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 1. ANTIKEIMENO KAI ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής και ως ο «Κανονισμός») της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία«ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. »και τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΕΡBΑ. » (εφεξής 
και ως «Εταιρεία»), ο οποίος τελεί σε συμμόρφωση και εναρμόνιση με την ισχύουσα 
νομοθεσία και ειδικότερα τους ν. 4548/2018 και ν. 4706/2020 και των σε εφαρμογή αυτών 
εκδοθεισών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ 
δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί περίληψη (σύνοψη) του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας 
της Εταιρείας και είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 14παρ. 2 του ν. 4706/2020. 
 
1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ο Κανονισμός περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 
4706/2020 πληροφοριών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής δομής 
και διάρθρωσης των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας. 
 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ο Κανονισμός  εμπεριέχει τις δεσμευτικές αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς για: 
α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά, 
μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), 
β) τα μέλη των Επιτροπών, 
γ)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
δ) τους εργαζόμενους μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών, Υποδιευθυντών, 
Προϊστάμενων Τμημάτων και Υπεύθυνων/Επικεφαλής Μονάδων. 
ε) τους συνεργαζόμενους  δικηγόρους . 
στ) τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία βάσει σύμβασης 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου. 
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2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 
2.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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2.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
 

Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, περιλαμβάνεται στο ισχύον 
Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο τυγχάνει των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας. 
 
 
 
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
 
3.1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από  πέντε εώς  (9) μέλη τα οποία 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) 
ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της 
θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 
Τα βιογραφικά σημειώματα των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr . 
H επιλογή των υποψηφίων μελών από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας γίνεται επί τη βάσει των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής 
καταλληλότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και την 
εκάστοτε εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 
Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και καθορίζει τις αρμοδιότητες 
των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, καθώς και την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας και είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη 
διαχείριση της περιουσίας της αποφασίζοντας για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν 
την Εταιρεία, εντός του πλαίσιο του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων των θεμάτων 
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
 Τα θέματα που αφορούν τις εξουσίες και αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, την 
αντιπροσώπευση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις αποζημιώσεις και τις 
απαγορεύσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται από τις διατάξεις του 
Καταστατικού.  Ως προς τη διάρθρωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.   
 
3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Οι αρμοδιότητες κατά κατηγορία μελών καθορίζονται  ως εξής: 
 
3.2.1  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για τη διοίκηση της 
εταιρείας και ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα λειτουργίας αυτής.   Συγκεκριμένα, τα 
εκτελεστικά μέλη είναι αρμόδια για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τη 
διαχείριση της περιουσίας της και την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  Ειδικότερα: 
- Αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια 
του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό 
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
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- Καθορίζουν και αναθέτουν εξουσίες και αρμοδιότητες, εκτός από εκείνες που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια, για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, 
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 
- Συνεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές παρέχοντάς τους όλες τις πληροφορίες και 
όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του ελέγχου τους. 
- Εγκρίνουν τις κάθε είδους πληροφορίες που παρέχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές προς τις 
Εποπτικές Αρχές εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως.    
- Συνεργάζονται με τις Εποπτικές Αρχές και διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο 
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν στην Εταιρεία.   
- Αποφασίζουν για τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη 
και στους εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και για τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της 
Εταιρείας. 
- Επιλαμβάνονται των θεμάτων της πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας 
και της αξιολόγησης αυτών κατά τακτά χρονικά διαστήματα.     
- Τέλος υποχρεούνται να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια συμφέροντα 
που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών, 
καθώς και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας ή συνδεδεμένων 
εταιρειών με τα συμφέροντά τους.   
 
3.2.2 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την προαγωγή 
όλων των  εταιρικών ζητημάτων. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα τα οποία πληρούν των τιθεμένων δυνάμει του ν. 4706/2020 
κριτηρίων ανεξαρτησίας καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων 
ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα 
από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης. Η 
πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση . Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών είναι οι εξής: 
 
- Εποπτεύουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού. 
- Εποπτεύουν την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και αξιολογούν την επάρκεια και την 
ποιότητα του συστήματος  εσωτερικού ελέγχου. 
- Ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και 
της υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται 
προβλήματα στις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό περιβάλλον  λειτουργίας της.   
- Επιβλέπουν σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τη συμφωνία των 
οικονομικών καταστάσεων με τα λογιστικά πρότυπα, τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας, τις επιταγές της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις διατάξεις του ν. 
4548/2018. 
- Ελέγχουν αν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλος τρίτος στον 
οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια 
συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας ή 
συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων της 
Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιριών με τα συμφέροντα των μελών αυτών.   
- Ελέγχουν τις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών, τις συναλλαγές της Εταιρείας με 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
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- Εφόσον το κρίνουν αναγκαίο υποβάλλουν αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή 
έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.2.3  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου) συντονίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και 
συγκαλεί τις συνεδριάσεις καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Περαιτέρω, 
διασφαλίζει την προσήκουσα οργάνωση των εργασιών του και την αποτελεσματική 
διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των λοιπών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επί σκοπώ νόμιμης, δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης 
των συμφερόντων όλων των μετόχων και βεβαίως τη βέλτιστη προώθηση και προάσπιση 
του εταιρικού συμφέροντος  . 
Επίσης, ασκεί διαχειριστικά καθήκοντα και προΐσταται όλων των Διευθύνσεων Τμημάτων 
της Εταιρίας, διευθύνοντας το έργο τους και λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις εντός 
του πλαισίου του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής, εύρυθμης και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
3.2.4   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ  
 
Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Εταιρείας εκ των εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα και με τις επιταγές του 
άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε δύο (δύο) 
αντιπροέδρους, ένας εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικό μέλος αυτού, με αρμοδιότητες 
να προΐσταται της αξιολόγησης του εκτελεστικού Προέδρου και της εν γένει εποπτείας 
του, και ενός εκτελεστικού αντιπροέδρου ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την 
εκτέλεση των εκτελεστικών του καθηκόντων όταν η ανάγκη το απαιτεί.    
 
3.2. 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιβλέπει όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, την 
καθημερινή τους λειτουργία καθώς και τη διεύθυνση του έργου τους. Λαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της 
Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Αναπληρώνει πλήρως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. 
 
 

3.3  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό και οι 
ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας, ή σε 
άλλο τόπο εκτός της έδρας της, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον 
στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν 
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή 
και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του, 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.   
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που 
γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να 
διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με 
σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 
του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 
Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα 
θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που 
ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε 
(5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3.4  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Οι αμοιβές του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών, μη 
εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών) εγκρίνονται δυνάμει σχετικής 
αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και 
καθορίζονται επί τη βάσει των όρων και κριτηρίων της εκάστοτε εγκεκριμένης και 
αναρτημένης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva .gr Πολιτικής Αποδοχών. 
 
3.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επιμέρους Επιτροπές αυτού δύνανται να υποστηρίζονται 
από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος υποστηρίζει τον 
Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . 
 
 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 
4.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ο αριθμός των μελών της, οι ιδιότητες αυτών (μελών), 
καθώς και η θητεία τους αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, κατά την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου  4 του ν. 3016/2002,  του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 
αλλά και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν.  Τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρεία.  Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχει αποδεδειγμένη επαρκή 
γνώση σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής. 
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Τα βιογραφικά των εκάστοτε μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στο 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva .gr. 
 
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι 
οι παρακάτω: 
 
α) Όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η 
Επιτροπή Ελέγχου: 
 · Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 ·  Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν 
σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης. 
 · Επιθεωρεί τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και 
παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε 
περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, 
ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και 
δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο. 
 · Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα 
με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές αναφορές, 
 · Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις 
οποίες οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μπορούν, υπό εχεμύθεια, να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας 
της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την 
κατάλληλη αντιμετώπισή τους. 
 
 β) Όσον αφορά την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή 
Ελέγχου: 
 · Πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. 
 · Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου της Εταιρείας. 
 · Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, 
και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της Διεύθυνσης. 
 · Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου προτείνοντας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
  
γ) Όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: 
 · Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με 
το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και την 
έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή. 
 · Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 
αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. 
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 · Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από 
την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές για το σκοπό αυτό, 
έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών σχετικά με 
την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και επιβλέπει την εφαρμογή της. 
 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό 
τόπο της Εταιρείας  www.minerva .gr. 
 

