο ισόγειο. Αν βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης οχημάτων ή στο Α 

υπόγειο θα ανέβουν από τις σκάλες στο ισόγειο. Από εκεί θα κατευθυνθούν 

στις δύο εξόδους. 

2. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο ισόγειο θα ανοίξουν τις δύο πόρτες του 

ισογείου και θα φροντίσουν να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να βγουν όλοι οι 

παριστάμενοι. 

3. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων υπάρχει σύστημα 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να μείνει κάποιο 

άτομο εκεί. 

4. Ακόμα και αν κλείσουν τα φώτα, υπάρχει φωτισμός ασφαλείας στις σκάλες 

που θα οδηγήσει τους παριστάμενους στις εξόδους. 

5. Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί ο ανελκυστήρας. 

6. Σε κάθε όροφο υπάρχει πυροσβεστήρας και πυροσβεστική φωλιά με 

παροχή νερού υπό πίεση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

διευκολύνουν την έξοδο των παριστάμενων από το κτίριο γραφείων και να 

περιορίσουν τη φωτιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. Εισαγωγή 

 
Η αρχική Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί με 

απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Κυριακούλης 

Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής η «Εταιρεία») με 

ημερομηνία 29 Ιουλίου 2019 και δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα. Σύμφωνα με την άνω 

Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, τα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

/Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) που τυγχάνουν και 

μέτοχοι της Εταιρείας, δεν λαμβάνουν οιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, την εν γένει διοίκηση της Εταιρείας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής 

και τη χάραξη επιχειρηματικής πολιτικής, δεδομένου ότι είχε κριθεί ότι τα μερίσματα που 

εισπράττουν ως μέτοχοι της Εταιρείας από τα κέρδη αυτής είναι ικανή ανταμοιβή για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία από τη θέση τους ως εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιτίας όμως του γενικότερου αρνητικού οικονομικού 

περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί με την εμφάνιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού 

και της ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών που έχει επέλθει λόγω αυτής στην 

παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, οποιαδήποτε πρόβλεψη 

τόσο για το ενδεχόμενο διανομής ή μη μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας όσο 

και για την αξία τυχόν διανεμομένων μερισμάτων περιβάλλεται από υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας. Συνεπώς, το βασικό σκεπτικό της μη καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής στα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η ανταμοιβή τους από τη διανομή 

μερίσματος ως μέτοχοι, δεν θα ισχύει για τα επόμενα έτη και κατόπιν τούτου κρίθηκε 

σκόπιμο να τροποποιηθεί η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ώστε να προσαρμοστεί στα 

νέα αυτά δεδομένα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Εταιρείας με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2020. 
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Η Πολιτική Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τα Δικαιώματα των Μετόχων, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 

4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική ορίζει διεξοδικά, αφενός (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα 

των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά και 

αφετέρου (ii) τους όρους, με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές, στο μέλλον, σε 

υφιστάμενα και / ή νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ισχύος της. Η 

Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για τις 

εισηγμένες εταιρείες και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις 

αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, η Πολιτική Αποδοχών 

λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς  και τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Εταιρείας.  Η Πολιτική Αποδοχών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της 

Εταιρείας  www.kiriacoulis.com. 

Οι σχετικές Διευθύνσεις της Εταιρείας κατέληξαν στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, την 

οποία εισηγήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο 

την ενέκρινε, με απόφασή του κατά τη Συνεδρίασή του της 15ης Ιουλίου 2020. Κατά τη 

συζήτηση των αποδοχών ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό δεν 

παρίσταται στη συζήτηση. Αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική 

υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Οι 

αρμόδιες Διευθύνσεις της Εταιρείας θα εξετάζουν τακτικά εάν η Πολιτική εξακολουθεί να 

είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να 

εισηγηθούν τροποποιήσεις της Πολιτικής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέσσερα έτη 

(ή νωρίτερα σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση), κατόπιν εισήγησης 

των αρμόδιων Διευθύνσεων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει τη νέα 

Πολιτική στους Μετόχους προς έγκριση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του 

νόμου καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ή / και άλλων εποπτικών αρχών. 
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2. Βασικοί Παράγοντες Διαμόρφωσης 

 
Οι βασικοί παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Εταιρείας που 

διαμορφώνουν την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι 

εξής: 

 Η ρευστότητα. Χρηματικοί πόροι που εξοικονομούνται από τα έξοδα διοίκησης 

ενισχύουν το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, βελτιώνοντας την ρευστότητα. 

 Η ενίσχυση του μεριδίου στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται η Εταιρεία και η 

είσοδος σε νέες αγορές. Χρηματικοί πόροι που εξοικονομούνται από τα έξοδα 

διοίκησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των εξόδων διάθεσης, τα 

οποία αποτελούν το βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. 

 Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς των μετοχών της Εταιρείας. Λόγω του σχετικά 

χαμηλού ποσοστού ελεύθερης διασποράς των μετοχών της, εκτιμάται ότι η Εταιρεία 

εκπροσωπείται ορθότερα όταν τα πρόσωπα που αποτελούν τους νόμιμους 

εκπροσώπους αυτής είναι εκτελεστικά και αποτελούν μετόχους πλειοψηφίας. 

 Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών απόδοσης ανταμοιβής προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Βάσει της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δύο εκτελεστικά μέλη αυτού είναι και μέτοχοι πλειοψηφίας της 

Εταιρείας και εισπράττουν μερίσματα όταν η Εταιρεία έχει κέρδη και αποφασίζεται 

η διάθεσή τους προς τους μετόχους. Περαιτέρω, σε περίπτωση αγοράς ιδίων 

μετοχών ή έκδοσης νέων μετοχών που θα προκύψουν από κεφαλαιοποίηση μη 

διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο, η Εταιρεία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διαθέσει δωρεάν 

μετοχές στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συνδέονται 

με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, με την κατωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

 Η φορολογία. Η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τη φορολόγηση των 

αποδοχών του ανθρώπινου δυναμικού, έχει δημιουργήσει το παράδοξο η 

ανθρώπινη απασχόληση να κοστίζει ακριβά για μια ημεδαπή εταιρεία, ενώ 

ταυτόχρονα η μετά από φόρους απόδοση της απασχόλησης να είναι μικρή. 

 Η οικονομική κατάσταση των χωρών-αγορών της Εταιρείας. Η αβεβαιότητα που 

δημιουργείται από τις ακαθόριστες – σε μέγεθος και χρόνο – επιπτώσεις που έχουν 

γεγονότα που διαταράσσουν τις οικονομίες των χωρών από τις οποίες η Εταιρεία 
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αντλεί την πελατεία της (όπως για παράδειγμα είναι η αποχώρηση ενός ή 

περισσοτέρων κρατών-μελών μιας οικονομικής ένωσης, οι εμπορικοί πόλεμοι 

οικονομικών υπερδυνάμεων, πανδημίες κ.α.), καθιστά επιτακτική την εφαρμογή 

μιας πολιτικής συγκράτησης των συνολικών λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και, 

ταυτόχρονα, συνεχή επανεξέταση της φύσης αυτών. 

 

3. Υφιστάμενα Δικαιώματα και Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Η Εταιρεία αξιολογεί, σε ετήσια βάση, την προβλεπόμενη και απολογιστική πορεία των 

προαναφερόμενων παραγόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τελευταίας 

αξιολόγησης, η Εταιρεία διαμόρφωσε το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. 

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τυγχάνουν ταυτόχρονα μέτοχοι της 

Εταιρείας ενώ δεν έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, θα λαμβάνουν 

εφάπαξ αμοιβή έως ευρώ 50.000 έκαστο ετησίως σε περίπτωση μη καταβολής μερίσματος 

από την Εταιρεία, καθώς και τη διαφορά σε περίπτωση που το ποσό των καταβαλλομένων 

μερισμάτων που αντιστοιχεί σε έκαστο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

μικρότερο από το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000), για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους που απορρέουν από την εκτελεστική ιδιότητα τους (η οποία απαιτεί την 

δέσμευση σημαντικού χρόνου από την πλευρά τους πέρα του χρόνου συμμετοχής τους 

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου) και ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας 

μέσω των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ή / και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή θα 

καταβάλλεται προς τα άνω μέλη έως το τέλος εκάστης χρήσης και αφού η Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων εκάστου έτους θα έχει αποφασίσει κατά τα νόμιμα για τη διανομή 

ή μη μερίσματος από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

που το ποσό των καταβαλλομένων μερισμάτων που αντιστοιχεί σε έκαστο άνω μέτοχο και 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά είναι μεγαλύτερο από ευρώ 

50.000, τότε δεν θα καταβάλλεται προς αυτά τα μέλη οποιαδήποτε αμοιβή. 
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Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που 

βαρύνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Οι πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: έξοδα ταξιδιών και 

διαμονής, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της 

Εταιρείας, παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και αγορά σχετικού υλικού 

επαγγελματικής επιμόρφωσης σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας ώστε το 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ενήμερο για κάθε συναφές ζήτημα. Επίσης, η 

Εταιρεία δύναται να καλύπτει έξοδα ασφάλισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα και να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια με 

ασφαλιστικές εταιρείες προς κάλυψη κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, η Εταιρεία δύναται να επιτρέπει τη χρήση ιδιόκτητων ή / 

και μισθωμένων αυτοκινήτων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να παρέχει 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συσκευές κινητών τηλεφώνων και σύνδεση αυτών 

με πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

4. Όροι για την παροχή αμοιβών στο μέλλον σε υφιστάμενα και / ή νέα μη 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συνδέονται με την Εταιρεία 

με σύμβαση εργασίας 

 
Με την παρούσα πολιτική αποδοχών ορίζεται η δυνατότητα θέσπισης προγράμματος 

διάθεσης μετοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν 

συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νόμου 

4548/2018 όπως ισχύει, και οι συγκεκριμένοι όροι του προγράμματος δωρεάν διάθεσης 

μετοχών στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κάτωθι: 

Με απαρτία 100% και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας με τη 

μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της 

απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η συνολική 

ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι 

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του 

δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή 

εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 

του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή 

να εκδοθούν εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή την 

μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους 

δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 

του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος και κάθε άλλο συναφή 

όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επίσης τους δικαιούχους, τον τρόπο άσκησης του 

δικαιώματος και οποιονδήποτε άλλο όρο του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους 

δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης 

μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που 

έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, 

αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το 

καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και 

την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018. Στις 

αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Νόμου 

4548/2018. 

5. Ισχύς-Διάρκεια-Αναθεώρηση 

 
Η παρούσα πολιτική αποδοχών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από την 

Γενική Συνέλευση. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 

κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες 

καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) 

έτη από την έγκρισή της. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις 

μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και 
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οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία 

ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και 

εντεύθεν. 

6. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιστάσεις να εφαρμόζει παρέκκλιση ως 

προς τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της Εταιρείας ή τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της. Η παρέκκλιση θα 

πρέπει να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απαρτία και 

πλειοψηφία 100% των μελών αυτού, να συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση και θα ισχύει 

έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι 

πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής 

Αποδοχών με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των 

συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2(ζ) 

του Νόμου 4548/2018. 

7. Προϋπάρχουσες Δεσμεύσεις 

 
Κατά την έγκριση της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες 

συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη αναληφθεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής. Στοιχεία των εν λόγω 

καταβολών (που στηρίζονται σε προϋφιστάμενες συμβατικές δεσμεύσεις) θα παρατίθενται 

στην Έκθεση Αποδοχών, όπως ανακύπτουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») καταρτίστηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις που αφορούν την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά 

κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1131» και άλλες διατάξεις που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής 

Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 

4706/2020. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

H Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στην διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με ικανά πρόσωπα, που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής 

και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερομένων 

μερών και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης 

κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία από την εσωτερική της λειτουργία και 

οργάνωση, και διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν 

επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα που να τους επιτρέπουν να ασκούν υγιή και 

συνεπή διαχείριση και να είναι επαρκή από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας. 

  

2. Βασικοί Στόχοι και Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας 

Βασικοί στόχοι της παρούσας Πολιτικής είναι: α) ο καθορισμός των προσώπων που 

εμπίπτουν σ’ αυτήν και περιπτώσεων που κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της 

καταλληλότητας των προσώπων αυτών και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά, η 

ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας των ως άνω 

προσώπων και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων – δικαιολογητικών, 
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β) η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

εκπλήρωσης του ρόλου του ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, αρμόδιο για τη 

χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο, γ) η θέσπιση 

διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

προσώπων αυτών, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση (τοποθέτηση), όσο και σε 

περιοδική βάση (αξιολόγηση) και δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων στα Όργανα της Εταιρείας 

για την εφαρμογή της Πολιτικής και η ελαχιστοποίηση των πιθανών επιχειρησιακών 

κινδύνων που απορρέουν από την ανάθεση καθηκόντων σε μη κατάλληλα και αξιόπιστα 

πρόσωπα.  

Παράλληλα, οι βασικές αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι: 

• Να είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και 

της αναλογικότητας και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 

τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.  

• Για τη θέσπιση της πολιτικής καταλληλότητας, συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική 

οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, καθώς και η πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

• Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους 

Διοικητικού Συμβουλίου ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των 

καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και 

ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις. 

• Η Πολιτική αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά 

γεγονότα ή αλλαγές. 

 

3. Καθορισμός Προσώπων και Αρμόδια Όργανα που εμπίπτουν στην Πολιτική  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας εμπίπτουν όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμοδιότητες των 

Οργάνων της Εταιρείας ως προς την υιοθέτηση, παρακολούθηση, εφαρμογή και 

τροποποίηση της Πολιτικής έχουν, ανά Όργανο, ως εξής:  

α) Διοικητικό Συμβούλιο  

 Έγκριση και περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής  

 Επιλογή υποψηφίων και τελική έγκριση αξιολογήσεων προσώπων που εμπίπτουν στην 

Πολιτική  
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 Συνεργασία με Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την επίβλεψη της ορθής 

και προσήκουσας εφαρμογής της Πολιτικής 

 Καθορισμός τυχόν περαιτέρω ενεργειών που είναι σκόπιμο να δρομολογηθούν σε 

συνέχεια της αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ενημέρωση 

του από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αυτής  

β) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  

 Εγκρίνει την Έκθεση Αξιολόγησης που προκύπτει από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

και είναι αρμόδια για την κατάρτιση συνοπτικής Έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

για την ενημέρωση του, όσον αφορά στα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης και τη λήψη αποφάσεων.  

 Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που έχουν 

καθορισθεί σε συνέχεια της αξιολόγησης. 

 

4. Αρχές επιλογής ή αντικατάστασης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ανανέωσης της θητείας των υφιστάμενων Μελών 

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του 

περιορισμένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της. Πιο 

συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού 

της Εταιρείας αποτελείται από (3) έως επτά (7) μέλη και ειδικότερα, από έναν εκτελεστικό 

Πρόεδρο, έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι 

αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα και (2) έως (4) μέλη. 

Βασική αρχή για την επιλογή ή την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποτελεί η απασχόληση στο χώρο για πολλά συναπτά έτη, σε διαφορετικές θέσεις με 

σκοπό την απόκτηση συνολικής εικόνας για την αγορά. Επίσης, σημαντικός παράγοντας 

για την επιλογή των μελών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να στελεχώνεται με πρόσωπα 

που διαθέτουν ήθος, φήμη και αξιοπιστία, κατάλληλα είτε για τον εκτελεστικό είτε για τον 

μη εκτελεστικό τους ρόλο. Η Εταιρεία επιλέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυστηρά 

πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για το ήθος και την αξιοπιστία τους και ουδέποτε έχουν 

προκύψει αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που να αποδεικνύουν το αντίθετο.  
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν περαιτέρω τις δεξιότητες και την εμπειρία 

που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή/και τις Επιτροπές του, καθώς και ικανό χρόνο για την άσκηση των κατά 

περίπτωση καθηκόντων τους. Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της Εταιρείας και 

της μακρόχρονης πορείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει επί πολλά έτη την 

υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και κατανοεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει. 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης σε τομείς 

συναφείς με το χώρο, της κατάρτισης πάνω σε θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

της πρακτικής εμπειρίας, θεωρούνται επαρκείς για τη διεκπεραίωση του ρόλου και των 

καθηκόντων της θέσης που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος.  

Η Πολιτική της Εταιρείας προβλέπει ότι κατά την επιλογή, ανανέωση της θητείας και την 

αντικατάσταση μέλους λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής 

καταλληλότητας, καθώς επίσης και η αναγνώριση και προσαρμογή στην κουλτούρα, τις 

αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας. 

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα κατωτέρω στο κεφάλαιο 5 και επαναξιολογείται σε κάθε περίπτωση που 

κρίνεται απαραίτητο. Η καταλληλότητα επαναξιολογείται υποχρεωτικά ιδίως στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την ατομική 

καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού συμβουλίου ή της σύνθεσης του, κατά τις 

οποίες προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη κάποιου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. 

επέλευση γεγονότων σύγκρουσης συμφερόντων). 

 

5. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 
Α. Ατομική Καταλληλότητα  

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με βάση τα 

κριτήρια των παραγράφων 1 – 5 του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία έχουν εφαρμογή στο 

σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως 

εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία σε σχέση με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού 
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Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα 

κριτήρια καταλληλότητας.  

1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, 

επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και 

δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο 

«εμπειρία» εξετάζεται τόσο η θεωρητική κατάρτιση που έχουν αποκτήσει τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, όσο και η πρακτική 

εμπειρία, είτε από προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχαν είτε από άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα. Όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της 

Εταιρείας.  

Κατά την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη κατά πρώτον το επίπεδο και το είδος της 

εκπαίδευσης ή της κατάρτισης του (όπως: τομέας σπουδών και εξειδίκευσης, δια βίου 

κατάρτιση). Οι θεωρητικές γνώσεις μπορούν να σχετίζονται με τις σχετικές με την Εταιρεία 

δραστηριότητες ή με άλλους συναφείς τομείς δραστηριοτήτων, κατά την κρίση της 

Εταιρείας ανάλογα με την ιδιότητα, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους 

Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την αξιολόγηση της πρακτικής και επαγγελματικής 

εμπειρίας, γνώσης και δεξιοτήτων ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 

υπόψη οι προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος 

διαχρονικά (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας). 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται η συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη του μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η διάρκεια παραμονής του στην 

εκάστοτε θέση, το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία απασχολήθηκε, η 

κλίμακα και η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που 

ασκούσε σε αυτή, η τυχόν ευθύνη τμήματος ή/και αριθμού υφισταμένων, η φύση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αξιολόγηση δεν περιορίζεται 

σε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου 

προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο και ρόλο. Διενεργείται από την Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διεξοδική ανάλυση της κατάρτισης και της εμπειρίας του 

μέλους, δεδομένου ότι επαρκής θεωρητική και πρακτική εμπειρία του μέλους, δύναται να 



 

  Σελίδα :  226  

έχει αποκτηθεί και από το βαθμό ευθύνης του, τα καθήκοντα του και την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα. 

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω αναλυτικών 

βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους 

εμπειρία και αντιγράφων τίτλων σπουδών και, κατά περίπτωση, επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων. Η Εταιρεία δύναται να ζητά νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω.  

2. Εχέγγυα ήθους και φήμης  

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η 

τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά 

τεκμήριο ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και 

αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν το αντίθετο.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους με 

ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να:  

 διαθέτουν άμεμπτη ηθική. Ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως 

αμέμπτου ηθικής εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη ή δεν υπάρχει λόγος εύλογης 

σχετικής αμφιβολίας.  

 μην εμπίπτουν, τα ίδια ή/και τα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα, σε περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου, σύμφωνα 

με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και να πληρούν τα κριτήρια 

Ανεξαρτησίας του Νόμου, εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή 

υφιστάμενου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, 

με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να 

ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές 

αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την 

ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της 

νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020, για την εν 

λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του 

μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες 
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συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του 

εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη 

διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να 

εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την 

παράβαση ή το αδίκημα.  

3. Σύγκρουση συμφερόντων  

Ως σύγκρουση συμφερόντων, νοείται η πραγμάτωση των συμφερόντων ενός μέλους, σε 

βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας καθώς επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική 

Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει θεσπίσει:  

 ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναγνώριση, η δημοσιοποίηση, ο 

περιορισμός, η διαχείριση και η αποτροπή περιπτώσεων συγκρούσεων 

συμφερόντων.  

 ορίζονται και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ’ εξαίρεση, θα ήταν 

αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή 

αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.  

 η Εταιρεία και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να γνωστοποιήσουν 

κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίζουν και η Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολογεί την επάρκεια ή μη των μέτρων αυτών, 

ώστε να αποφασίσει για την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως 

ενημερωμένα και συμμορφούμενα με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που 

εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.  

4. Ανεξαρτησία κρίσης  

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις 

και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. «Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση 

και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο 

του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. 

«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των 

καθηκόντων του. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του 
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Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως:  

 θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και 

αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και  

 την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.  

Η ανεξάρτητη βούληση μπορεί να επηρεαστεί από συγκρούσεις συμφερόντων, όμως τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές, 

αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις (δηλ. να ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση). 

