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1. Εισαγωγή 

 

Η »ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (ΜΟΕ) είναι μία Εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον 

τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα 

αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η Εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της 

εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΜΟΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται 

στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX LARGE 

CAP) καθώς και σε επιμέρους κλαδικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, η μετοχή της ΜΟΕ συμπεριλαμβάνεται 

στον δείκτη MSCI GREECE  καθώς και στους FTSE4Good Index Series. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, του νόμου υπ’ αριθμ. 3016/2002: «Προκειμένου μια Εταιρεία να εισαγάγει 

μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της 

αίτησης περί εισαγωγής πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας», ο οποίος καταρτίζεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Οι βασικές πληροφορίες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

• Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των 

υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον υπηρεσίες 

Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

• Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 

• Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και στη συνέχεια αξιολόγησης 

της απόδοσής τους. 

• Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των 

διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους με την Εταιρεία, κατέχουν 

εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την 

έννοια των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με 

την Εταιρεία. 

• Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων 

οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους 

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία, 

καθώς και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. 

• Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση 

των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους 

της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν αποτελεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΕ, όπου 

αποτυπώνονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες όλες οι παραπάνω απαραίτητες πληροφορίες, 

όπως αυτές ορίζονται από τον νόμο.  
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2. Διάρθρωση Υπηρεσιών Εταιρείας και Αντικείμενο 

 

2.1. Οργανόγραμμα Εταιρείας 

Παρακάτω παρατίθεται το Οργανόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές 

Υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και η σχέση των Υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση. 
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 Η σωστή εφαρμογή, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στον οργανισμό, συμβάλλοντας  αφ’ ενός στην επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας και αφ’ ετέρου στην αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και 

αποδοτική λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 

2.2. Αντικείμενο Υπηρεσιών Εταιρείας 

2.2.1. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και εισηγείται 

σχετικές επενδύσεις συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών. 

• Διαμορφώνει και ανανεώνει τη στρατηγική πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της εταιρείας  

προωθώντας τεχνολογίες, στρατηγικά προϊόντα, συνεργάτες και τρόπους λειτουργίας που είναι 

σύγχρονα και κατάλληλα για τον οργανισμό.  

• Αναπτύσσει/υλοποιεί συστήματα/εφαρμογές πληροφορικής που βελτιώνουν τη λήψη 

αποφάσεων, καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού, απαντούν σε φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις του. 

• Φροντίζει για την προμήθεια και συντήρηση των πόρων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της 

εταιρίας. 

• Διαχειρίζεται και υποστηρίζει επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, συστήματα βιομηχανικού 

αυτοματισμού και συστήματα αυτοματισμού γραφείου διασφαλίζοντας την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

• Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των έργων πληροφορικής και συμμετέχει στην εκτέλεση 

επιχειρησιακών έργων της εταιρείας που περιλαμβάνουν συστήματα ή εφαρμογές πληροφορικής. 

• Συντάσσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες πληροφορικής της εταιρείας και παρακολουθεί την 

τήρηση τους. 

• Προάγει την αποδοτική χρήση των πόρων πληροφορικής της εταιρείας και συμβάλλει στην  

αποτελεσματική ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών πληροφορικής στην λειτουργία της. 

• Συνεργάζεται με τους φορείς της εταιρείας και συμμετέχει στη σύνταξη των αναπτυξιακών και 

επενδυτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας στην τεχνολογική αρτιότητα και  βιωσιμότητα τους. 

• Καταρτίζει και εισηγείται τους ετήσιους προϋπολογισμούς επενδύσεων και εξόδων πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών και επίσης παρακολουθεί τις σχετικές ταμειακές ροές και εκταμιεύσεις. 

• Συνεργάζεται στενά με την ασφάλεια πληροφορικής της εταιρίας,  υλοποιώντας και εφαρμόζοντας 

τις πολιτικές ασφαλείας πληροφορικής στα πληροφοριακά συστήματα, συσκευές πληροφορικής 

χρηστών και τα εταιρικά δίκτυα και επικοινωνίες. 

• Υποστηρίζει το προσωπικό της εταιρείας στη χρήση των πόρων πληροφορικής. 

• Φροντίζει για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του οργανισμού στα αντικείμενα της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας. 

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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1. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση της Στρατηγικής της ΜΟΗ & των θυγατρικών της και να ασκεί 

συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο προς την ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ. αναφορικά με 

τις στρατηγικές προτεραιότητες.  

2. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας, 

σύμφωνα με το Όραμά της. 

3. Να ενεργεί ως "δεξαμενή σκέψης" για την αξιολόγηση των προκλήσεων και των ευκαιριών του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των νέων τεχνολογιών.  

4. Να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της ΜΟΗ & των θυγατρικών της, μέσω 

της συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ευρωπαϊκών και εθνικών 

Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων. 

5. Να καταρτίζει τον Προϋπολογισμό της ΜΟΗ και να διαμορφώνει το επιχειρησιακό σχέδιο της 

ΜΟΗ & των θυγατρικών της.  

2.2.2. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Παρακολούθηση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική 

ενέργεια,  εναλλακτικά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οποιαδήποτε άλλη περιοχή 

που αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της ΜΟΕ & των θυγατρικών της), προκειμένου να 

εντοπιστούν και να αξιολογηθούν πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων, καθώς και τυχόν 

απειλές, και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις δραστηριότητες της ΜΟΕ  & των θυγατρικών της. 

• Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων της ΜΟΕ & των θυγατρικών της 

• Ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων για την εφαρμογή της 

Εταιρικής Στρατηγικής μέσω: α)Ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, β) Κεφαλαιουχικών 

επενδύσεων, γ) Συγχωνεύσεων και εξαγορών, δ) Αποεπενδύσεων, ε) Κοινοπραξιών και 

συνεργασιών. Καθοδήγηση ή/και συντονισμός της υλοποίησής τους και παράδοσή τους στον 

οργανισμό ο οποίος θα είναι ο τελικός αρμόδιος για τη λειτουργία τους.  

• Σχεδιασμός & παρακολούθηση υλοποίησης έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας 

• Σχεδιασμός & υλοποίηση δραστηριοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΟΕ & των θυγατρικών 

της και για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών συνεργιών μεταξύ της ΜΟΕ και των ελεγχόμενων θυγατρικών 

της. Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης τους. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες εύρεσης και αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών επιδοτούμενων 

προγραμμάτων για την κεφαλαιακή ενίσχυση των ερευνητικών και επενδυτικών έργων και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενημέρωσή τους σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 

διαγωνισμών προμηθειών. 

• Καθοδήγηση των διαδικασιών κατάρτισης προγραμματισμού και προϋπολογισμού της ΜΟΕ & 

των θυγατρικών της, για την ανάπτυξη, έλεγχο και ενοποίηση: α) του ετήσιου Operating Plan & 

Capital Budget, β) του 5-ετούς Business Plan & Capital Program, γ) του Performance Review 

(Απολογισμός προς το Δ.Σ.)  

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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 Η έρευνα, ανάλυση, αξιολόγηση και δημοσίευση της οικονομικής δραστηριότητας και 

κατάστασης της Εταιρείας, η είσπραξη των απαιτήσεών της στην εγχώρια και διεθνή αγορά 

και η πληρωμή των υποχρεώσεων.  

2.2.3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Καταρτίζει, εισηγείται και εποπτεύει την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης 

ή μέσο/μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και 

ανάπτυξης της Εταιρείας (επενδυτικά κεφάλαια, κεφάλαια κινήσεως).  

• Φροντίζει για την αποδοτικότερη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων & αποθεματικών της Εταιρείας.  