4.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η Εταιρεία διαθέτει τριμελή ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η 
οποία αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 
4706/2021 και η  θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα βιογραφικά των εκάστοτε μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr. 
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων περιγράφονται ως εξής : 
  
- Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή προτάσεων αλλαγών – βελτιώσεων, όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
- Η τακτική αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή 
προτάσεων προς βελτίωση. 
- Η τακτική επισκόπηση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας αναφορικά με τα   
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόταση αλλαγών 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης 
των υποψήφιων μελών του εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης Πολιτικής 
Καταλληλότητας και εισηγήσεων για τη στελέχωση ή αντικατάσταση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με κατάλληλους υποψηφίους. Για την επίτευξη αυτού, η 
Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και τη διατύπωση των 
αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για κάθε θέση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.   
- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και διαμόρφωσης πρότασης  προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους.  
 - Η υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβουλιο ως προς την Πολιτική Αποδοχών 
που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση καθώς και σχετικά με τις αποδοχές 
προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (άρθρα 110 & 
111 του ν.4548/2018). 
- Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. 
- Η ετήσια αξιολόγηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών βάσει βέλτιστων πρακτικών 
που εφαρμόζουν ομοειδείς επιχειρήσεις και, αν αυτό απαιτείται, υποβολή προτάσεων για 
βελτιώσεις ώστε οι τελευταίες να αποτελέσουν μέρος της Πολιτικής Αποδοχών στο 
μέλλον.  
 - Η εξέταση των πληροφοριών της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και η παροχή γνώμης 
προς το Δ.Σ. πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 112 του ν.4548/2018.   
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- Ο έλεγχος των ενδεχόμενων εκθέσεων σε κίνδυνο και ενδεχόμενων συγκρούσεων 
συμφερόντων αναφορικά με τις αμοιβές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και άλλων 
στελεχών που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. 
 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι 
αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva .gr.__ 
 
 
Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, ως εγκρίνεται  από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, είναι αναρτημένη στο 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva .gr. 
 
 Πολιτική Αποδοχών 
 
Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ως εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά 
όργανα, είναι   αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr . 
 
 
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 

5.1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
5.1.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
στην οποία απασχολείται ένα πρόσωπο το οποίο είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Το πρόσωπο αυτό είναι πτυχιούχος ανωτάτης σχολής και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματική εμπειρία στον λογιστικοοικονομικό τομέα.  
 
Η υπηρεσία αυτή θα αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία, από 
ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο ειδικό σε ζητήματα εσωτερικού ελέγχου. 
 
Ο εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν 
υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου  του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Ο εσωτερικός ελεγκτής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Δεν 
μπορούν να διορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν 
ενεργεία διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του 
εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα ημερών από την μεταβολή αυτή. 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση 
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου 
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της Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. Ο 
εσωτερικός έλεγχος επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της Εταιρείας και 
πέραν δηλαδή των λογιστικών και οικονομικών λειτουργιών, περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία οργανωτικά μέτρα που αναπληρώνουν τη μείωση της προσωπικής επιβλέψεως 
και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και την προστασία της περιουσίας και των 
συμφερόντων της Εταιρείας. Επίσης ο εσωτερικός έλεγχος μέσω της διείσδυσης του στις 
υπηρεσίες μεταφέρει εντολές και αντιδράσεις από, και προς, τη διοίκηση της Εταιρείας 
 
 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 
πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο 
του. Επίσης η διοίκηση και όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας οφείλουν να παρέχουν στον 
εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για την διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.   
 
 
 

5.1.2  ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 

Η λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω 
στόχων και σκοπών: 
 