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για 

την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται 

κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, 

προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο 

υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη 

προεχόντως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου από την Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να 

ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια 

και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή 

προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν 

τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Β. Συλλογική Καταλληλότητα  

Συλλογικά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρέπει να είναι σε θέση να 

λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση 

ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά πρέπει να είναι σε θέση 

να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα πεδία γνώσεων που πρέπει να είναι αποτελεσματικά για τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας συστήνεται να καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν 

τις απόψεις τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους 

τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ 

άλλων και όσον αφορά:  

 την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται 

με αυτή,  

 τον στρατηγικό σχεδιασμό,  

 τις χρηματοοικονομικές αναφορές,  

 την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,  

 την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,  

 την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,  

 την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα της,  

 την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.  

Ειδικά, όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά 

να ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την υποβολή των προτάσεών της για ορισμό νέου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλάσματος, το 

ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. Η Εταιρεία διασφαλίζει με 

την παρούσα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων μεταξύ των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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6. Διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων προσώπων που εμπίπτουν στην πολιτική 

 
Αξιολόγηση Καταλληλόλητας Μελών 

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που 

εμπίπτουν στην Πολιτική, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από την ανάδειξη του νέου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν για ειδικούς λόγους, η αξιολόγηση δε δύναται να 

τελειώσει πριν τον ορισμό του μέλους, τότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο 

δυνατόν και το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων από τον ορισμό του. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων Προσώπων 

Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της 

Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της 

σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:  

•Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.  

•Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως 

πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη 

συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε 

άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών 

προσώπων.  

•Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο 

υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την 

πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. 

Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity) 

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική 

πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της 

επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται ανωτέρω, κατά την επιλογή νέων 

μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 
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7. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της πολιτικής καταλληλόλητας - 

αξιολόγηση της καταλληλόλητας.  

 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει η Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική 

Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή 

της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια 

και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που 

έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής 

Καταλληλότητας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της 

Εταιρείας όπου απαιτείται.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση του ως συνόλου, αλλά και 

κάθε μέρους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρεία διαδικασία, η 

οποία κινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης 

και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. 

 

8. Γνωστοποίηση / Ισχύς 

Κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στην Πολιτική, με την ανάληψη της θέσης ευθύνης του, 

λαμβάνει γνώση της Πολιτικής και αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση συμμόρφωσης 

του με αυτήν και την έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων προς τα 

αρμόδια όργανα της Εταιρείας, σε περίπτωση που συμβούν γεγονότα που επηρεάζουν τις 

προϋποθέσεις καταλληλότητας.  

Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 

συνεδρίασή του της 16.07.2021 και ισχύει από την 01.09.2021, ημερομηνία έγκρισης της 

από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μέχρι την τυχόν 

τροποποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, εφόσον πρόκειται 

για ουσιώδεις τροποποιήσεις. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν 
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παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής 

Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. 

Η Πολιτική αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

1. Σκοπός της παρούσας πολιτικής 

Ο σκοπός της πολιτικής εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 

βελτίωση των διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτών των μελών, μέσω της 

παροχής γνώσεων και πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με την διαχειριστική 

ευθύνη τους. 

 

2. Στόχοι της παρούσας πολιτικής 

Η παροχή εκπαίδευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του 

στοχεύει στη γνωριμία και κατανόηση από αυτά των ακόλουθων θεμάτων: 

 Του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 Της στρατηγικής της Εταιρείας. 

 Της οργανωτικής δομής της Εταιρείας. 

 Του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το αντικείμενο 

δραστηριότητας και τις εξωτερικές πηγές κεφαλαίων της Εταιρείας. 

 Του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία 

της Εταιρείας.  

 Του ρόλου της Εταιρείας και κάθε μιας συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας εντός του 

Ομίλου. 

 Των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς που επικρατούν στους κλάδους στους 

οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο. 

 Των κινδύνων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα (και τους τρόπους 

χρηματοδότησης αυτής) κάθε μιας από τις εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο. 

 

3. Παράγοντες που διαμορφώνουν την εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Η Εταιρεία παρέχει εκπαίδευση προς τα υποψήφια και τα υφιστάμενα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών 
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συναντήσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Κατά τον σχεδιασμό 

αυτών των εκπαιδευτικών εργαλείων λαμβάνονται υπόψη: 

 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους του Διοικητικού συμβουλίου, 

όπως ορίζονται με βάση την ιδιότητα του ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού 

μέλους και την συμμετοχή του σε επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Το γνωστικό υπόβαθρο κάθε μέλους σε θέματα που σχετίζονται με τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτού, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω 

ακαδημαϊκών σπουδών, πιστοποιήσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς 

και της επαγγελματικής πορείας του. 

 Οι επαγγελματικές παραστάσεις κάθε μέλους, οι οποίες έχουν διαμορφώσει την 

εμπειρία του. 

 Οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τα θέματα – στόχους της παρούσας 

πολιτικής. 

 Οι αδυναμίες που ενδεχομένως εντοπίζονται κατά την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Χρονικός ορίζοντας εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάει από την ημερομηνία 

της εκλογής του σε αυτό και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. 

Επισημαίνεται ότι, κάθε μέλος λαμβάνει μια προκαταρτική γενική ενημέρωση κατά την 

χρονική στιγμή που θέτει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

5. Διαδικασία εκπαίδευσης 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται κατόπιν έγκρισης από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε συνέχεια 

σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αποδέκτης αιτημάτων από οποιοδήποτε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος. Η Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καταθέτει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τέτοια προγράμματα, δηλαδή τον αριθμό 

των εκπαιδευόμενων μελών, τον τόπο διεξαγωγής, τον αριθμό των ημερών εκπαίδευσης, 

τις εκπαιδευτικές ώρες ανά ημέρα, τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τη θεματολογία, τους 
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εκπαιδευτές και το κόστος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διευκρινίζεται ότι, η εκπαίδευση 

αυτού του τύπου μπορεί να γίνει είτε με εγγραφή των συμμετεχόντων σε σεμινάρια τα 

οποία διενεργούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς είτε με παρακολούθηση 

διαλέξεων εντός του κτιρίου γραφείων της Εταιρείας που πραγματοποιούνται από μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας ή εξειδικευμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

Οι ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και με Διευθυντικά 

Στελέχη πραγματοποιούνται, είτε με πρωτοβουλία των πάροχων ενημέρωσης είτε με 

πρωτοβουλία των αιτούμενων την ενημέρωση προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επαγγελματικές υποχρεώσεις των πάροχων ενημέρωσης, οι οποίες καθορίζουν την 

διαθεσιμότητα τους.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

1. Σκοπός της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή 

κατάλληλων και επικαιροποιημένων διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η 

πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του 

σκοπού αυτού. Το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο συνθέτουν: 

- Οι νόμοι και οι αποφάσεις δημοσίων αρχών που έχουν το χαρακτήρα νόμου 

(εξωτερικό κανονιστικό πλαίσιο). 

- Το Καταστατικό, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι κανόνες και οι διαδικασίες που 

υπαγορεύονται από Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας για τα οποία η Εταιρεία έχει 

λάβει σχετικές πιστοποιήσεις (εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο).  

 

Τονίζεται ότι την ευθύνη για την συμμόρφωση κάθε Μονάδας (Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας) 

της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο την έχει πρωτίστως ο 

προϊστάμενος αυτής, γεγονός που δεν απαλλάσσει τους υπαλλήλους αυτών των μονάδων 

από την υποχρέωση που έχουν στο να ενημερώνονται και με δική τους πρωτοβουλία για 

το ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι σχετικό με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους.  

 

2. Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η Εταιρεία έχει αναθέσει τον σχεδιασμό κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής 

συμμόρφωσης σε εξωτερικούς συμβούλους (Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης). 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διατηρεί μόνιμη συνεργασία με δύο δικηγορικά γραφεία. Το ένα 

δικηγορικό γραφείο είναι αρμόδιο για θέματα Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου της 

Κεφαλαιαγοράς, ενώ το άλλο για θέματα Φορολογικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, 

Ναυτικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Δικαίου, Δικαίου Συμβάσεων Πώλησης Αγαθών, 

Παροχής Υπηρεσιών και Χρηματοδότησης και Δικαίου Προστασίας Προσωπικών 
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Δεδομένων. Και τα δύο είναι πλήρως ενημερωμένα αναφορικά με το εσωτερικό 

κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας, στην διαμόρφωση του οποίου συνεισφέρουν. Με 

πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και του Διευθύνοντα 

Συμβούλου, ο αριθμός των μελών της Ομάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να 

διευρυνθεί με την συμμετοχή σε αυτή και άλλων εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων, 

όπως είναι, για παράδειγμα, οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.    

Ειδικότερα, η Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης: 

 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για κάθε διαπιστωθείσα 

σημαντική παράβαση του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ή για τυχόν 

αποκλίσεις του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου από νόμους και αποφάσεις 

δημοσίων αρχών. 

 Σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, 

παρέχει σχετικές οδηγίες για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών 

διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Μονάδες (Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες) της 

Εταιρείας, παρέχοντας καθοδήγηση και σε Θυγατρικές για την ορθή αντιμετώπιση 

τέτοιων ζητημάτων.  

 Σχεδιάζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελεσματικές 

διαδικασίες ενημέρωσης των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις 

αρμοδιότητες τους ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα με 

αντικείμενο θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.  

 

3. Διαδικασία Αναφοράς Δυσλειτουργιών 

 

Α. Γενικές αρχές 

 Οι παραλήπτες των αναφορών για δυσλειτουργίες λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων μελών του 

προσωπικού σε αυτές, στοχεύοντας στην διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 

της ταυτότητας του αναφέροντος. 

 Η επιβολή αντιποίνων κατά των αναφερόντων δεν είναι ανεκτή. 

 Οι αναφέροντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον απαιτείται, να ενημερωθούν για 

τη δράση που έχει αναληφθεί ως συνέπεια της αναφοράς τους. 
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Β. Διαδικασία υποβολής αναφορών 

 Αναφορές μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της 

Εταιρείας ή Θυγατρικής που καλόπιστα ενεργώντας αναφέρει περιστατικό ή 

περιστατικά που ανακάλυψε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σε σχέση 

με αυτά και τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρής παρατυπίας. Η αναφορά 

θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση. 

 Αναφορές μπορούν να υποβληθούν και από πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας 

ή Θυγατρικής. 

 Οι αναφορές υποβάλλονται σε μορφή φύλλων χαρτιού ή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το οποίο αποστέλλεται μέσω είτε της εταιρικής είτε της προσωπικής 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναφέροντος. 