• Εκτιμά την αναμενόμενη οικονομική απόδοση των επενδύσεων που προτείνονται για την ανάπτυξη 

της παραγωγής ή της υποδομής της Εταιρείας. Εκπονεί τους σχετικούς πίνακες εισροών / εκροών 

(cash flow) και εισηγείται σχετικά.  

• Εξετάζει και εισηγείται τις ευνοϊκότερες πηγές χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων. 

Ενημερώνεται τακτικά για τις υπάρχουσες δυνατότητες επιχορήγησης ή άλλης μορφής 

οικονομικής υποστήριξης των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας από κρατικές ή κοινοτικές πηγές. 

Φροντίζει για τις απαραίτητες ενέργειες υπαγωγής σε τέτοια προγράμματα και παρακολουθεί την 

ομαλή εκτέλεσή τους.  

• Διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης δανείων από τράπεζες ή άλλους πιστωτές και εισηγείται 

σχετικά. Εξετάζει ακόμη και προτείνει αλλαγές στη σύνθεση των υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα.  

• Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ικανοποιητικών σχέσεων με τις τράπεζες και τους άλλους 

πιστωτές. Παρακολουθεί και φροντίζει να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα τα υπόλοιπα των 

τραπεζικών λογαριασμών και διαχειρίζεται τα ρευστά διαθέσιμα του ταμείου της Εταιρείας.  

• Καθοδηγεί και εποπτεύει την εκτέλεση των συναλλαγματικών διατυπώσεων για τις εισαγωγές και 

εξαγωγές που διενεργεί η Εταιρεία ή για την εξυπηρέτηση άλλων υποχρεώσεων / απαιτήσεων σε 

συνάλλαγμα, ώστε να μεγιστοποιείται το οικονομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, στο πλαίσιο των 

κείμενων διατάξεων.  

• Μελετάει και εισηγείται την πολιτική πιστώσεων και εισπράξεων της Εταιρείας. Αποτιμά το κόστος 

των παρεχόμενων πιστώσεων και εισηγείται εξειδικευμένες πολιτικές πιστώσεων σε κατηγορίες 

πελατών.  

• Εποπτεύει την έγκαιρη & κανονική είσπραξη των απαιτήσεων από πωλήσεις ή τόκους 

υπερημερίας.  

• Εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των λογιστικών εργασιών. Φροντίζει για την εγκατάσταση και 

λειτουργία των κατάλληλων λογιστικών συστημάτων και τεχνικών, ώστε να γίνεται αξιόπιστη 

απεικόνιση και αποτελεσματική επεξεργασία των συναλλαγών της Εταιρείας.  

• Φροντίζει για την εκπόνηση και εγκατάσταση του καταλληλότερου Κοστολογικού Συστήματος. 

Εποπτεύει την τακτική παρακολούθηση του κόστους παραγωγής του Διυλιστηρίου καθώς και του 

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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συνολικού κόστους λειτουργίας της Εταιρείας. Επισημαίνει τα στοιχεία του κόστους τα οποία 

επιδέχονται βελτιώσεις και εισηγείται σχετικά διορθωτικά μέτρα.  

• Προετοιμάζει, παράγει, ελέγχει και εκδίδει τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, 

για λόγους διοικητικής λογιστικής και για λόγους δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων και 

εκθέσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και την κείμενη 

νομοθεσία. 

• Εποπτεύει την απόδοση φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.ά.) καθώς και όλων των κρατήσεων 

(π.χ. ασφαλιστικές εισφορές) που διενεργούνται από τη Εταιρεία για λογαριασμό τρίτων.  

• Παρακολουθεί τις αλλαγές στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με την οικονομική 

διαχείριση των επιχειρήσεων και εισηγείται τις αναγκαίες προσαρμογές.  

• Συνεργάζεται στενά με τις οικονομικές υπηρεσίες του Διυλιστηρίου και εποπτεύει τις 

χρησιμοποιούμενες από αυτές λογιστικές και κοστολογικές μεθόδους.  

• Τηρεί ενημερωμένους πίνακες των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, επισημαίνοντας ιδιαίτερα 

τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό ή τις αρχικές προβλέψεις.  

• Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης ενός αποδοτικού οργανισμού σχέσεων με επενδυτές που να 

αριστοποιεί τη βάση των μετόχων.  
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 Η Διεύθυνση και ο συντονισμός των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της 

Εταιρείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

2.2.4. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Διασφαλίζει την εφαρμογή της Εταιρικής Πολιτικής και των Εσωτερικών Διαδικασιών. 

• Προβαίνει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και ελέγχει την υλοποίηση και την διαχείριση πρακτικών 

και διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.    

• Αναλαμβάνει, κατόπιν εγκρίσεως, την δημιουργία και την ενημέρωση του οργανογράμματος της 

Εταιρείας.   

• Παρακολουθεί τις αλλαγές/τροποποιήσεις στην εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία 

και ενημερώνεται για την εφαρμογή τους.   

• Μεριμνά για τα θέματα μισθολογικών αμοιβών, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της εθνικής ΣΣΕ, 

των κλαδικών ΣΣΕ και τη μισθολογική πολιτική της Εταιρείας. 

• Παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού όσον αφορά το σύνολο ωρών εργασίας καθώς 

και το σύνολο ημερών/ωρών σε άδειες/απουσίες/ασθένειες του προσωπικού. 

• Ενημερώνεται και παρακολουθεί την διερεύνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των υπαλλήλων. 

• Ενημερώνεται, προσυπογράφει και προωθεί για έγκριση τις προτάσεις χορηγιών, δωρεών,  

οικονομικής ενίσχυσης, διαφημιστικών προβολών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εταιρείας. 

• Παρακολουθεί και εγκρίνει τις προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των 

Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας. 

• Ενημερώνεται από το Ιατρείο της Εταιρείας για την ιατρική μέριμνα στους υπαλλήλους της 

Εταιρείας. 

• Διασφαλίζει την εφαρμογή της Εταιρικής Πολιτικής και των Εσωτερικών Διαδικασιών και εισηγείται 

βελτιώσεις/αλλαγές στη Διοίκηση. 

  

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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 Η ανάλυση και η μελέτη της αγοράς και ο σχεδιασμός προγραμμάτων και ενεργειών για την 

προώθηση των πωλήσεων της Εταιρείας με στόχο την  βελτιστοποίηση του οικονομικού  

αποτελέσματος (refinery margin) και την μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 

2.2.5. Γενική Διεύθυνση Εφοδιασμού & Εμπορίας 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Εφοδιάζει το Διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις της ΜΟΗ & των θυγατρικών της ή τρίτων εταιριών, 

για τις ανάγκες λειτουργίας και εμπορίας κατά περίπτωση με: α)αργό, β) πρώτες ύλες, γ) προϊόντα,  

• Εμπορεύεται προϊόντα παραγωγής Διυλιστηρίου ή προϊόντα εισαγωγής. 

• Επεξεργάζεται και προτείνει πολιτικές και ενέργειες για την αύξηση του μεριδίου της εσωτερικής 

αγοράς που καλύπτει η Εταιρεία. 

• Υπολογίζει και παρακολουθεί την τιμολογιακή έκθεση στις τιμές (exposure) συνολικά της εταιρίας 

σε αργό, πρώτες ύλες και προϊόντα και προτείνει θέσεις για την αντιστάθμιση του κινδύνου με βάση 

το hedging policy. 

• Εμπορεύεται δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την κάλυψη του ελλείμματος 

της εταιρίας σύμφωνα με τον Νόμο με στόχο την ελαχιστοποίηση του ετήσιου κόστους που 

επιβαρύνεται η εταιρία. 

• Παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προτείνει 

συναλλαγές και σχήματα πράξεων στη χρηματιστηριακή αγορά των πετρελαιοειδών με στόχο την 

εξαγωγή κέρδους για την εταιρία.  

• Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και συγκεντρώνει με τρόπο συστηματικό πληροφορίες για 

την παρούσα και μελλοντική της κατάσταση. Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί  τις διάφορες 

έρευνες αγοράς που ανατίθενται περιοδικά ή έκτακτα σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Αξιοποιεί κεντρικά τα αποθέματα της εταιρίας σε επίπεδο Ομίλου είτε στο Διυλιστήριο είτε στις 

εγκαταστάσεις όσον αφορά στη διαχείριση του αποθέματος που πλεονάζει με τη διάθεση 

συμβολαίων storage και tickets σε τρίτες εταιρίες. 

• Συντονίζει την εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειών ή πωλήσεων σε επίπεδο φορτώσεων, 

εκφορτώσεων, οικονομικών εξασφαλίσεων, προδιαγραφών ποιότητας και λοιπών απαιτήσεων.  

• Διευρύνει το πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την στρατηγική ανάπτυξη 

των πωλήσεων. Συντάσσει στρατηγικές συνεργασίες με τρίτες εταιρίες με σκοπό την ενίσχυση της 

εταιρίας στη διεθνή αγορά και μεγιστοποίηση του κέρδους.  

• Συντονίζει τις τελωνειακές υποθέσεις σε ό,τι αφορά στη διαδικασία αγοράς ή πώλησης πρώτων 

υλών και προϊόντων στο Διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ή τρίτων ανά την Ελλάδα, 

σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές.  

• Εκπροσωπεί την εταιρία σε ελληνικά ή διεθνή Δικαστήρια ή arbitration σε περιπτώσεις χειρισμού 

απαιτήσεων της εταιρίας ή τρίτων εταιριών. 

• Συμμετέχει στις  κρατικές επιτροπές για την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας σε περιπτώσεις 

διαταραχής του εφοδιασμού. 

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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• Συντονίζει την τιμολόγηση των πελατών και εισηγείται για τα credit Limit των πελατών. 

Παρακολουθεί  την  εικόνα των επιμέρους πελατών σαν προφίλ εμπορικό και χρηματοοικονομικό. 

• Μεριμνά για συνέργειες με θυγατρικές εταιρίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους ή τη 

μείωση των εξόδων σε επίπεδο Ομίλου και τη βελτιστοποίηση των συνεργειών με τις θυγατρικές 

εταιρείες. 

• Επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των πωλήσεων και προβαίνει σε αντίστοιχες προβλέψεις 

πωλήσεων. Παράλληλα, καταρτίζει το πρόγραμμα πωλήσεων προϊόντων και προτείνει στη 

Διοίκηση πλάνα και πρακτικές για βελτιστοποίησή τους, καθώς και τον εξορθολογισμό των 

αγορών. 

• Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις με στοιχεία για τον απολογιστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων 

της Γενικής Διεύθυνσης σε συνάρτηση με τους προγραμματισθέντες στόχους, και ενημερώνει τη 

Διοίκηση συνολικά. 
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 Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διυλιστηρίου είναι η διεύθυνση του Διυλιστηρίου στο πλαίσιο 

των αποφάσεων της Διοίκησης και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων λειτουργίας του. 

2.2.6. Γενική Διεύθυνση Διυλιστηρίου 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Επίτευξη της παραγωγής και των αποδόσεων των μονάδων σύμφωνα με τους 

προδιαγραφόμενους στόχους και διασφάλιση ορθής λειτουργίας του παραγωγικού κυκλώματος 

• Παραγωγή, ανάμιξη και διακίνηση των λιπαντικών σύμφωνα με τις επιθυμητές προδιαγραφές 

• Διασφάλιση ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων ώστε να βρίσκονται στο μέγιστο δυνατό 

επίπεδο. 

• Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Εταιρείας μέσω της 

εφαρμογής και βελτιστοποίησης των αντιστοίχων Συστημάτων για τα οποία έχει πιστοποιηθεί η 

Εταιρεία. 

• Εξασφάλιση της πλέον οικονομικής και αποδοτικής μεθόδου παραλαβής, αποθήκευσης και 

διακίνησης α’ υλών και παραγόμενων προϊόντων στο Διυλιστήριο καθώς επίσης και των 

παραλαμβανόμενων προϊόντων. 

• Διασφάλιση επάρκειας αποθεμάτων αργού πετρελαίου και πρώτων υλών, προς επίτευξη των 

ανειλημμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας και 

τη Διεύθυνση Συντονισμού Παραγωγής και Πωλήσεων. 

• Εξασφάλιση της ποιότητας των κύριων υλών, των βοηθητικών υλών, των ενδιάμεσων προϊόντων, 

των τελικών προϊόντων και των παραπροϊόντων καθώς και των πάσης φύσεως δειγμάτων 

• Συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, τόσο από λειτουργικής 

πλευράς, όσο και από πλευράς ασφαλείας 

• Παρακολούθηση, επίβλεψη και έλεγχος της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

• Υλοποίηση έργων του επενδυτικού εγκεκριμένου  Προγράμματος της Εταιρείας σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό και χρονικό ορίζοντα που έχει καθορισθεί  

• Έλεγχος της ποιότητας, των τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται 

στην υλοποίηση νέων κατασκευών. 

• Διασφάλιση των προμηθειών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου, κατά τον 

επωφελέστερο τρόπο, φροντίζοντας αδιάκοπα οι αγορές -συμβάσεις να γίνονται στον κατάλληλο 

χρόνο, στην πρέπουσα ποσότητα, στην σωστή ποιότητα, με έγκαιρη άφιξη στο Διυλιστήριο και με 

τους πιο συμφέροντες όρους από αξιόπιστους Προμηθευτές, βάσει των κανονισμών της Εταιρείας 

και των σχετικών διατάξεων του Κράτους. 

• Έλεγχος του προϋπολογισμού του έτους και των κεφαλαιουχικών έργων και υποβολή προς 

έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Πρόεδρο. 

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης 
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• Μελέτη και εισήγηση πολιτικών και μέτρων για την πραγματοποίηση των καθορισμένων στόχων 

της Εταιρείας. 

• Επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Πρόεδρο, για την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δ/ρίου  προκειμένου να επιτυγχάνεται ο 

βέλτιστος  βαθμός απόδοσης. 
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 Μεριμνά για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

Κανονισμό του Χρηματιστήριο Αθηνών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 Μεριμνά για την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων και την εξυπηρέτησή τους. 

2.2.7. Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Γνωστοποιεί αμελλητί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές κάθε γεγονός η δημοσιοποίηση 

του οποίου μπορεί να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της Εταιρείας 

• Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς  το Μετοχολόγιο της Εταιρείας  

• Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με την “Ελληνικά Χρηματιστήρια  Α.Ε. Συμμετοχών”   

• Ενημερώνει την Ιστοσελίδα της Εταιρείας με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις 

ΔΣ – Ορκωτών Ελεγκτών, για οποιαδήποτε εταιρική πράξη καθώς και για οποιαδήποτε ανακοίνωση 

αφορά την πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

• Ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τις Γενικές Συνελεύσεις και επιλαμβάνεται του συνόλου των 

διαδικασιών που αφορούν την προετοιμασία τους. 

• Φροντίζει για την διανομή μερισμάτων και επιλαμβάνεται της διαδικασίας πληρωμής 

• Μεριμνά στην περίπτωση απόκτησης ιδίων μετοχών και διάθεσή τους ή τυχόν ακύρωση αυτών. 

• Ενημερώνει τα υπόχρεα σε γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών με αντικείμενο μετοχές 

της Εταιρείας Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

• Αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πίνακα με τα στοιχεία Σ.Α.Τ. των εν λόγω προσώπων 

και επικαιροποιεί και επανυποβάλλει τον εν λόγω πίνακα κάθε φορά που συντρέχει λόγος  

• Ενημερώνει τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το νόμο.  Μεριμνά για την τήρηση καταλόγου με τα εν λόγω 

πρόσωπα ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας κάθε φορά που συντρέχει 

λόγος και τους θέτει στην διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αμέσως μόλις ζητηθούν από 

την τελευταία. 