- Την προσήλωση και συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρείας στους κανόνες, 
πολιτικές, σχέδια και διαδικασίες που θέτει η διοίκηση. 
- Την διαφύλαξη της περιουσίας της Εταιρείας. 
- Την επαρκή και με πνεύμα οικονομίας χρήση των πόρων και τον εντοπισμό διαδικασιών 
με υψηλό κόστος και χαμηλή απόδοση. 
- Την αποτροπή και τον εντοπισμό διαχειριστικών ανωμαλιών και λαθών. 
- Την  ακρίβεια και πληρότητα των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. 
- Την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών. 
- Την τήρηση των παραδεκτών αρχών και κανόνων της λογιστικής επιστήμης καθώς και 
της νομοθεσίας κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
- Την παροχή στοιχείων, αναλύσεων, προτάσεων και πληροφοριών προς όλα τα στελέχη 
της διοίκησης για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
5.1.3  ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Παρακολουθεί την εφαρμογή και την συνεχή τήρηση του παρόντος Κανονισμού και του 
Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία 
και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής και 
ελέγχει  την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες. 
Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις περιπτώσεις σύγκρουσης των 
ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. 
Ενημερώνει με έγγραφες αναφορές τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο το Διοικητικό 
Συμβούλιο με τα αποτελέσματα των  διενεργηθέντων ελέγχων. Οι αναφορές  αυτές είναι 
αντικειμενικές, διαφανείς, ακριβείς, εποικοδομητικές και έγκαιρες και το περιεχόμενό τους 
έχει συζητηθεί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επίσης, περιλαμβάνουν τους σκοπούς 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου μαζί με τις σχετικές προτάσεις, καθώς και τις απόψεις 
των ελεγχομένων. 
Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 
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Ελέγχει την νομιμότητα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα 
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 
από το χρηματιστήριο. 
Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της 
εταιρείας. 
Ελέγχει τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 
εταιρείες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» και του 
άρθρου 32 ν. 4308/2014, καθώς και των σχέσεων της Εταιρείας με τις εταιρείες στο 
κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστο 10%.     
Παρέχει μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιαδήποτε 
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται και διευκολύνει  
αυτές με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που 
αυτές ασκούν. 
 

  
5.2. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Η Εταιρεία οφείλει να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο ή να 
απευθύνεται σε οργανωμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να διεκπεραιώνει 
αποτελεσματικά τις υποθέσεις που προκύπτουν κατά γνωστικό αντικείμενο. 
Ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να ασκεί και τα καθήκοντα του Εταιρικού 
Γραμματέα. 
 
 
5.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (DPO) 
 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) της Εταιρείας 
είναι επιφορτισμένος με την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας οι οποίες 
προκύπτουν ή/και συνδέονται με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Η Εταιρεία έχει ασφαλιστική κάλυψη αναφορικά με την απώλεια Προσωπικών Δεδομένων 
.   
5.4 ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
  

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων η οποία είναι επιφορτισμένη με την 
έκδοση ανακοινώσεων που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις ν. 3556/2007, καθώς και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 
4548/2018 με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών 
της Εταιρείας. 
Η μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων έχει την αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση της 
Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 
596/2014, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, και στις λοιπές 
εφαρμοστέες διατάξεις. 
 
5.5  ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων η οποία είναι  επιφορτισμένη με την 
άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους 
αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και το Καταστατικό της Εταιρείας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ειδικότερα, η Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας μεριμνά σχετικά με: 
(α) 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, 
(β) την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές, 
(γ) 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, 
(δ) την επικοινωνία και την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων, 
(ε) την ευρύτερη επικοινωνία με τους μετόχους, 
(στ) την ενημέρωση των μετόχων, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του ν. 
3556/2007, για την παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών, 
(ζ) την παρακολούθηση της άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα 
ποσοστά συμμετοχής των μετόχων, και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις γενικές 
συνελεύσεις 
 

 
6. ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Οι ποικίλες και περίπλοκες δραστηριότητες της Εταιρείας επιβάλλουν σύγχρονη και 
ευέλικτη οργανωτική δομή Η Εταιρεία διαθέτει ευέλικτο διευθυντικό σχήμα το οποίο 
διευκολύνει την άμεση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς 
δραστηριοποίησης της. Οι  Κύριες  Διευθύνσεις της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 
 
α) Γενική Διεύθυνση  
β) Οικονομική Διεύθυνση  
γ) Διεύθυνση Μαrketing  
δ) Διεύθυνση Παραγωγής  
ε) Διεύθυνση Μηχανογράφησης  
στ) Διεύθυνση Πωλήσεων   
 

6.1  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 
 Αναφέρεται στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της 
Εταιρείας . 
- Καταρτίζει το στρατηγικό πλάνο της Εταιρείας και θέτει μακροπρόθεσμους στόχους σε 
συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
- Διοικεί, προωθεί και συντονίζει τις λειτουργίες της Εταιρείας αποτελεσματικά για να 
επιτευχθούν οι στόχοι και η αποστολή της Εταιρείας. 
- Διερευνά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στον επιχειρηματικό χώρο και προσδιορίζει 
επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες. 
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές της με τους κύριους προμηθευτές και 
πελάτες καθώς και τους Δημόσιους Φορείς. 
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6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
 