 Παραλήπτης των παραπάνω αναφορών είναι η Ομάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, η οποία τις αξιολογεί, παρέχοντας, εφόσον κρίνει σκόπιμο, 

παρατηρήσεις στους αναφέροντες. 

 Η Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το περιεχόμενο κάθε 

παραληφθείσας αναφοράς. Κοινοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τις 

σημαντικότερες υποθέσεις δυσλειτουργιών, η οποία τις αξιολογεί περαιτέρω. 

Προτείνει διορθωτικά μέτρα.  

 Προς το σκοπό αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, αναφορές που εμπλέκουν 

μέλος της Ομάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα υποβάλλονται απευθείας στην 

Επιτροπή Ελέγχου, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 Αναφορές σχετικά με παρατυπίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 

Διευθύνοντα Συμβούλου θα υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. 

 Αναφορές σχετικά με παρατυπίες λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

 Η Επιτροπή Ελέγχου θα αναφέρει στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της εάν 

ήλθαν σε γνώση της αναφορές σχετικά με δυσλειτουργίες ή / και σοβαρές 

παρατυπίες ή / και περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς. 
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Γ. Εξαιρέσεις από την υποβολή αναφορών 

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναφορά δυσλειτουργίας αναφορά που αφορά σε: 

 Πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί. 

 Αβάσιμες φήμες και διαδόσεις. 

 Ζητήματα με ασήμαντο χαρακτήρα. 

 Διαφωνίες για θέματα που δεν παραβιάζουν το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 

ή δεν αποτελούν ηθικά ανάρμοστη συμπεριφορά. 

 Μη καλόπιστες αναφορές, όπως όσες γίνονται καταχρηστικά (π.χ. όταν 

επαναλαμβάνονται αποσκοπώντας στην αποδιοργάνωση της Μονάδας ή τη 

δυσφήμιση του αναφερόμενου προσώπου κ.λπ.) και όσες γίνονται κακόβουλα, 

επιπόλαια ή με δυνητικά δυσφημιστικό σκοπό (δηλαδή ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες 

κατηγορίες με στόχο να βλάψουν την ακεραιότητα ή την υπόληψη άλλου 

προσώπου). 

 Περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινηθεί προανακριτική ή δικαστική διαδικασία.  

 

Δ. Εξέταση των αναφορών από την Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης: 

 Αξιολογεί την ακρίβεια και την σπουδαιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, 

προκειμένου να αποφασίσει για το εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που επιβάλλουν 

την περαιτέρω έρευνα και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. 

 Μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στη Μονάδα που είναι το αντικείμενο του 

παραπόνου ή σε τυχόν άλλη αρμόδια Μονάδα. 

 Γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου περιπτώσεις στις οποίες υποθέσεις 

παραλαμβανόμενων αναφορών δεν παραπέμφθηκαν σε αυτή (δηλαδή στην 

Επιτροπή Ελέγχου) για περαιτέρω αξιολόγηση, αιτιολογώντας τη μη παραπομπή 

αυτών των υποθέσεων.    

 

Ε. Διαδικασία παρακολούθησης ενεργειών που έπονται της αναφοράς 

Η Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί την υλοποίηση ενεργειών 

(διορθωτικού ή μη διορθωτικού χαρακτήρα) και εφόσον απαιτείται παρέχει παρατηρήσεις 

στους αναφέροντες σχετικά με τις ενέργειες που προβλέπονται ή ελήφθησαν σε συνέχεια 

της αναφοράς (για παράδειγμα, κλείσιμο λόγω ελλείψεως αποδεικτικών στοιχείων ή για 
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άλλο λόγο, έναρξη εσωτερικής έρευνας και ενδεχομένως τα ευρήματα της ή / και τα μέτρα 

που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, παραπομπή σε αρμόδια αρχή για 

περαιτέρω έρευνα) στο βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες δεν επηρεάζουν την έρευνα 

και δεν θίγουν τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων. 

 

Ζ. Λοιπά ζητήματα 

 Εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος: Τα στοιχεία των προσώπων 

που ανέφεραν σοβαρές παρατυπίες με καλή πίστη δεν θα αποκαλυφθούν στο 

πρόσωπο που ενδεχομένως εμπλέκεται στις αναφερθείσες παρατυπίες ή σε 

οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εκτός εάν ο αναφέρων επιτρέψει 

προσωπικά την αποκάλυψη της ταυτότητας του ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο 

προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής ή δικαστικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, η 

ταυτότητα του αναφέροντος δεν περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που 

διαβιβάζονται στις τυχόν εμπλεκόμενες Μονάδες.  

 Κυρώσεις για εκείνους που λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων: Κανένα μέλος του 

προσωπικού δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη θέση του για να εμποδίσει άλλα μέλη 

του προσωπικού να αναφέρουν σοβαρές παρατυπίες. Οποιαδήποτε μορφή 

αντιποίνων που λαμβάνονται από μέλος του προσωπικού εναντίον του 

αναφέροντος απαγορεύεται. Η Εταιρεία εξετάζει κάθε ισχυρισμό σχετικά με 

αντίποινα και όπου απαιτείται λαμβάνονται ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

πειθαρχικών ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία. 

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων βάσει της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των σχετικών με 

αυτήν διαδικασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 και της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2016/680 που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά 

δεδομένα που δεν έχουν σχέση με τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης 

διαγράφονται άμεσα. 
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4. Μέσα βελτίωσης του επιπέδου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας (και 

των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων) και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού σε σχετικά θέματα 

 
 Ενημερωτικές συναντήσεις του προϊστάμενου κάθε Μονάδας με τους υφισταμένους 

του. 

 Ενημερωτικές συναντήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη της 

Ομάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.   

 Ενημερωτικές συναντήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα Διευθυντικά 

Στελέχη. 

 Ενημερωτικές συναντήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το σύνολο των 

απασχολουμένων σε μια Μονάδα. 

 Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων που συνδέονται με 

την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας σε ημερίδες και σεμινάρια τα οποία 

διενεργούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.  

 Παρακολούθηση διαλέξεων εντός του κτιρίου γραφείων της Εταιρείας που 

πραγματοποιούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρείας ή εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Δωρεάν πρόσβαση των εργαζομένων σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που αφορά 

το ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι σχετικό με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. 

 Λήψη πληροφοριακού υλικού από Ενώσεις και Σωματεία στα οποία η Εταιρεία είναι 

εγγεγραμμένο μέλος. 

 Ύπαρξη εταιρικής βιβλιοθήκης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

1. Προοίμιο 

Ως εταιρική διακυβέρνηση εννοούμε το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται μεταξύ της 

διοίκησης της εταιρίας, των μετόχων, των εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου 

μέρους και αποσκοπεί στη δημιουργία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα δυνατών και 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 

2. Εννοιολογικό πλαίσιο του αντικειμένου της αξιολόγησης 

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν οι ακόλουθοι τέσσερις (4) βασικοί 

πυλώνες: 

α. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

β. Οι διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

γ. Οι μηχανισμοί επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των 

δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς. 

δ. Η πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. 

 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του 

εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση 

κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία της. 

Η διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου που η Εταιρεία εφαρμόζει εντάσσεται στο πεδίο ευθύνης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της. Η διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

α. Τη διαχείριση κινδύνων. 
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β. Την κανονιστική συμμόρφωση. 

γ. Την συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

δ. Την αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

ε. Τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που 

απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής και της μη 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων ατομικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Η αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται με 

βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως είναι τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το 

Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό Έλεγχο και το 

Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO. 

Οι συνιστώσες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 

αξιολόγησης από ανεξάρτητο αξιολογητή είναι: 

 

α. Το Περιβάλλον Ελέγχου: Είναι το σύνολο προτύπων, διαδικασιών και δομών που 

συναποτελούν τη βάση για την άσκηση ελέγχου σε ολόκληρη την Εταιρεία. Τα στοιχεία του 

Περιβάλλοντος Ελέγχου είναι: 

- Ακεραιότητα, Ηθικές Αξίες και Συμπεριφορά Διοίκησης. Εξετάζεται κατά πόσο έχει 

αναπτυχθεί ένα σαφές πλαίσιο ακεραιότητας και ηθικών αξιών που διέπει τη λήψη 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά πόσο υφίστανται διαδικασίες 

παρακολούθησης για την πιστή τήρηση τους, ώστε οποιεσδήποτε αποκλίσεις να 

εντοπίζονται εγκαίρως και να διορθώνονται καταλλήλως. 

- Οργανωτική Δομή. Εξετάζεται κατά πόσο η οργανωτική δομή της Εταιρείας παρέχει 

το πλαίσιο για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την εποπτεία των 

εταιρικών εργασιών μέσω οργανογράμματος για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες 

και τις λειτουργικές δραστηριότητες της σύμφωνα με το οποίο οριοθετούνται οι 

βασικές περιοχές ευθύνης εντός της Εταιρείας και θεμελιώνονται οι κατάλληλες 

γραμμές αναφοράς, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας και τη φύση των εργασιών 

της. 

- Διοικητικό Συμβούλιο. Εξετάζεται η δομή, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ιδίως ως προς τα θέματα: α) τη 
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σχέση με την εκτελεστική διοίκηση, β) των αρμοδιοτήτων εποπτείας της λειτουργίας 

και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και γ) της σύνθεσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. μέγεθος, καταλληλότητα και ποικιλομορφία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.α.). 

- Εταιρική Ευθύνη. Εξετάζεται η λειτουργία της ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης και 

ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιστά, με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις 

κατάλληλες δομές, γραμμές αναφοράς, περιοχές ευθύνης και αρμοδιότητας προς 

την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

- Ανθρώπινο Δυναμικό. Εξετάζονται ενδεικτικά οι πρακτικές πρόσληψης, αμοιβών, 

εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού έτσι ώστε να 

καταδεικνύεται η αφοσίωση της Διοίκησης στις αρχές της ακεραιότητας, των ηθικών 

αξιών και της γνωστικής επάρκειας του προσωπικού. 

 

β. Η Διαχείριση Κινδύνων: Περιλαμβάνει την επισκόπηση της διαδικασίας αναγνώρισης 

και αξιολόγησης των κινδύνων, τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας σε 

αυτούς και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων. Ως κίνδυνος 

ορίζεται η πιθανότητα επέλευσης ενός γεγονότος που θα επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη 

των στόχων της Εταιρείας ή Θυγατρικής. Η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων αποτελεί 

προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη διατήρηση αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

Εταιρείας και των Θυγατρικών. Η Διαχείριση Κινδύνων περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

στάδια: 

- Καθορισμός αντικειμενικών στόχων. 

- Αναγνώριση γεγονότων. 