• Επιλαμβάνεται των διαδικασιών κληρονομικής διαδοχής των μετοχών.  

• Παρακολουθεί τις αλλαγές στην νομοθεσία και εισηγείται τις αναγκαίες προσαρμογές.  

  

Αντικείμενο Υπηρεσίας 
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 Η νομική υποστήριξη των αποφάσεων, συναλλαγών και ενεργειών της Εταιρείας.  

2.2.8. Νομική Υπηρεσία 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Χειρίζεται και εκπροσωπεί την Εταιρεία όσον αφορά τις νομικές υποθέσεις ενώπιον των 

Δικαστηρίων ή άλλων αρμοδίων αρχών.  

• Καταρτίζει και επεξεργάζεται σχέδια συμβάσεων (π.χ. δανείων, αγορών ή πωλήσεων πρώτων υλών 

και προϊόντων της Εταιρείας, εργολαβιών, παροχής υπηρεσιών, εργασίας, μισθώσεων, εμπορικής 

συνεργασίας  κ.λ.π.). 

• Εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση, κατοχύρωση και ανανέωση εμπορικών 

σημάτων.  

• Γνωμοδοτεί για θέματα ή υποθέσεις που προωθούνται για το σκοπό αυτό στην Υπηρεσία.  

• Φροντίζει για όλες τις ενέργειες (σύνταξη πρακτικών, δημοσιεύσεις, καταθέσεις σε αρμόδιες αρχές) 

που αφορούν είτε τη λειτουργία των οργάνων της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση – Διοικητικό 

Συμβούλιο) είτε τη τροποποίηση του Καταστατικού της.  

• Τηρεί αρχείο με τις γραπτές  συμφωνίες, τις συμβάσεις και τα συμβόλαια που συνάπτει η Εταιρεία 

με τρίτους (εφόσον έχουν υπογραφεί με επιμέλεια της Νομικής Υπηρεσίας ή της έχουν σταλεί 

αντίγραφα), καθώς επίσης και με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας (Καταστατικά, 

Πρακτικά Γ.Σ-Δ.Σ.-Επιτροπής Ελέγχου κτλ.).  

• Φροντίζει για τις ενέργειες που απαιτούνται για την λήψη εξασφαλίσεως υπέρ της Εταιρείας 

(έλεγχοι, κατάρτιση σχετικών συμβάσεων, εγγραφή σε υποθηκοφυλακεία ή νηολόγια κ.λ.π.).  

• Συνεργάζεται με την Οικονομική Διεύθυνση και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων για θέματα 

που αφορούν στο Χρηματιστήριο και την Κεφαλαιαγορά (ανακοινώσεις, γνωμοδοτήσεις, έλεγχος 

νομιμοποιήσεως κληρονόμων θανόντων μετόχων κ.λ.π.).  

  

Αντικείμενο Υπηρεσίας 
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 Ο συνεχής έλεγχος  και η βελτίωση των λειτουργιών  και  των δραστηριοτήτων  της  ΜΟΕ και 

των Θυγατρικών της. Στοχεύει να  βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. και της  Διοίκησης  σε μια πιο 

αποτελεσματική   εκτέλεση των καθηκόντων  τους παρέχοντας τους ανεξάρτητες και 

αντικειμενικές αναλύσεις, αξιολογήσεις, σχόλια και προτάσεις σχετικές με τις ελεγχόμενες 

δραστηριότητες.  

  Η Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί σύμφωνα 

με τα Επαγγελματικά Πρότυπα (Professional Standards) και τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code 

of Ethics) του Διεθνούς  Ινστιτούτου Εσωτερικών  Ελεγκτών (IIA) και την κείμενη Νομοθεσία. 

 

2.2.9. Εσωτερικός Έλεγχος 

 

 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντά της με σκοπό να διαφυλάξει μέσω ελέγχων 

ότι οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών της υλοποιούνται 

σύμφωνα με το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και 

της Διοίκησης της Εταιρείας και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Περιγραφών Θέσεων, Αρμοδιοτήτων και 

Διαδικασιών, τις Δικαιοδοσίες εγκρίσεων και το οργανόγραμμα της Εταιρείας.  

• Παράλληλα πιστοποιεί μέσω ελέγχου την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του 

ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των διατάξεων των Θεσμοθετημένων οργάνων 

και τη συμμόρφωσή της με την κείμενη Νομοθεσία. 

• Στις βασικές αρμοδιότητες της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου επίσης περιλαμβάνονται: 

o Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και προαγωγής της εξέλιξης των συστημάτων και 

διαδικασιών 

o Η πιστοποίηση της επάρκειας και δυνατότητας του συστήματος των οικονομικών και 

λειτουργικών ελέγχων. 

o Η επιβεβαίωση της σωστής διαχείρισης των παγίων κεφαλαίων και των ανθρωπίνων πόρων 

της Εταιρείας. 

o Η επιβεβαίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών και λειτουργικών 

πληροφοριών. 

• Για την επίτευξη των στόχων της παρέχεται στην Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου ανεξαρτησία στην 

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της και ελευθερία να ελέγχει οποιαδήποτε φάση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας όσον αφορά πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες, δραστηριότητες και ενέργειες της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

• Παράλληλα της επιτρέπεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, αρχεία ηλεκτρονικά και μη, 

πληροφορίες και προσωπικό που σχετίζονται με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.  

 

 

 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 
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 Να μεριμνά για την προστασία των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και των μονάδων 

ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Καθορίζει και επιβάλλει τις πολιτικές για την προστασία 

των δεδομένων, του πληροφοριακού εξοπλισμού και των δικτύων της Εταιρείας.  

 Να συμμετέχει ενεργά στην αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν τα εταιρικά 

πληροφοριακά συστήματα, τις διαδικασίες και τις εταιρικές πληροφορίες που αυτά 

διαχειρίζονται. 

 Να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προαναφερόμενων κινδύνων. 

 Να προτείνει τρόπους διαχείρισης και περιορισμού του κινδύνου σε προδιαγεγραμμένα 

ανεκτά επίπεδα. 

2.2.10. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

 

 

 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

• Αναπτύσσει την στρατηγική σε ό,τι αφορά την ασφάλεια πληροφοριών, πληροφοριακών 

συστημάτων και μονάδων ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε αυτή να συμβαδίζει με την 

επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας. 

• Εκπονεί και προτείνει για έγκριση στο ΔΣ πολιτικές για την προστασία δεδομένων, πληροφοριακού 

εξοπλισμού και μονάδων ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

• Ενημερώνει το Δ.Σ. της Εταιρείας για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων, 

πληροφοριακού εξοπλισμού και μονάδων ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

• Συντηρεί και επιβλέπει την τήρηση των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για την επίτευξη της 

εγκεκριμένης στρατηγικής. 

• Επιβλέπει την τήρηση των εταιρικών διαδικασιών για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού 

εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των εταιρικών πληροφοριών και 

συστημάτων. 

• Αξιολογεί την συμμόρφωση με ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια, τα οποία έχουν σχέση με την 

ασφάλεια πληροφοριών, και προτείνει ενέργειες για την επίτευξη της απαραίτητης συμμόρφωσης. 

• Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που έχουν υλοποιηθεί και υποβάλλει 

προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας εφαρμογών, εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων 

και μονάδων ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

• Αξιολογεί τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουν οι εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και την 

αποτελεσματικότητά τους στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται εταιρικές πληροφορίες και 

συστήματα. 

• Συμμετέχει ενεργά στα υλοποιούμενα έργα για να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε, η υλοποίηση τους, να μην επηρεάσει αρνητικά την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα ή 

διαθεσιμότητα των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων, των δεδομένων που αυτά 

διαχειρίζονται και των βιομηχανικών δικτύων και εφαρμογών. 