 Η  Οικονομική διεύθυνση έχει ως βασική αποστολή να  :  
- Διευθύνει τις οικονομικές λειτουργίες, καθορίζει την δανειακή πολιτική και πολιτική 
επένδυσης διαθεσίμων και εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης διαδικασιών. 
- Επιβλέπει την σύνταξη των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων. 
- Εισηγείται για θέματα πολιτικής εισπράξεων και πληρωμών έτσι ώστε να εκπληρώνεται 
η χρηματοοικονομική ρευστότητα. 
- Εξασφαλίζει τις διαδικασίες εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής και των διαδικασιών. 
   
Η Οικονομική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και εποπτεία των επιμέρους 
τμημάτων αυτής ως ακολούθως: 
 
α) Τμήμα λογιστηρίου 
β) Τμήμα Κοστολογίου  
γ) Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων  
δ) Μονάδα εξυπηρέτησης Μετόχων. 
 

6.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING 
 

Η Διεύθυνση marketing είναι επιφορτισμένη με τις καμπάνιες προβολής και επικοινωνίας 
της Εταιρείας σε όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία 
με το Τμήμα Ανάπτυξης Προιόντων  . Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι η 
αναζήτηση νέων τάσεις στην αγορά, και τρόπων ενσωμάτωσης στη φιλοσοφία της 
Εταιρείας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής. Η Διεύθυνση διαθέτει τα 
επιμέρους τμήματα των  SOCIAL MEDIA , VISUAL MERCHANDISER ,  Έρευνας Αγοράς 
και Γραφιστικής & Εικονοληψίας .  
 
 

6.4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

Η  Διεύθυνση  Παραγωγής έχει ως βασική αποστολή να:  
- Οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την παραγωγή, το ανθρώπινο δυναμικό, και τον 
εξοπλισμό. 
- Σχεδιάζει, αναπτύσσει και βελτιώνει τις διαδικασίες παραγωγής και διασφαλίζει την 
διαθεσιμότητα των πόρων και την αποτελεσματική παραγωγή βάσει συγκεκριμένων 
προδιαγραφών και κόστους. 
- Επιτηρεί και ελέγχει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. 
 
Η Διεύθυνση Παραγωγής είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και εποπτεία των επιμέρους 
τμημάτων αυτής ως ακολούθως: 
 
α) Τμήμα Πλεκτηρίου  
β) Τμήμα Κοπτηρίου   
γ) Τμήμα  Ραφείο  
δ) Τμήμα Συσκευασίας   
ε) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου  
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6.5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  
 

Η  Διεύθυνση Μηχανογράφησης έχει ως βασική αποστολή να εξασφαλίζει την ορθή 
αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, και λογισμικού και μεριμνά για την διεύρυνση 
της χρήσης της πληροφορικής στην Εταιρεία ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων στόχων μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας της. 
 
 

 6.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
 

Η  Διεύθυνση Πωλήσεων έχει ως βασική αποστολή να προγραμματίζει, συντονίζει, 
κατευθύνει και ελέγχει τις δραστηριότητες πωλήσεων εσωτερικού, χονδρικής αλλά και 
καταστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων της 
Εταιρείας ως προς τον όγκο πωλήσεων και το ύψος των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων 
στα πλαίσια της ισχύουσας τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής. 
Στην Διεύθυνση Πωλήσεων αναφέρονται οι Προϊστάμενοι Πωλήσεων, Βορείου και Νοτίου 
Ελλάδος, ο Προϊστάμενος του Customer Service - Credit Control, ο Προϊστάμενος 
τμήματος Διακίνησης - Αποθηκών, καθώς και ο Υπεύθυνος ανάπτυξης Καταστημάτων . 
 