- Αξιολόγηση κινδύνων. 

- Απόκριση στον κίνδυνο. 

 

Ειδικότερα, επισκοπείται: 

- Ο ρόλος και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με την διαχείριση 

κινδύνων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 

- Το έργο και οι αρμοδιότητες των μονάδων (Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες) σε σχέση με 

την διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

επιχειρήσεων. 
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- Η ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων 

(όπως για παράδειγμα η τήρηση Αρχείου Κινδύνου) προσδιορισμού, ανάλυσης, 

ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η 

λειτουργία της Εταιρείας και των Θυγατρικών.  

 

γ. Οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και οι Δικλείδες Ασφαλείας: Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει 

τους μηχανισμούς ελέγχου των κρίσιμων δικλείδων ασφαλείας, με έμφαση στις δικλείδες 

ασφαλείας που σχετίζονται με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, διαχωρισμό 

καθηκόντων και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι 

δικλείδες ασφαλείας (καλούμενες επίσης και ‘’σημεία ελέγχου’’) είναι οι δράσεις, με τη 

μορφή πολιτικών, διαδικασιών, τεχνικών και μηχανισμών, που τίθενται σε λειτουργία 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υλοποιούνται οι αποφάσεις της Διοίκησης σχετικά με τη 

διαχείριση των κινδύνων κατά την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της Εταιρείας. 

Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη των δικλείδων ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη οι 

εντοπισθέντες εγγενείς κίνδυνοι που είναι πιθανό να επιδράσουν αρνητικά στην 

εκπλήρωση της επιχειρηματικής στρατηγικής. Οι δικλείδες ασφαλείας εκτελούνται από όλο 

το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντικά Στελέχη και 

λοιπό προσωπικό), εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας και σε διάφορα στάδια 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μπορεί να είναι προληπτικές ή ανιχνευτικές ως προς 

τη φύση τους και να περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως εγκρίσεις, 

εξουσιοδοτήσεις, επιβεβαιώσεις, επισκοπήσεις κ.λπ..      

 

δ. Το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας: Αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης της 

χρηματοοικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ. 

Εποπτικών, Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Αρχών, Ορκωτών Ελεγκτών κ.λπ.) και μη 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (π.χ. τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 

θέματα) καθώς και τις διαδικασίες κρίσιμης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της 

Εταιρείας. Η επικοινωνία είναι η συνεχής, επαναλαμβανόμενη διαδικασία παροχής, 

κοινοποίησης και απόκτησης της απαραίτητης πληροφόρησης. Η εσωτερική επικοινωνία 

είναι το μέσο με το οποίο οι πληροφορίες διαδίδονται σε ολόκληρη την Εταιρεία, ρέοντας 

προς τα πάνω και προς τα κάτω. Η εξωτερική επικοινωνία αφενός επιτρέπει την είσοδο 

στην Εταιρεία πληροφοριών από εξωτερικά προς αυτή μέρη και αφετέρου παρέχει 
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πληροφορίες σε εξωτερικά μέρη σχετικά με τις αποκρίσεις της Εταιρείας στις απαιτήσεις 

και τις προσδοκίες τους. Η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει κατάλληλα κανάλια εσωτερικής και 

εξωτερικής επικοινωνίας, όπως επικοινωνίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας με τις επιτροπές του, επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με 

τους μετόχους της, επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τα 

Διευθυντικά Στελέχη, επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τα 

Διοικητικά Συμβούλια των Θυγατρικών, επικοινωνίας των μονάδων της Εταιρείας με τις 

μονάδες των Θυγατρικών κ.α. 

 

ε. Η Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: Η συνιστώσα αυτή 

περιλαμβάνει τις δομές και τους μηχανισμούς της Εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με την 

διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την αναφορά 

ευρημάτων προς διόρθωση ή βελτίωση (Επιτροπή Ελέγχου και Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου).  

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου, επισκοπείται από τον αξιολογητή η διαδικασία 

παρακολούθησης από αυτήν της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Ως προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επισκοπείται από τον αξιολογητή: 

- Η ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Η ενσωμάτωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο 

διακυβέρνησης της Εταιρείας, η οργανωτική της ανεξαρτησία και η επάρκεια 

στελέχωσης. 

- Τα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

- Οι γνώσεις και δεξιότητες του απασχολούμενου προσωπικού στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Δείγμα εκθέσεων ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την 

έγκαιρη υποβολή τους, την καταλληλότητα και την πληρότητα τους. 

- Η αποτελεσματική λειτουργία των εποπτικών οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου. 
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Τέλος, επισκοπείται από τον αξιολογητή η εφαρμογή της Πολιτικής Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, καθώς και οι σχετικές με αυτή την πολιτική διαδικασίες. 

 

3. Χρόνος- Περιοδικότητα αξιολόγησης  

 Η αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης διενεργείται είτε περιοδικά είτε 

κατά περίπτωση. Ως περιοδικότητα καθορίζεται η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ 

δύο διαδοχικών αξιολογήσεων και η οποία προσδιορίζεται στα τρία (3) έτη με αφετηρία 

την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας αξιολόγησης. Ως χρόνος προσδιορίζεται η 

χρονική στιγμή κατά την οποία απαιτείται να διενεργηθεί είτε η περιοδική αξιολόγηση είτε 

η κατά περίπτωση αξιολόγηση. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της, δύναται να απαιτήσει την κατά περίπτωση 

διενέργεια αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, εφόσον δεν 

έχει προηγηθεί ανάλογη αξιολόγηση κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. 

 

4. Χαρακτηριστικά αξιολογητή 

α. Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

Ο αξιολογητής και τα μέλη της ομάδας έργου αξιολόγησης πρέπει να έχει ανεξαρτησία και 

να μην έχει σχέσεις εξάρτησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020, καθώς και 

να έχει αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ως αντικειμενικότητα 

ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στον αξιολογητή να εκτελεί 

το έργο του όπως πιστεύει ο ίδιος και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα 

του. Η αντικειμενικότητα απαιτεί να μην επηρεάζεται η κρίση του αξιολογητή από τρίτους 

ή από γεγονότα. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας, η 

αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν δύναται να πραγματοποιείται 

από τον ίδιο αξιολογητή για τρίτη (3η) συνεχόμενη αξιολόγηση.  

 

β. Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση 

Ο επικεφαλής της ομάδας έργου της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (και σε κάθε περίπτωση ο υπογράφων την αξιολόγηση), πρέπει να 

διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις (ανάλογα με τα επαγγελματικά 

πρότυπα που επικαλείται) καθώς και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία (όπως για 

παράδειγμα σε έργα αξιολόγησης Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και δομών εταιρικής 
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διακυβέρνησης). Ο αξιολογητής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη 

διενέργεια του έργου τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις 

και πείρα ως προς τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και ότι χρησιμοποιεί κατάλληλα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους και 

διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνέχεια, την κανονικότητα και την ποιότητα 

της εκτέλεσης των εργασιών. 

 

5. Διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Αρμόδιο όργανο για την πραγματοποίηση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας αναφορικά με την επιλογή του φορέα (ή / και των προσώπων) που θα 

διενεργήσει την αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η Επιτροπή 

Ελέγχου, η οποία αξιολογεί τους υποψήφιους αξιολογητές. Αρμόδιο όργανο για την 

έγκριση της ανάθεσης της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων 

της σύμβασης ανάθεσης, στην οποία αναγράφονται και οι προδιαγραφές του 

συμφωνηθέντος έργου, είναι η Επιτροπή Ελέγχου. Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η 

Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εισηγείται τη γνώμη της επί αυτών των αποτελεσμάτων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο αξιολογητής του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με το πέρας της αξιολόγησης 

του, υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο 

σύνοψη των παρατηρήσεων του όσο και ανάλυση αυτών, τον χρόνο σύνταξης αυτής, την 

ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει η Έκθεση 

Αξιολόγησης, η οποία εκκινεί από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς της 

προηγούμενης αξιολόγησης. Η σύνοψη περιλαμβάνει το συμπέρασμα του αξιολογητή, 

ανάλογα με τα πρότυπα αξιολόγησης που επικαλείται, αναφορικά με την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης, περιλαμβάνει τα 

σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που 

απορρέουν από αυτά καθώς και την απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας σε αυτά, 

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά 

χρονοδιαγράμματα. Η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο των ευρημάτων της 

αξιολόγησης με τις σχετικές αναλύσεις.  
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Αποδέκτες της Έκθεσης Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου. Σύνοψη αυτής της έκθεσης (ή το σύνολο 

αυτής κατόπιν σχετικού αιτήματος) υποβάλλεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα από την 

Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία αναφοράς της έκθεσης αξιολόγησης. 

Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τα 

αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης τυχόν διορθωτικών ενεργειών 

που θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα ευρήματα της 

Έκθεσης Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

6. Κριτήρια χαρακτηρισμού μιας θυγατρικής ως σημαντικής  

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα οικονομικά 

μεγέθη για τον χαρακτηρισμό μιας θυγατρικής ως σημαντικής: 

 Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου στη θυγατρική ως ποσοστό του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (μητρικής). 

 Η αξία και η συχνότητα εμφάνισης συναλλαγών, σε ετήσια βάση, μεταξύ Εταιρείας 

(μητρικής) και θυγατρικής, όταν η θυγατρική ενεργεί ως πελάτης. 

 Η αξία και η συχνότητα εμφάνισης συναλλαγών, σε ετήσια βάση, μεταξύ Εταιρείας 

(μητρικής) και θυγατρικής, όταν η θυγατρική ενεργεί ως προμηθευτής.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: …  (ΜΗΝΑΣ - ΕΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: … 
ΤΜΗΜΑ: … 
 
 
1) Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχειοθετούν την γνώση του αντικειμένου και την απόδοση του 
αξιολογούμενου προσώπου. Παρακαλούμε πολύ βάλτε x στο αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης 
(ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ενώ ο βαθμός 6 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο ανταποκρίνεται πλήρως στο 
υπό εξέταση χαρακτηριστικό). 
 
           0       1        2        3        4         5       6 
α) Ορθή έκδοση δικαιολογητικών   [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]  
β) Βαθμός εφαρμογής οδηγιών εκτέλεσης 
συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες αποτελούν         [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]  
το αντικείμενο απασχόλησης του αξιολογούμενου 
γ) Γνώση Αγγλικής γλώσσας                                     [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
δ) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας *                              [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ε) Ορθή διενέργεια λογιστικών εγγραφών             [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]   
στ) Γνώση Ελληνικού Εργατικού Δικαίου  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ζ) Γνώση Ελληνικού Φορολογικού Δικαίου  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
η) Γνώση Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
θ) Συμμετοχή στην διαδικασία έκδοσης  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
λογιστικών καταστάσεων 
ι) Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ια) Γνώση χειρισμού του υφιστάμενου                      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
προγράμματος ναυλώσεων  
ιβ) Γνώση βοηθητικών προγραμμάτων                      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
 (WORD, EXCEL κλπ.) 
ιγ) Γνώση χειρισμού του προγράμματος 
λογιστικής                                                                   [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ιδ) Αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών                         [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ιε) Τήρηση καθορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών                  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ιστ) Συνέπεια ολοκλήρωσης συνολικών                     
καθηκόντων                                                                [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ιζ) Κατάθεση προτάσεων βελτίωσης [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
διαδικασιών εργασίας 
 
* Παρακαλούμε σημειώστε την άλλη / άλλες ξένες γλώσσες……………………………….. 
 