• Επιλέγει και διαχειρίζεται συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών. 

• Έχει υπό την εποπτεία της υπάρχοντα συστήματα καταγραφής κινήσεων και είναι υπεύθυνη για την 

υλοποίηση ανάλογων συστημάτων. Αναλύει και συσχετίζει τις καταγραφές ασφάλειας των 

συστημάτων. 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 
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• Όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας, αξιολογεί και ελέγχει την παραμετροποίηση, λειτουργία 

και συντήρηση των συστημάτων της Εταιρείας. 

• Ελέγχει την τήρηση διαδικασιών στις φάσεις απόκτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μεταφοράς 

δεδομένων εντός και εκτός εταιρικού περιβάλλοντος, αρχειοθέτησης και καταστροφής 

πληροφοριών. 

• Ελέγχει την τήρηση διαδικασιών στις φάσεις ένταξης ατόμου στην επιχειρησιακή δομή, απόδοσης 

δικαιωμάτων πρόσβασης σε πληροφορίες και διαδικασίες, αφαίρεσης μη απαραίτητων 

δικαιωμάτων όταν προκύπτει οργανωτική μεταβολή και τελικής διαγραφής όσων αποχωρούν από 

την οργανωτική δομή. 

• Ελέγχει τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα. 

• Ελέγχει τις διαχειριστικές διαδικασίες της Διεύθυνσης Πληροφορικής ώστε να μην εκθέτουν και 

μειώνουν τον βαθμό ασφάλειας των αντίστοιχων πληροφοριών. 

• Συντονίζει τις ενέργειες απόκρισης σε περιστατικά ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων. Είναι 

αρμόδια για την συνεργασία με αντίστοιχες αρχές. 

• Πραγματοποιεί ή συντονίζει περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των μέτρων προστασίας για να 

διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες ασφάλειας στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα και 

δίκτυα. 

• Συμμετέχει στον συντονισμό και την προετοιμασία του Σχέδιου Επιχειρησιακής Συνέχειας της 

Εταιρείας. 

• Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών σχετικά με την 

ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και ορθής διαχείρισης της εταιρικής πληροφορίας. 
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3. Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.  

 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι βασικές αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο πιο πρόσφατο Καταστατικό της Εταιρείας1. 

3.1. Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας: 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) 

μέλη. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία 

εκλέχθηκαν και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 

αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, καθώς και 

ανώτεροι υπάλληλοι αυτής. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, και είναι ελεύθερα 

ανακλητά. 

5. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων 

καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ’ 

ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, του παρόντος μέλους ή μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. H αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 

4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή 

η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα 

αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου. 

 

 

 

 
1 Η τελευταία επικαιροποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2019. 
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3.2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας: 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και 

συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο Αντιπροέδρους 

καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο αυτοί απουσιάζουν ή 

κωλύονται, αναπληρούνται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη μέλος του 

Συμβουλίου. 

4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. 

3.3. Διοίκηση της Εταιρείας – Αρμοδιότητες Δ.Σ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας: 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια 

αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να 

αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε 

πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους 

εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του 

Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων της 

κείμενης νομοθεσίας. 

2. Εκτός των περιπτώσεων που γίνεται ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα 

παρακάτω θέματα με απλή πλειοψηφία των μελών του. 

(α) Τον διορισμό οποιασδήποτε επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης στην επιτροπή αυτή και την ανάκληση ή τροποποίηση 

αυτών των εξουσιών. 

(β)  Κάθε ουσιαστική αλλαγή στη δομή της διεύθυνσης της Εταιρείας. 

(γ)  Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων και τις ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τις 

αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα, του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους της ανωτάτης διοίκησης. 

(δ)  Κάθε σημαντική αλλαγή στη φύση των εργασιών της Εταιρείας. 
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(ε) Την πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση ή κατ’ άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας  (εξαιρουμένης της απογραφής κατά τη συνήθη  πορεία των εργασιών) με 

μία ή περισσότερες συναλλαγές (συνδεδεμένες ή μη).  

(στ)  Την έναρξη κάθε διαδικασίας πτώχευσης. 

(ζ)  Την υποθήκευση, ενεχυρίαση, επιβάρυνση, ή την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας 

επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.  

(η)  Την απόκτηση, αγορά ή εκμίσθωση (με εξαίρεση την εμπορική ή χρηματοδοτική μίσθωση) 

οποιωνδήποτε παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.  

(θ)  Συμβόλαια με τρίτους.  

(ι)  Αλλαγές, μεταβολές ή τροποποιήσεις οποιουδήποτε συμβολαίου ή εντολής αγοράς, που 

συνεπάγεται αύξηση ή μείωση του συμφωνηθέντος ποσού.  

(ια)  Την ανάληψη, σύναψη, προπληρωμή ή εξόφληση από την Εταιρεία οποιασδήποτε 

μακροπρόθεσμης οφειλής, ή εγγυήσεως οποιασδήποτε οφειλής.   

(ιβ)  Τον οποιονδήποτε εξερχόμενο των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής δανεισμό από την 

Εταιρεία.  

(ιγ) Τη διαγραφή στοιχείων του ενεργητικού.  

(ιδ) Τη σύναψη ή την τροποποίηση οποιασδήποτε συλλογικής διαπραγματευτικής συμφωνίας. 

(ιε) Την έναρξη, διακανονισμό ή διευθέτηση οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα, διαιτησίας ή άλλης 

διαδικασίας, η οποία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις της Εταιρείας και 

(ιστ) Την υπογραφή παντός συμβολαίου για την προμήθεια αργού πετρελαίου και άλλης 

τροφοδοσίας για χρήση στις εργασίες διύλισης της Εταιρείας. 

(ιζ) Την έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδοτήσεως 

προς ένα ή περισσότερα μέλη του για τον καθορισμού των όρων του δανείου εκτός του ύψους και 

της κατηγορίας του 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε Επιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και στους δύο, ή εκτάκτως και σε συγκεκριμένα 

θέματα, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη. 

4. Την αρμοδιότητα και εξουσία των προσώπων αυτών, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με 

σχετική απόφασή του. 

5. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 

ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας 

ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας 

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και 

να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην 

περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων 

της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. 

7. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού, υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, την 

εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, δυνάμει ειδικής 

εντολής ή πληρεξουσίου, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και να πιστοποιεί, ότι 

έγκυρα διορίστηκε ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας. 

 

3.4. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.  

3.5. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου   

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας: 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 

2. Ένας Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κρατά γραπτά  πρακτικά των 

συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ελληνική γλώσσα, που θα 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη 

Συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα 

πρακτικά. Ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται 

να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί 

την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως 

ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο των πρακτικών 

θα καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένων 

κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους 

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το 
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σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των 

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το 

παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. 

4. Το βιβλίο πρακτικών θα τηρείται από το Γραμματέα. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των 

πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται 

από τον Πρόεδρο ή από ένα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή μέλος αυτού που ορίζεται από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. 
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4. Διαδικασίες Πρόσληψης – Αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών 

 

4.1. Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών 

Αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της Εταιρείας, η διαδικασία 

εσωτερικών και εξωτερικών προσλήψεων στοχεύει στη πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων, από υποψηφίους ικανούς να συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών στόχων επίδοσης, ενώ παράλληλα θα επιδιώκει την 

παροχή δυνατοτήτων και ευκαιριών εξέλιξης στο υπάρχον προσωπικό.   