 

 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
7.1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 
 Η εταιρεία “ΑΦΟΙ  Ι.  &  Β.  ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ” 
είναι ένας εργοδότης ισότιμης ευκαιρίας. Αυτό σημαίνει ότι για όλους τους εργαζομένους, 
η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, το χρώμα, η αναπηρία, η 
οικογενειακή κατάσταση δεν έχουν σχέση με την πρόσληψη τις αμοιβές ή τις παροχές. Οι 
ευκαιρίες πρόσληψης είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους που έχουν τα απαραίτητα 
προσόντα και η τελική πρόσληψη γίνεται μόνο με βάση τις γνώσεις τους, την εμπειρία 
τους και τις ικανότητες τους. 
Για την πρόσληψη των στελεχών της Εταιρείας ισχύουν τα εξής: 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ή κάποιος αρμόδιος διευθυντής της 
Εταιρείας επισημαίνουν την ανάγκη πρόσληψης κάποιου στελέχους και ενημερώνουν 
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά από εξέταση του θέματος εγκρίνει τη 
σχετική εισήγηση. Εν συνεχεία ο διοικητικός διευθυντής αναλαμβάνει να προβεί στις 
διαδικασίες αναζήτησης (δημοσίευση αγγελιών, επικοινωνία με εξωτερικό συνεργάτη ο 
οποίος τηρεί τράπεζα στελεχών) και της προεπιλογής των υποψηφίων. Αν οι υποψήφιοι 
είναι απλώς στελέχη κρίνονται και αξιολογούνται από τον αρμόδιο διευθυντή της 
υπηρεσίας για την οποία προορίζονται και τον γενικό διευθυντή, ενώ αν είναι διευθυντικά 
στελέχη τότε αξιολογούνται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Για 
τους υποψήφιους συντάσσονται προς το σκοπό αυτό φύλλα αξιολόγησης τα οποία 
παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εξέταση των 
φύλλων αξιολόγησης, των εισηγήσεων των διευθυντών και του διευθύνοντα συμβούλου 
και των ιδίων των  υποψηφίων, αποφασίζει για το ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος. 
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Ορος για την πρόσληψη και την συνέχιση της εργασιακής σχέσης κάθε στελέχους είναι η 
υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης η οποία έχει το εξής περιεχόμενο:  
 «Ως υπάλληλος της εταιρείας “ΑΦΟΙ  Ι.  &  Β.  ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. -ΜΙΝΕΡΒΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ” κατανοώ πλήρως ότι κάθε πληροφορία που αφορά στην πελατεία, στο 
προσωπικό, σε οικονομικά στοιχεία, σε μεθόδους παραγωγής και σε τεχνολογικά στοιχεία 
της, είναι εμπιστευτική και δεν πρέπει να συζητείται με πρόσωπα εκτός εταιρείας. 
Γνωρίζω ότι απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η φωτοτύπηση και η αφαίρεση 
εμπιστευτικών στοιχείων της εταιρείας ή η παροχή της δυνατότητας σε πρόσωπα εκτός 
εταιρείας να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. 
Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη, ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης από πρόθεση 
παραβίασης των παραπάνω συμβατικών μου υποχρεώσεων, η εργασιακή μου σχέση θα 
λυθεί με δική μου υπαιτιότητα.» 
 
7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
 
Τα στελέχη της εταιρείας αξιολογούνται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Κύριος σκοπός του συστήματος αξιολόγησης είναι η βελτίωση της λειτουργίας της 
επιχείρησης και η διαρκής αναβάθμιση του παραγωγικού της αποτελέσματος. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται μέσω της ανθρώπινης παραγωγικότητας, που αποτελεί τον πλέον 
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης ενός οικονομικού οργανισμού. 
 
Οι άμεσες χρήσεις του συστήματος αξιολόγησης αποβλέπουν στην επίτευξη των 
παρακάτω στόχων: 
 

- Στην επιβράβευση της απόδοσης 

- Στον εντοπισμό των αδυνάτων σημείων των στελεχών με προοπτική τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωσή τους. 

-  Στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ υφισταμένων 
και προϊσταμένων. 

- Στον ορθολογικό προσδιορισμό της αύξησης των αποδοχών του κάθε στελέχους.  

 

ΙΙ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών τίθενται στην αρχή κάθε εταιρικής χρήσεως είναι 
εξειδικευμένα ανά θέση και διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά.   

Τα ποσοτικά κριτήρια έχουν σχέση με μετρήσιμα μεγέθη, η επίτευξη των οποίων  
προσμετράται και αξιολογείται άμεσα.( λ.χ. ύψος πωλήσεων,  εισπραξιμότητα, αριθμός 
μονάδων παραγωγής κ.λ.π.)  