 
2) Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχειοθετούν την προθυμία και το ήθος του αξιολογούμενου 
προσώπου. Παρακαλούμε πολύ βάλτε x στο αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 
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υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ενώ ο βαθμός 6 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο ανταποκρίνεται πλήρως στο 
υπό εξέταση χαρακτηριστικό). 
 
                 0       1        2        3        4         5       6 
α) Αντιμετώπιση τακτικών εργασιών                      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
β) Αντιμετώπιση έκτακτων εργασιών                      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
γ) Σχέση με τους συναδέλφους εντός τμήματος      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]  
δ) Σχέση με τους συναδέλφους εκτός τμήματος      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
ε) Πνεύμα ομαδικότητας                                          [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
στ) Βαθμός συμμόρφωσης με  
παρατηρήσεις του υπεύθυνου                                  [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
τμήματος ή της Διοίκησης 
ζ) Δεκτικότητα στην κριτική που                             [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
αφορά την ποιότητα της εργασίας του 
η) Ατομική καθαριότητα και γενικότερη                 [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
υγιεινή της θέσης εργασίας του  
 
 
3) Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχειοθετούν τις προοπτικές εξέλιξης του αξιολογούμενου προσώπου. 
Παρακαλούμε πολύ βάλτε x στο αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι 
το αξιολογούμενο πρόσωπο δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενώ ο βαθμός 
6 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο ανταποκρίνεται πλήρως στο υπό εξέταση χαρακτηριστικό). 
 

                                  0       1        2        3        4         5       6 
α) Προοπτικές βελτίωσης ως προς                          [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
τη γνώση      
β) Προοπτικές βελτίωσης ως προς                          [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
το χαρακτήρα 
γ) Προοπτικές βελτίωσης ως προς                          [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ] 
την εργασιακή συμπεριφορά      
 
 
4) Θεωρείτε ότι κατά το προηγούμενο έτος σε σχέση με την γνώση του αντικειμένου και με την απόδοση 
του ο αξιολογούμενος (βάλτε x σε μία μόνο από τις ακόλουθες επιλογές): 
 
[  ] Βελτιώθηκε / Ήταν ήδη καλός 
[  ] Βελτιώθηκε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Βρίσκεται ήδη στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
 
 
5) Θεωρείτε ότι κατά το προηγούμενο έτος σε σχέση με την προθυμία και το ήθος του ο αξιολογούμενος 
(βάλτε x σε μία μόνο από τις ακόλουθες επιλογές): 
 
[  ] Βελτιώθηκε / Ήταν ήδη καλός 
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[  ] Βελτιώθηκε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Βρίσκεται ήδη στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
 
 
6) Θεωρείτε ότι κατά το προηγούμενο έτος σε σχέση με τις προοπτικές εξέλιξης του ο αξιολογούμενος 
(βάλτε x σε μία μόνο από τις ακόλουθες επιλογές): 
 
[  ] Βελτιώθηκε / Ήταν ήδη καλός 
[  ] Βελτιώθηκε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Βρίσκεται ήδη στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Παρέμεινε στάσιμος / Δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
[  ] Χειροτέρευσε / Δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο 
 
 
7)  Πως θεωρείτε ότι οι έξω - γραφειακές δραστηριότητες του αξιολογούμενου επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν την εργασιακή του αποδοτικότητα 
 
[ ] Θετικά 
[ ] Δεν επηρεάζουν 
[ ] Αρνητικά 
  
(Εάν η απάντησή σας στην παραπάνω ερώτηση είναι <<Θετικά>> ή <<Αρνητικά>> θα παρακαλούσαμε 
στην πίσω λευκή σελίδα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ποιες είναι οι 
δραστηριότητες αυτές και πως πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εργασιακή του 
αποδοτικότητα) 

 
 
8) Θεωρείτε ότι ο αξιολογούμενος μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί τα σημερινά του καθήκοντα 
 
[ ] Ναι 
[ ] Όχι 
 
 
9) Θα θέλατε να επισημάνετε κάτι άλλο πέρα από τα παραπάνω για τον αξιολογούμενο  
 
[ ] Ναι 
[ ] Όχι 
 
(Εάν  η απάντησή σας είναι θετική θα παρακαλούσαμε στην πίσω λευκή σελίδα να μας αναφέρετε αυτό 
που εσείς επιθυμείτε)  
   
(ΗΜΕΡΗΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
(ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ) 
(ΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΥΤΟ)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΥΤΟ)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

 

1. Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επιτροπών 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

(Έτος αναφοράς) 

 

1. Προσωπικά στοιχεία αξιολογούμενου 

Α. Όνομα: … 

Β. Επώνυμο: … 

Γ.  Όνομα πατέρα: … 

Δ. Έτος γέννησης: … 

 

2. Θέση αξιολογούμενου 

Α. Το αξιολογούμενο πρόσωπο συμμετέχει στα ακόλουθα όργανα διοίκησης: 

(παρακαλούμε βάλτε x στις επιλογές που ανταποκρίνονται στο αξιολογούμενο πρόσωπο) 

Διοικητικό Συμβούλιο [  ] 

Επιτροπή Ελέγχου [  ] 

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων [  ] 

Άλλη επιτροπή (αναφέρετε τον τίτλο) … 

  

Β. Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο:  

Πρόεδρος [  ] 

Διευθύνων Σύμβουλος [  ]  

Αντιπρόεδρος [  ] 

Μέλος [  ] 
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Γ. Ιδιότητα:  

Εκτελεστικό [  ] 

Μη εκτελεστικό [  ] 

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό [  ] 

 

Δ. Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου:  

Πρόεδρος [  ] 

Μέλος [  ] 

 

Ε. Θέση στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:  

Πρόεδρος [  ] 

Μέλος [  ] 

 

Ζ. Θέση σε άλλη επιτροπή: … 

 

Η. Μήνας / Έτος πρώτης συμμετοχής στα ακόλουθα διοικητικά όργανα: 

Διοικητικό Συμβούλιο: … / … 

Επιτροπή Ελέγχου: … / … 

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων: … / … 

Άλλη επιτροπή: … / … 

 

Θ. Έτος λήξης της τρέχουσας θητείας του στα ακόλουθα διοικητικά όργανα: 

Διοικητικό Συμβούλιο: …  

Επιτροπή Ελέγχου: …  

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων: …  

Άλλη επιτροπή: …  

 

3. Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία αξιολογούμενου 

Α. Το αξιολογούμενο πρόσωπο κατέχει πιστοποιημένη γνώση στα ακόλουθα 

επιστημονικά αντικείμενα: 

Οικονομική Επιστήμη [  ] 

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων [  ] 
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Χρηματοοικονομικά [  ] 

Λογιστική [  ] 

Μάρκετινγκ [  ] 

Πληροφορική [  ] 

Άλλο (αναφέρετε) … 

 

Β. Το αξιολογούμενο άτομο διαθέτει άριστη γνώση των ακόλουθων γλωσσών:  

Ελληνικής [  ] 

Αγγλικής [  ] 

Γαλλικής [  ] 

Γερμανικής [  ] 

Ιταλικής [  ] 

Άλλης (αναφέρετε) 

 

Γ. Κατά το έτος αναφοράς, το αξιολογούμενο πρόσωπο βελτίωσε τις γνώσεις του; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Δ. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, σε ποιο γνωστικό πεδίο 

υπήρξε βελτίωση γνώσεων; 

Οικονομική Επιστήμη [  ] 

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων [  ] 

Χρηματοοικονομικά [  ] 

Λογιστική [  ] 

Μάρκετινγκ [  ] 

Πληροφορική [  ] 

Άλλο (αναφέρετε) … 

 

Ε. Ποιο μέσο χρησιμοποίησε το αξιολογούμενο πρόσωπο για τη βελτίωση των γνώσεων 

του; 

Παρακολούθηση σεμιναρίων [  ] 

Παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών [  ] 
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Παρακολούθηση προγράμματος λήψης επαγγελματικής πιστοποίησης [  ] 

Ζ. Λοιπές πληροφορίες που επιθυμείτε να αναφέρετε σε σχέση με την εκπαίδευση του 

αξιολογούμενου προσώπου: 

… 

 

Η. Ποιον κλάδο αφορούν η εμπειρία και οι επαγγελματικές παραστάσεις του 

αξιολογούμενου προσώπου; 

Τουρισμός [  ] 

Ναυτιλία [  ] 

Συμβουλευτικές προς επιχειρήσεις υπηρεσίες [  ] 

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων [  ] 

Άλλο (αναφέρετε) … 

 

Θ. Λοιπές πληροφορίες που επιθυμείτε να αναφέρετε σε σχέση με την επαγγελματική 

εμπειρία του αξιολογούμενου προσώπου: 

… 

 

Ι. Πως σχετίζονται η γνώση, η εμπειρία και οι επαγγελματικές παραστάσεις του 

αξιολογούμενου προσώπου με τα αντικείμενα δραστηριότητας του ομίλου της 

«Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία»; 

…  

 

Κ. Πως σχετίζονται η γνώση, η εμπειρία και οι επαγγελματικές παραστάσεις του 

αξιολογούμενου προσώπου με την θέση που κατέχει αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο ή / 

και στις Επιτροπές; 

… 

 

4. Συνεισφορά αξιολογούμενου στη λήψη αποφάσεων 

Α. Κατά τη γνώμη σας, για ποια από τα παρακάτω θέματα θεωρείτε ότι το αξιολογούμενο 

πρόσωπο έχει σημαντική γνώση ή / και εμπειρία; 

Εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής [  ] 

Επενδύσεις σε τουριστικούς λιμένες [  ] 
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Διαχείριση προσωπικού [  ] 

Μάρκετινγκ υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού [  ] 

Λογιστική απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας [  ] 

Διαχείριση κινδύνων [  ] 

Αξιολόγηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης [  ] 

Συμμόρφωση με το δίκαιο του θαλάσσιου τουρισμού [  ] 

Συμμόρφωση με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς  [  ] 

Συμμόρφωση με το εμπορικό δίκαιο [  ]  

Συμμόρφωση με το φορολογικό δίκαιο [  ] 

Συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο [  ] 

Πληροφορική και ψηφιακά συστήματα [  ] 

   

Β. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο βαθμός κατανόησης από το αξιολογούμενο πρόσωπο 

θεμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της λογιστικής; Παρακαλούμε βάλτε x στο αντίστοιχο 

κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο 

δεν κατανοεί καθόλου τα συγκεκριμένα θέματα ενώ ο βαθμός 6 υποδηλώνει ότι το 

αξιολογούμενο πρόσωπο κατανοεί πλήρως αυτά τα θέματα).  