Σεβόμενη το προσωπικό της και εκτιμώντας την αφοσίωσή του, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια να αξιολογήσει πρώτα υποψηφίους από το υπάρχον προσωπικό πριν αναζητήσει 

εξωτερικούς υποψηφίους. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία η πλήρωση 

θέσεων με εσωτερικές προσλήψεις, προσφέροντας ευκαιρίες στους εργαζομένους της να αποκτήσουν 

νέες δεξιότητες, να αναλάβουν διαφορετικές και πολυποίκιλες ευθύνες και να προαχθούν 

εξελισσόμενοι. Όποτε αυτό δεν είναι, για κάποιο λόγο, εφικτό, η Εταιρεία προχωρεί στην προσέλκυση 

και αξιολόγηση εξωτερικών υποψηφίων.  

4.1.1.  Πηγές αναζήτησης υποψηφίων  

• Εσωτερικοί υποψήφιοι (υπάλληλοι της Εταιρείας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στη νέα θέση)  

• Αγγελία θέσης εργασίας (στον τύπο ή στο internet)  

• Σύμβουλοι προσλήψεων  

 

4.1.2.  Αγγελίες και προφίλ θέσεων εργασίας  

Κατά την αναζήτηση υποψηφίων για κάποια κενή θέση, σχηματίζεται το προφίλ της θέσης εργασίας. 

Περιγράφονται, δηλαδή, τα κύρια καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, τα προσόντα (ακαδημαϊκά και 

επαγγελματικά) που πρέπει απαραιτήτως να έχει ο υποψήφιος ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις 

απαιτήσεις καθώς και το επίπεδο / βαθμός της θέσης.  

4.1.3.  Εσωτερικές προσλήψεις  

Για τις κενές θέσεις για τις οποίες θα εξετασθούν εσωτερικές υποψηφιότητες, η Διεύθυνση Διοικητικού 

και Ανθρώπινου Δυναμικού εκδίδει μια Ανακοίνωση Κενής Θέσης Εργασίας πού κυκλοφορεί στο 

προσωπικό με τη μορφή υπομνήματος ή ηλεκτρονικά (e-mail) ή αναρτάται σε πίνακες 

ανακοινώσεων και περιέχει το προφίλ της θέσης. Αιτήσεις για τη κενή θέση μπορούν να γίνουν δεκτές 

από όλους τους υπαλλήλους, πλην όσων διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο του πρώτου εξαμήνου ή 

όσων εργάζονται για διάστημα μικρότερο του έτους  στην Εταιρεία. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί να υποβάλει αίτηση και ένας νέος υπάλληλος, εφ’ όσον του δοθεί η άδεια από τον Γενικό του 
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Διευθυντή και τον Διευθυντή Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού. Για την υποβολή κάθε 

εσωτερικής αίτησης απαιτείται η πρότερη συγκατάθεση του Διευθυντή του αιτούντος/ Ανώτερης 

Διοίκησης (ανάλογα με τη θέση του αιτούντος).   

4.1.4. Συνεντεύξεις και επιλογή  

Κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων με υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια βάσει του προφίλ της θέσης 

και κατά την αξιολόγησή τους, οι υποβαλλόμενες ερωτήσεις και οι προκύπτουσες αξιολογήσεις και 

κρίσεις πρέπει να αφορούν την εργασία και να εστιάζονται στην ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει 

τα καθήκοντα και να ανταπεξέλθει στις ευθύνες της θέσης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που 

υποβάλλονται κατά τη συνέντευξη πρέπει να επικεντρώνονται στις απαιτήσεις της θέσης, τις δεξιότητες, 

την εργασιακή εμπειρία και τις σπουδές του υποψηφίου.  

Φυσικά, το βάθος της διερεύνησης που διενεργείται κατά τη συνέντευξη εξαρτάται από το ιεραρχικό 

επίπεδο της θέσης στο οργανόγραμμα της Εταιρείας και / ή τον απαιτούμενο βαθμό τεχνικής 

εξειδίκευσης.  

Για διευθυντικές και εκτελεστικές θέσεις, μετά την πρώτη επιλογή των υποψηφίων πού γίνεται με μια 

πρώτη συνέντευξη με τον Διευθυντή Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (και /ή την Εταιρεία 

συμβούλων, εάν εμπλέκεται) – η συνέντευξη με τους υποψηφίους και η επιλογή τους γίνονται από 

τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον υφιστάμενο Διευθυντή της θέσης, τον αντίστοιχο Γενικό 

Διευθυντή και τον Διευθυντή Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συνεντεύξεις μπορούν να 

γίνουν ή σε ιδιαίτερες συναντήσεις με κάθε μέλος της επιτροπής χωριστά ή σε μία κοινή συνεδρία 

σύμφωνα με ομόφωνη απόφασή τους. Η επιτροπή θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος όχι μόνο 

πληροί τις απαιτήσεις της θέσης, αλλά ταιριάζει στη φιλοσοφία της Εταιρείας και θα βοηθήσει τη 

διεύθυνση και την Εταιρεία σαν σύνολο να πετύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους. Για την 

πλήρωση διευθυντικών θέσεων ανωτέρου επιπέδου, ενδέχεται να εμπλακούν και ο/οι Αναπληρωτής/ες 

Διευθύνων Σύμβουλος/οι και ο Αντιπρόεδρος ή και ο Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος.  

4.1.5.  Έγκριση προσλήψεων 

Οι νέες προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, εγκρίνονται από τη διοίκηση 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Δικαιοδοσιών Εγκρίσεων. Μπορεί να προκύψουν από 

την αποχώρηση υπαλλήλων, τη δημιουργία μιας νέας θέσης, την αύξηση του φόρτου εργασίας που 

απαιτεί πρόσθετο προσωπικό κλπ.  

4.1.6.  Συστάσεις και τεκμηρίωση  

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή πληροφορίες 

για τους προσωπικούς τους φακέλους πριν οριστικοποιηθεί η πρόσληψή τους:  
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• Συμπληρωμένο έντυπο Αίτησης Πρόσληψης (ή, κατά προτίμηση, Βιογραφικό Σημείωμα - 

Curriculum Vitae) 

• Αντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (και / ή πιστοποιητικών)  

• Άδεια εργασίας για αλλοδαπούς (μη Έλληνες πολίτες)  

• Αντίγραφα επαγγελματικών πιστοποιητικών  

• Δύο συστάσεις (ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ή συστατικές επιστολές)  

• Τεκμηρίωση εργασιακής εμπειρίας  

• Αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων πού διεξήχθησαν από τους ιατρούς της Εταιρείας (δεν είναι 

απαραίτητα για την κάλυψη θέσεων στα Κεντρικά Γραφεία).  

Η Εταιρεία βασίζεται στην ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση πρόσληψης, καθώς 

και σε άλλα στοιχεία και δεδομένα πού της παρουσιάζονται ή παρέχονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας πρόσληψης και κατά την απασχόληση. Οποιαδήποτε ψευδής καταχώρηση ή παραποίηση 

στοιχείων μπορεί να έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την δυνατότητα 

πρόσληψης ή, σε περίπτωση που έχει ήδη προσληφθεί, την άμεση απόλυση. 

4.2. Διαδικασία Αξιολόγησης Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών 

Παρακάτω περιγράφεται η μεθοδολογία αξιολόγησης απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών, η οποία 

γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού μία φορά ετησίως. 

4.2.1.  Προετοιμασία Αξιολόγησης 

Η Διεύθυνση Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού εκδίδει ανά Διεύθυνση το (τυποποιημένο) 

μηχανογραφημένο έντυπο «Φύλλο Αξιολόγησης» και το διαβιβάζει στις επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις. 

Τα «Φύλλα Αξιολόγησης» είναι ενιαία για όλα τα στελέχη. 