 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Γ. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο βαθμός κατανόησης από το αξιολογούμενο πρόσωπο 

θεμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής διοίκησης; Παρακαλούμε 

βάλτε x στο αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το 

αξιολογούμενο πρόσωπο δεν κατανοεί καθόλου τα συγκεκριμένα θέματα ενώ ο βαθμός 6 

υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο κατανοεί πλήρως αυτά τα θέματα).  

 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Δ. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο βαθμός κατανόησης από το αξιολογούμενο πρόσωπο 

θεμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της διαχείρισης προσωπικού; Παρακαλούμε βάλτε x 
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στο αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το 

αξιολογούμενο πρόσωπο δεν κατανοεί καθόλου τα συγκεκριμένα θέματα ενώ ο βαθμός 6 

υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο κατανοεί πλήρως αυτά τα θέματα).  

 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ε. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο βαθμός κατανόησης από το αξιολογούμενο πρόσωπο 

θεμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της διαχείρισης κινδύνων; Παρακαλούμε βάλτε x στο 

αντίστοιχο κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο 

πρόσωπο δεν κατανοεί καθόλου τα συγκεκριμένα θέματα ενώ ο βαθμός 6 υποδηλώνει ότι 

το αξιολογούμενο πρόσωπο κατανοεί πλήρως αυτά τα θέματα).  

 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ζ. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο βαθμός κατανόησης από το αξιολογούμενο πρόσωπο 

θεμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της ελεγκτικής; Παρακαλούμε βάλτε x στο αντίστοιχο 

κουτί της κλίμακας αξιολόγησης (ο βαθμός 0 υποδηλώνει ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο 

δεν κατανοεί καθόλου τα συγκεκριμένα θέματα ενώ ο βαθμός 6 υποδηλώνει ότι το 

αξιολογούμενο πρόσωπο κατανοεί πλήρως αυτά τα θέματα).  

 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

5. Διαθεσιμότητα αξιολογούμενου 

Α. Εάν το αξιολογούμενο πρόσωπο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο,  εντός του έτους 

αναφοράς απουσίασε από κάποια συνεδρίαση αυτού; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 
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Β. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, μπορείτε να μας 

αναφέρετε τον αριθμό των απουσιών του; 

Αριθμός απουσιών (  ) 

 

Γ. Εάν το αξιολογούμενο πρόσωπο συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου,  εντός του έτους 

αναφοράς απουσίασε από κάποια συνεδρίαση αυτής; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Δ. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, μπορείτε να μας 

αναφέρετε τον αριθμό των απουσιών του; 

Αριθμός απουσιών (  )  

 

Ε. Εάν το αξιολογούμενο πρόσωπο συμμετέχει στην Επιτροπή Αποδοχών & 

Υποψηφιοτήτων,  εντός του έτους αναφοράς απουσίασε από κάποια συνεδρίαση αυτής; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Ζ. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, μπορείτε να μας 

αναφέρετε τον αριθμό των απουσιών του; 

Αριθμός απουσιών (  ) 

 

Η. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας επαγγελματικές, εκπαιδευτικές ή άλλες 

δραστηριότητες του αξιολογούμενου προσώπου οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του 

που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή / και σε κάποια 

Επιτροπή; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Θ. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, παρακαλούμε να μας 

δώσετε πληροφορίες αναφορικά με το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές και πως 
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πιστεύετε ότι επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το χρόνο που απαιτείται 

για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή / και σε κάποια Επιτροπή. 

… 

 

6. Φήμη αξιολογούμενου 

Α. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με εις βάρος του 

αξιολογούμενου προσώπου καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν 

στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής / διοικητικής διαδικασίας καθώς και εν εξελίξει έρευνες για 

ποινικά αδικήματα ή αστική / διοικητική παράβαση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Β. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με εις βάρος των 

οντοτήτων, με τις οποίες το αξιολογούμενο πρόσωπο έχει ή είχε σχέση, καταδικαστικές 

αποφάσεις που να είχαν επίπτωση στη φήμη ή την οικονομική ευρωστία του 

αξιολογούμενου προσώπου ή των εν λόγω οντοτήτων καθώς και σχετικών εν εξελίξει 

ερευνών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Γ. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με την επιβολή στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος του αξιολογούμενου προσώπου; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Δ. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με τη συμπερίληψη του 

αξιολογούμενου προσώπου σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 
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Ε. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με εκκρεμείς οφειλές του 

αξιολογούμενου προσώπου προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Ζ. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες σε σχέση με τυχόν απόρριψη, 

αναστολή ή ανάκληση, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χορήγησης εγγραφής σε μητρώο, 

ιδιότητας μέλους ή άδειας άσκησης εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή 

επαγγέλματος; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Η. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πληροφορίες για τυχόν παραίτηση του 

αξιολογούμενου προσώπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με σκοπό να αποφευχθούν 

νομικές ενέργειες ή πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του; 

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Θ. Σε περίπτωση θετικής απάντησης σε μια ή περισσότερες από τις προηγούμενες 

ερωτήσεις αυτής της ενότητας, παρακαλούμε να μας αναφέρετε τις πηγές και το 

περιεχόμενο των σχετικών πληροφοριών που έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας.  

… 

 

7. Σύγκρουση συμφερόντων 

Α. Εντός του έτους αναφοράς, υπήρξαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίες 

αφορούσαν το αξιολογούμενο πρόσωπο;  

Ναι [  ] 

Όχι [  ] 

 

Β. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, παρακαλούμε να μας 

περιγράψετε τις εμφανιζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, αναφέροντας και τα μέτρα που 

ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αυτών.  
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… 

 

8. Δεξιότητες αξιολογούμενου 

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι το αξιολογούμενο πρόσωπο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Α. Αυθεντικότητα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Β. Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Γ. Αποφασιστικότητα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

  

Δ. Επικοινωνία 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ε. Κρίση 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ζ. Προσανατολισμός στον πελάτη 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Η. Ηγετική ικανότητα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 
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Θ. Αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων 

του 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ι. Δεκτικότητα στην ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Εταιρεία 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Κ. Διαπραγματευτική ικανότητα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Λ. Πειστικότητα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Μ. Ομαδικό πνεύμα 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ν. Στρατηγική οξύνοια 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ξ. Αντοχή στο άγχος 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Ο. Αίσθημα ευθύνης 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  
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[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

Π. Προεδρία συνεδριάσεων 

0                    1                    2                    3                    4                    5                    6  

[  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ]                  [  ] 

 

9. Λοιπές πληροφορίες 

Α. Επιθυμείτε να επισημάνετε κάτι άλλο πέρα από τα παραπάνω για το αξιολογούμενο 

πρόσωπο  

[  ] Ναι 

[  ] Όχι 

 

Β. Εάν η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, παρακαλούμε να μας αναφέρετε 

τη συμπληρωματική πληροφόρηση για το αξιολογούμενο πρόσωπο. 

…   

   
(Ημερομηνία συμπλήρωσης φύλλου αξιολόγησης) 

(Όνομα – Επώνυμο αξιολογητή) 

(Θέση αξιολογητή) 

  

 

2. Αξιολόγηση Συλλογικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επιτροπών 

Α. Συμπληρωματικά προς τους δείκτες επίδοσης που αναφέρονται στον κανονισμό 

λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και προς τα κριτήρια αξιολόγησης της συλλογικής 

καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην Πολιτική 

Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου,  θα εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα 

κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1. Ημερομηνία εκλογής του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και έτος κατά 

το οποίο πρέπει να ανανεωθεί η θητεία του, με αναφορά στα έτη 

προϋπηρεσίας των μελών του. 

2. Η δημιουργία κουλτούρας αντιμετώπισης κινδύνων εντός του Ομίλου. 
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3. Η τακτική αξιολόγηση της διάρθρωσης, της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Η επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.    

5. Η αναπροσαρμογή του οργανογράμματος της Εταιρείας, με βασικό κριτήριο 

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.    

6. Η μετουσίωση των προθέσεων σε δράσεις.  

7. Ο βαθμός ‘’επικοινωνίας’’ της υιοθετούμενης επιχειρηματικής φιλοσοφίας 

στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.   

8. Η έγκαιρη και σαφή παροχή κατευθύνσεων και καθοδήγησης των αρμόδιων 

για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων.  

9. Η ταύτιση του προσωπικού με το διοικητικό όραμα. 

10. Η επίβλεψη της καθημερινής διαχείρισης. 

11. Ο προσδιορισμός των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Ομίλου κατά την 

συζήτηση των εκάστοτε εξεταζόμενων θεμάτων. 

12. Η ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις. 

13. Η επάρκεια της διαθέσιμης πληροφόρησης για την λήψη αποφάσεων από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

14. Ο βαθμός της μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επικοινωνίας.  

15. Η ανεμπόδιστη και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. 

16. Η μορφοποίηση και στάθμιση επαρκών εναλλακτικών επιλογών στο πλαίσιο 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

17. Η στάθμιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο 

πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

18. Η αναγνώριση και η ανάδειξη του ζητήματος των συγκρούσεων 

συμφερόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

 

Β. Οι δείκτες επίδοσης που αναφέρονται στο κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής 

Ελέγχου και στο κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας των μελών αυτών 

των επιτροπών.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Προοίμιο 

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πάντοτε ενήμεροι για τη σημασία της 

ασφάλειας και της πρόληψης των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας. Ασφαλής χώρος 

εργασίας σημαίνει: 

 Λιγότερα ατυχήματα. 

 Λιγότερους κινδύνους για την υγεία. 

 Καλύτερη ποιότητα εργασίας. 

 Μείωση στις απουσίες που οφείλονται σε ασθένειες. 

 Μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 

 

2. Κίνδυνοι 

 Πτώση στο ίδιο επίπεδο ή πρόσκρουση. 

 Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων αποθηκευμένων σε ύψος. 

 Μικροτραυματισμοί από συσκευές / μικροεργαλεία γραφείου. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα από στατική εργασία. 

 Οθόνες οπτικής απεικόνισης. 

 Φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες. 
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 Ηλεκτρική τάση. 

 Μολυσματικοί παράγοντες. 

 Πυρκαγιά. 

 Σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου. 

 

3. Απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για χώρους γραφείου 

Α. Τάξη 

Μια από τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων σε γραφεία, ιδίως για τις πτώσεις, είναι η 

πλημμελής τάξη. Με τον όρο «τάξη» νοείται «η τοποθέτηση κάθε αντικειμένου στη 

σωστή θέση και η ύπαρξη χώρου για κάθε αντικείμενο». Η πλημμελής τάξη είναι συχνά 

η αιτία πυρκαγιών σε γραφεία, που ενδέχεται να προκαλούνται από γενική 

ακαταστασία και πλημμελή αποθήκευση εύφλεκτων άχρηστων υλικών, όπως το χαρτί. 

Στα γραφεία θα πρέπει γενικά να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες τάξης: 

 Επαρκής και συγκεκριμένος χώρος για κάθε αντικείμενο ή υλικό στον χώρο. 

Αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να τοποθετούνται στην 

προβλεπόμενη θέση τους. 

 Αποθήκευση απορριμμάτων σε κάδους απορριμμάτων και αποκομιδή σε 

καθημερινή βάση. 

 Βαριά αντικείμενα, όπως ογκώδη βιβλία, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στα 

επάνω ράφια από βιτρίνες ή ντουλάπια, διότι θα μπορούσαν να πέσουν επάνω 

σε κάποιον που χρησιμοποιεί το έπιπλο. 

 Αποθήκευση επικίνδυνων αντικειμένων, όπως σπασμένα πιάτα, λάμπες και 

μπουκάλια, σε χωριστούς χώρους και φροντίδα για άμεση απομάκρυνση τους. 

 Διάδρομοι, κλιμακοστάσια, είσοδοι και έξοδοι θα πρέπει να διατηρούνται 

προσβάσιμα και ελεύθερα από προμήθειες χαρτικών, σάκους σκουπιδιών 

γραφείου, περίσσιο εξοπλισμό γραφείου, έπιπλα και άλλα ογκώδη αντικείμενα. 

 Άμεσος καθαρισμός χυμένων υγρών. 

 Άμεση αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων δαπέδου, όπως χαλιά, γιατί 

αποτελούν πηγή κινδύνου για παραπάτημα ή ολίσθηση.  

 Τήρηση καθιερωμένου προγράμματος καθαριότητας. 
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Β. Έπιπλα και εξαρτήματα 

Ο πλημμελής σχεδιασμός όπως και η πλημμελής διάταξη της θέσης των επίπλων και 

εξαρτημάτων μπορεί να αποτελέσει την αιτία πολλών μικρών ατυχημάτων. Όσον αφορά 

τη διαρρύθμιση των χώρων γραφείων και την τοποθέτηση των αντικειμένων, π.χ. έπιπλα 

– γραφεία, συρταροθήκες και εξοπλισμός, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 

 Τα έπιπλα πρέπει να είναι τοποθετημένα στον χώρο με τρόπο που να μπορούν 

οι εργαζόμενοι να κινούνται απρόσκοπτα εντός του χώρου και μεταξύ των 

γραφείων. 

 Οι πόρτες και τα συρτάρια των επίπλων, ιδίως των συρταροθηκών, θα πρέπει 

να είναι κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

 Ειδικά για τη συρταροθήκη, πρέπει να είναι ανοιχτό ένα μόνο συρτάρι κάθε 

φορά, διότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης της συρταροθήκης προς τα εμπρός, ιδίως 

αν παραμένουν ανοιχτά ταυτόχρονα τα δύο επάνω συρτάρια.  

 Οι συρταροθήκες δεν πρέπει να είναι υπερφορτωμένες. Τα βαριά αντικείμενα 

πρέπει να τοποθετούνται στο κατώτερο συρτάρι. 

 Το κάτω συρτάρι μιας συρταροθήκης θα πρέπει να κλείνει πάντοτε αμέσως για 

να μην υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης σε αυτό. 

 Φθαρμένα και σπασμένα έπιπλα και εξαρτήματα, όπως ράφια, καθίσματα και 

συρταροθήκες, θα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται αμέσως. 

 

Γ. Ηλεκτρικές συσκευές 

Η κακή χρήση και η κατάχρηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες 

πυρκαγιάς σε γραφεία. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή ή 

τροποποίηση ηλεκτρικών συσκευών από τους εργαζόμενους. Η αυξημένη χρήση 

ηλεκτρικών συσκευών στα γραφεία αυξάνει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης του κυκλώματος. 

Γενικά για τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

κανόνες: 

 Η επισκευή ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Οι συσκευές πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν 

παραμένουν αχρησιμοποίητες για μεγάλα διαστήματα. 
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 Η θέση των καλωδίων δεν πρέπει να προκαλεί δυσκολίες μετακίνησης των ατόμων. 

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να υπάρχουν μόνιμα καλύμματα. Το μήκος των 

καλωδίων θα πρέπει να περιορίζεται, έτσι ώστε να είναι κατά το δυνατόν λιγότερο 

εκτεθειμένα στο δάπεδο ή κάτω από το γραφείο – έπιπλο. 

 Απαγορεύεται η χρήση φορητών θερμαντικών σωμάτων πυρακτώσεως, που 

χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά προς την κεντρική θέρμανση τον χειμώνα. 

 Τα καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση και να αντικαθίστανται αμέσως όταν είναι φθαρμένα. 

 Η χρήση πολύπριζων θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα 

πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των 

ρευματοδοτών. 

Δ. Ανύψωση και μεταφορά 

Πολλοί εργαζόμενοι σε γραφεία πάσχουν από χρόνιες βλάβες της σπονδυλικής στήλης 

επειδή σηκώνουν και μεταφέρουν βαριά αντικείμενα, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

κιβώτια με χαρτικά και έπιπλα γραφείου. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέτοιων σωματικών 

βλαβών, θα πρέπει να διατίθεται επαρκής εξοπλισμός χειρωνακτικής διακίνησης 

αντικειμένων, όπως δίτροχα και τετράτροχα καρότσια. Κατά γενικό κανόνα, κανένας δεν 

θα πρέπει να μεταφέρει τίποτα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό στη 

ράχη, στα άκρα των χεριών, τους βραχίονες και στα κάτω άκρα. 

 

Ε. Επικίνδυνες ουσίες 

Διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία σε καθημερινή βάση, υπό ορισμένες 

συνθήκες, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Τα προϊόντα αυτά είναι τα υγρά καθαρισμού, οι 

κολλητικές ουσίες, οι ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, διάφορα μελάνια και τα διορθωτικά, τα οποία 

εκλύουν αναθυμιάσεις. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι και ιδιαίτερα εύφλεκτες. Άλλες 

εύφλεκτες ουσίες είναι διάφορα προϊόντα καθαρισμού σε μορφή αερολύματος. Για τη 

μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, είναι αναγκαία η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαβάζουν πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

πριν να χρησιμοποιήσουν ένα δυνητικά επικίνδυνο προϊόν. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι αναγκαία η χρήση μέσων 

ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γάντια, ποδιές και γυαλιά, κατά τη 

χρήση τέτοιων ουσιών. 
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 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα προειδοποιητικά σήματα κινδύνου, 

καθώς και την ερμηνεία των κωδικών των «δηλώσεων επικινδυνότητας» και 

«δηλώσεων προφύλαξης» που αναγράφονται στις συσκευασίες δυνητικά 

επικίνδυνων ουσιών, όπως τα σύμβολα για τις εύφλεκτες ή τοξικές ουσίες. 

 Η αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με ασφαλή 

τρόπο. Αυτό ισχύει ιδίως για πανιά και στουπιά μουσκεμένα σε υγρά 

καθαρισμού με βάση διαλύτες, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 

μεταλλικούς περιέκτες με καπάκι που να κλείνει ερμητικά και η αποκομιδή τους 

να είναι καθημερινή.  

 Η διακίνηση των επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους με καλό 

εξαερισμό. 

 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν άμεσα τυχόν παρενέργειες από τη 

χρήση ουσιών. 

 

Ζ. Εξοπλισμός γραφείου 

Ορισμένα αντικείμενα εξοπλισμού γραφείων, και ιδίως τα χειροκίνητα κοπτικά χαρτιού, 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Άλλα αντικείμενα, όπως ψαλίδια, 

χαρτοκόπτες και μαχαίρια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την προβλεπόμενη 

χρήση και σε καμία περίπτωση για άλλες μη ενδεδειγμένες εργασίες. 

 

Η. Πυρασφάλεια 

Οι περισσότερες πυρκαγιές σε γραφεία συμβαίνουν εκτός συνήθους ωραρίου εργασίας. Η 

αρχική αιτία της πυρκαγιάς δημιουργείται, σε πολλές περιπτώσεις, κατά τις ώρες εργασίας. 

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς καθώς και οι συνέπειες της, πρέπει να 

τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες και πρακτικές: 

 Πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η αποθήκευση και αποκομιδή όλων των 

εύφλεκτων αποβλήτων. 

 Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου 

γραφείων. 

 Ο ρουχισμός και άλλα αντικείμενα δεν πρέπει να στεγνώνουν κοντά σε πηγή 

άμεσης θέρμανσης ούτε να τοποθετούνται επάνω σε θερμαντικά σώματα. 
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 Η χρήση εύφλεκτων υλικών θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και για την 

αποθήκευση τους θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεταλλικό ντουλάπι. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται το πλησιέστερο 

σημείο συναγερμού πυρκαγιάς και ο πλησιέστερος πυροσβεστήρας, καθώς και 

το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου. 

 

Θ. Ατομική συμπεριφορά 

Πολλοί υπάλληλοι γραφείου δεν αντιλαμβάνονται τον χώρο εργασίας τους ως 

δυνητικά επικίνδυνο, και αυτή η νοοτροπία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 

ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υιοθετούν τα ακόλουθα 

βασικά στοιχεία ατομικής συμπεριφοράς: 

 Κατάλληλη ενδυμασία για την εργασία. Μη φοράτε ακατάλληλα υποδήματα. 

 Να βλέπετε που βαδίζετε! Μη διαβάζετε ενόσω περπατάτε ή μεταφέρετε 

αντικείμενα σε ύψος που σας εμποδίζει να βλέπετε που πηγαίνετε. 

 Μην τρέχετε ούτε να στρίβετε με ταχύτητα στις γωνίες, όταν δεν μπορείτε 

να δείτε τι βρίσκεται πίσω από τη γωνία. 

 Όταν αποθηκεύετε αντικείμενα σε υψηλά σημεία που δεν μπορείτε να 

φθάσετε, να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό και όχι καθίσματα 

γραφείου ή ράφια. 

 Ανοίγετε τις πόρτες με προσοχή! Μπορεί να βρίσκεται κάποιος από την 

άλλη πλευρά. 

 