4.2.2.  Διενέργεια Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών πραγματοποιείται, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ιεραρχικά 

από δύο αξιολογητές ως ακολούθως: 

• Οι Διευθυντές αξιολογούνται από τον Γενικό Διευθυντή τους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

• Οι Γενικοί Διευθυντές αξιολογούνται από τον/τους Αναπληρωτή/ες Διευθύνοντα/ες Σύμβουλο/ους 

και τον Αντιπρόεδρο ή και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου/ Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Μετά την αξιολόγηση και την συμπλήρωση τυχόν παρατηρήσεων στα ειδικά γι’ αυτό πεδία του 

εντύπου, τα έντυπα υπογεγραμμένα επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διοικητικού. 

4.2.3.  Τήρηση Αρχείων Αξιολόγησης 

Τα έντυπα αξιολόγησης τηρούνται στη Διεύθυνση Διοικητικού για 10 τουλάχιστον έτη. 
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5. Διαδικασίες Παρακολούθησης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Στελεχών 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ 2. του Ν.3016/2002 ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας πρέπει να 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών από πρόσωπα που κατέχουν 

προνομιακή πληροφόρηση λόγω της θέσης τους στην Εταιρεία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές καταρτίζει καταλόγους με τα πρόσωπα που έχουν 

πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και τα οποία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν τις 

συναλλαγές αυτών και των οικείων προσώπων τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία και τις Οδηγίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. 

5.1. Τήρηση καταλόγων προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί κατάχρησης αγορών (αριθ. 596/2014), ως προνομιακή 

θεωρείται μία πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή 

έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν 

δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων 

που αφορά ή στην τιμή των συνδεομένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, 

πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε μεταξύ άλλων κατά τη λήψη των 

επενδυτικών αποφάσεών του.  

Βάσει του άρθρου 18 του ανωτέρω Κανονισμού (αριθ. 596/2014), τίθεται η υποχρέωση στους εκδότες 

κινητών αξιών να καταρτίζουν καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σε 

ηλεκτρονική μορφή και να τους επικαιροποιούν σύμφωνα με συγκεκριμένα μορφότυπα που έχουν 

δημοσιευθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους εκδότες κινητών αξιών, εφόσον το επιθυμούν, να τηρούν 

διακριτούς καταλόγους για κάθε δεδομένη προνομιακή πληροφορία. Προκειμένου δε να αποφευχθούν 

οι πολλαπλές καταχωρήσεις με τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικούς καταλόγους, οι εκδότες δύνανται 

να καταρτίζουν ένα συμπληρωματικό κατάλογο μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών. 

Τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους καταλόγους είναι τα εξής: 

• η ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία 

• η αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο 

• η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε 

προνομιακή πληροφορία και 

• η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή 

πληροφορία 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές τηρεί κατάλογο μόνιμων κατόχων 

προνομιακών πληροφοριών στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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Εταιρείας, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και όλα τα πρόσωπα που 

γνωρίζουν τα θέματα της Εταιρείας μέσω των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 

Πέραν του προαναφερθέντος καταλόγου τηρείται πρόσθετος πίνακας με τα πρόσωπα τα οποία λόγω 

της θέσης τους, κυρίως με την εμπλοκή τους στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, δύναται να κατέχουν κατά διαστήματα πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. Τα στοιχεία 

που τηρούνται αφορούν τις εξής θέσεις: 

• Διευθυντής Λογιστηρίου 

• Διευθυντής Οικονομικών Αναφορών & Ελέγχου 

• Διευθυντής Τραπεζικών Σχέσεων & Επενδύσεων 

• Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων 

• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές 

• Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των εκάστοτε Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(Τακτικοί και Αναπληρωματικοί). 

Τα στοιχεία των καταλόγων επικαιροποιούνται από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές στις παρακάτω 

περιστάσεις: 

• όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα 

πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία 

• όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και το 

οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο και 

• όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία. 

Σε κάθε επικαιροποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή που 

προκάλεσε την επικαιροποίηση. 

Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία διατηρούνται για περίοδο 

τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή τους. 

5.2. Έγγραφη αναγνώριση υποχρεώσεων 

Όσοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 

έχουν την υποχρέωση της έγγραφης αναγνώρισης των νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεών, 

καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής 

πληροφορίας και παράνομης διακίνησης προνομιακής πληροφορίας.  

Η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές συντάσσει και αποστέλλει στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται 

στους καταλόγους, δήλωση στην οποία αναφέρονται ρητά οι απαγορεύσεις και οι πιθανές κυρώσεις. 

Οι δηλώσεις υπογράφονται και επιστρέφονται στην Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές όπου και 

τηρούνται. 
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Στη δήλωση περιλαμβάνεται η αναγνώριση ότι απαγορεύεται: 

α) η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή η απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας 

β) η σύσταση προς άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή 

παρότρυνση άλλου προσώπου να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή 

γ) η παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας 

Επιπρόσθετα, δηλώνεται εγγράφως ότι απαγορεύεται η χειραγώγηση αγοράς καθώς και η απόπειρα 

χειραγώγησης της αγοράς. 
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6. Διαδικασίες Γνωστοποίησης Συναλλαγών Στελεχών  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ 2. του Ν.3016/2002 ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας πρέπει να 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες γνωστοποίησης των συναλλαγών και άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 19 του 

Κανονισμού αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τίθεται η 

υποχρέωση στα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν 

στενούς δεσμούς με αυτά, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους εκδότες τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα ή 

άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα του συγκεκριμένου εκδότη. 

Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα θα πρέπει να γνωστοποιούν προς την 

Εταιρεία και τις λοιπές επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.   

6.1. Πρόσωπα με υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών 

Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

στην Εταιρεία. Ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα νοείται το πρόσωπο εντός Εταιρείας 

που είναι: 

α) μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της, ή 

β) ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), 

το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με 

την Εταιρεία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη 

μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τους 

προαναφερόμενους, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Τα πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως τα πρόσωπα με τα οποία έχουν 

στενούς δεσμούς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και να διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω 

γνωστοποίησης. 

Τα στοιχεία των προσώπων με διευθυντικά καθήκοντα και των οικείων τους, που έχουν υποχρέωση 

γνωστοποίησης συναλλαγών, τηρούνται από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές σε κατάλογο ο 

οποίος αποστέλλεται προς ενημέρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα υπογράφουν δήλωση αναγνώρισης της υποχρέωσης γνωστοποίησης των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται από αυτούς και από τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς 

δεσμούς (όπως αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο). Οι υπογεγραμμένες δηλώσεις τηρούνται 

από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές, η οποία μεριμνά και για την υπογραφή των δηλώσεων και 
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από τυχόν νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα ή αποκτούν πρόσβαση σε 

προνομιακές πληροφορίες της Εταιρείας. 

6.2. Συναλλαγές που γνωστοποιούνται 

Η γνωστοποίηση συναλλαγών αφορά τα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα: 

• Μετοχές του εκδότη 

• Χρεωστικούς Τίτλους εκδότη 

• Παράγωγα επί των προαναφερομένων 

• Χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχή του εκδότη 

• Χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικό τίτλο του εκδότη 

6.3. Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών 

Τα υπόχρεα πρόσωπα γνωστοποιούν απευθείας τις συναλλαγές τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(η δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ενώ ταυτόχρονα παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης 

των συναλλαγών προς την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. 

Η υποχρέωση γνωστοποίησης ενεργοποιείται όταν οι συναλλαγές ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 

€5.000 εντός ενός ημερολογιακού έτους. Το όριο των €5.000 υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς 

συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών. 

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• το όνομα του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση 

• την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με εκδότη) 

• το όνομα του σχετικού εκδότη 

• περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου 

• τη φύση των συναλλαγών 

• την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών και 

• την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. 

Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Υπηρεσία Σχέσεων με 

Επενδυτές άμεσα και το αργότερο μέχρι τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται μέσω ανάρτησης των στοιχείων της συναλλαγής στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές. 

6.4. Κλειστή περίοδος συναλλαγών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παρ.11 του Κανονισμού 596/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ένα πρόσωπο 

που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε ένα εκδότη δεν πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμού του 

ιδίου ή για λογαριασμού τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις μετοχές ή τους 

χρεωστικούς τίτλους του εκδότη ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με 

αυτά, κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση 
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μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή μιας ετήσιας έκθεσης την οποία ο εκδότης υποχρεούται να 

δημοσιοποιήσει». 

Η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές αποστέλλει ενημέρωση προς όλα τα πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα για την έναρξη της κλειστής περιόδου, κατά την οποία δε μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συναλλαγές. Με τη λήξη της κλειστής περιόδου η Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές 

ενημερώνει εκ νέου τους υπόχρεους για την άρση της απαγόρευσης πραγματοποίησης συναλλαγών. 

6.5. Γνωστοποίηση για απόκτηση ή διάθεση σημαντικών συμμετοχών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ.1 του Ν.3556/2007, Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με 

δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, 

λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, 

υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να 

ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα 

αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. 

Επιπρόσθετα, Μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου οφείλουν 

να γνωστοποιούν και μεταβολές ίσες ή μεγαλύτερες από 3%. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 

την Εταιρεία, τις σημαντικές μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους άμεσα και το 

αργότερο μέχρι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται για τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους καθώς και για τη διαδικασία που 

ακολουθείται για την γνωστοποίηση των μεταβολών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω 

οδηγιών που αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα από την Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές. 

6.6. Γνωστοποίηση λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων 

H Εταιρεία ζητά πληροφόρηση για άλλες οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρεία και τους βασικούς πελάτες 

ή προμηθευτές της.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει εγγράφως σε ετήσια βάση 

τα ανωτέρω πρόσωπα για την υποχρέωση δήλωσης των λοιπών επαγγελματικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τους ώστε να διαπιστωθεί εάν δύνανται να ανακύψουν ζητήματα συγκρούσεως των 

ιδίων συμφερόντων με τα εταιρικά συμφέροντα. 

Τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις όποιες 

επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητές τους όταν αναλάβουν για πρώτη φορά διευθυντικά 

καθήκοντα, καθώς και όταν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή κατά το διάστημα που ασκούν τα 

διευθυντικά τους καθήκοντα.  
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7. Συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιρειών 

 

Η Εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί τις συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες και να τις γνωστοποιεί 

στα αρμόδια όργανα και τους Μετόχους, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους με τους οποίους 

γίνονται οι συναλλαγές με οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια του 

συνδεδεμένου μέρους. Ως συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών θεωρείται ενδεικτικά η μεταφορά 

πόρων, υπηρεσιών ή δεσμεύσεων, ανεξάρτητα αν επιβαρύνεται με τίμημα. 

Οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τις 

συνδεδεμένες εταιρείες βασίζονται στα εξής: 

• Στη νομοθεσία περί δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Ν.4548/2018) και πιο συγκεκριμένα στα 

Άρθρα 99-101 που αναφέρονται στη διαφάνεια, την εποπτεία και τη δημοσιότητα των συναλλαγών 

με συνδεδεμένα μέρη 

• Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και πιο 

συγκεκριμένα το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

• Στις οδηγίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος 45/21.7.2011) 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Αναφορών & Ελέγχου τηρεί λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες, η οποία 

επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές με τις οποίες ενημερώνεται. Η λίστα με τις 

συνδεδεμένες εταιρείες δίνεται προς έλεγχο στον αρμόδιο Ορκωτό Ελεγκτή πριν τη δημοσίευση των 

εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες εταιρείες πραγματοποιείται μέσω των 

ενδιάμεσων (τριμηνιαίων/εξαμηνιαίων) και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για τη 

σύνταξη των οποίων είναι αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομικών Αναφορών & Ελέγχου. Αναλυτική 

κατάσταση με το σύνολο των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες υποβάλλεται σε ετήσια βάση 

προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.  

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών τηρούνται στον «Φάκελο Τεκμηρίωσης», ξεχωριστά 

για κάθε οικονομική χρήση, ο οποίος είναι διαθέσιμος στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για έλεγχο. 
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8. Έλεγχος Τήρησης Κανόνων από τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, αναφορικά με την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα και 

με τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, εκτελεί τα κάτωθι: 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή και πιστή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

παράλληλα με το καταστατικό της Εταιρείας και την εν γένει νομοθεσία (φορολογική – 

χρηματιστηριακή κλπ.) που διέπει την λειτουργία της.  

Ο Έλεγχος εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού αποτελεί βασικό τμήμα των ελεγκτικών 

διαδικασιών που εφαρμόζονται, κατά την διενέργεια των ετήσιων προγραμματισμένων ελέγχων και 

κατά περίπτωση επαληθεύεται η τήρησή του. 

• Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα Μέλη του Δ.Σ. και 

γενικότερα τα Μέλη της Διοίκησης, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της 

Εταιρείας. 

Ο έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και η επαληθευτική του διαδικασία στηρίζεται: 

i) Στις εγκριτικές αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 

ii) Στις μισθοδοτικές καταστάσεις, αν αφορά μισθούς Διευθυντικών Στελεχών. 

iii) Στην τήρηση του Εσωτερικού Εγκριτικού Μηχανισμού (Manual of Authorities - ΜoΑ) σε λοιπές 

παροχές προς Μέλη της Διοίκησης με παράλληλη πιστοποίηση μέσω των λογιστικών βιβλίων. 

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες όπως αυτές 

ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ.Λ.Π. 24 και εγκύκλιος 45/21-7-2011 Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς). 

Επίσης ελέγχει και τις σχέσεις της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν 

σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Μέτοχοι με ποσοστό 

τουλάχιστον 10%. 

Ο έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και η επαληθευτική διαδικασία στηρίζεται: 

i) Στα λογιστικά αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας αναφορικά με την συμμόρφωση προς την 

κείμενη νομοθεσία περί συνδεδεμένων εταιρειών, και τήρηση του κανόνα των ίσων αποστάσεων 

σε ότι αφορά τις συναλλαγές με αυτές. 

ii) Στην εξέταση και διερεύνηση του κατ’ έτος συντασσόμενου από την Εταιρεία «Φακέλου 

τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών», μέσω του οποίου καταδεικνύεται η εφαρμογή του 

κανόνα των ίσων αποστάσεων στις εμπορικές συναλλαγές. 
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iii) Παράλληλα ελέγχεται και η ακρίβεια της ετήσιας υποβαλλόμενης αναφοράς της Εταιρείας προς 

το Υπουργείο Οικονομικών που σε συνοπτικό επίπεδο περιγράφονται οι συναλλαγές με τις 

συνδεδεμένες εταιρείες. 

iv) Οι σχέσεις της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν τουλάχιστον 

κατά 10% μέλη του Δ.Σ. ή Μέτοχοι, πιστοποιείται μέσω της ετήσιας αναφοράς της Διεύθυνσης 

Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας όπου παρακολουθείται και καταγράφεται αναλυτικά η 

συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και των Μετόχων σε τρίτες εταιρείες (συνδεδεμένες και μη). 

• Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας αναφορικά με τις εταιρικές ανακοινώσεις την 

εξυπηρέτηση των μετόχων, την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καθώς επίσης και της τήρησης 

των προβλεπόμενων αναγγελιών συναλλαγών επί μετοχών της Εταιρείας των υπόχρεων ατόμων. 

Ο έλεγχος διενεργείται κατ’ έτος και η επαλήθευση των ανωτέρω γίνεται βάσει του ηλεκτρονικού 

αρχείου της Εταιρείας, του μετοχολογίου, και των ανακοινώσεων των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων. 
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