Τα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται στις σχέσεις που αναπτύσσει η Εταιρεία με το 
εξωτερικό της περιβάλλον, στην τήρηση των υποχρεώσεων της έναντι της πολιτείας, στην 
προβολή και την καταξίωση του ονόματος της Εταιρείας, στην δημιουργία κλίματος και 
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συνθηκών δίκαιας διοίκησης, αμοιβαίας συνεργασίας και στήριξης μεταξύ των τμημάτων 
και των εργαζομένων της.  

Στα πλαίσια της αξιολόγησης παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε στέλεχος να παραθέσει τις 
απόψεις τους και να παρουσιάσει τις προοπτικές εξέλιξής του και τις ανάγκες του για 
εκπαίδευση.  
 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Η διαδικασία συναλλαγών συνδεδεμένων μερών αποσκοπεί στην περιγραφή του τρόπου 
με τον οποίο πρέπει να εγκρίνονται οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να ακολουθούνται από το 
προσωπικό της Εταιρείας πριν από την υπογραφή/έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο 
μέρος.  
Κάθε συνδεδεμένη εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν στη διαφάνεια, την 
ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών της, 
όπως ο νόμος ορίζει. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 
αυτήν εταιρειών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που 
θα συμφωνούνταν σε περίπτωση που η συναλλαγή θα γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που 
συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα και με τα 
εκάστοτε προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.  
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 
«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί 
κυρίως μέσω περιοδικών οικονομικών καταστάσεων τις συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένων μερών. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ως άνω προτύπου, ως συνδεδεμένα 
μέρη, εκτός από τις εταιρείες (θυγατρικές και συγγενείς) που συμμετέχουν στον όμιλο της 
Εταιρείας, νοούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα Διευθυντικά Στελέχη, τα 
πλησιέστερα μέλη της οικογένειας αυτών καθώς και τρίτες εταιρείες στις οποίες 
συμμετέχουν τα ανωτέρω μέρη με σημαντικό ποσοστό (>20%) και τα οποία, μέσω της 
φύσης των συναλλαγών τους, ασκούν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις και τις 
στρατηγικές ή οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας.  
 
Ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας πρέπει να λαμβάνει άμεσα γνώση των συναλλαγών 
με θυγατρικές καθώς και των πορισμάτων του ελέγχου της  και εφόσον κρίνει σκόπιμο να 
τα κοινοποιεί στα μη εκτελεστικά μέλη. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
ειδική παράγραφο όπου θα αναφέρονται συνοπτικά πλην όμως  σαφώς η φύση των 
συναλλαγών της Εταιρείας με τις θυγατρικές της, η εξέλιξη των εργασιών των θυγατρικών 
καθώς και οι προοπτικές της.  

 
 
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 



18 

 

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και τα πρόσωπα που έχουν 
στενούς δεσμούς με αυτά, γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε συναλλαγή που 
πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις μετοχές ή τους 
χρεωστικούς τίτλους της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων (κατά την 
έννοια του ΔΛΠ 24 « Γνωστοποίηση Συνδεδεμένων Μερών», το αρθρο 32  του ν. 
4308/2014 και εν γένει την κείμενη νομοθεσία), ή με παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται άμεσα και το 
αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.  
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό προσώπων που 
αναφέρονται παραπάνω, γνωστοποιούνται από τα πρόσωπα αυτά στις αρμόδιες αρχές.  
Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται δημοσιοποιούνται 
άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή, με τρόπο ο οποίος 
επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.  
Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μετέπειτα συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση 
συνολικού ποσού 5.000 ευρώ εντός ενός ημερολογιακού έτους. Το όριο των 5.000 ευρώ 
υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών.  
Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα έχουν την 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, σε 
περίπτωση που ζητηθεί από την Εταιρεία.  
Την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω, όπως και της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών, έχει 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. 
 
 
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, για τον 
χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους.  
Ο διορισμός ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Κατά το διορισμό ανεξάρτητων Μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα λαμβάνει υπόψη 
τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Επιτροπή 
Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μια υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το ότι 
έχουν πλήρως κατανοήσει τα κριτήρια που υποδεικνύουν σχέση εξάρτησης με την 
Εταιρεία, και ότι η υποψηφιότητά τους δεν πληροί τις συνθήκες που υποδεικνύουν σχέση 
εξάρτησης, συνεπώς διαθέτουν τα προσόντα ώστε να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση 
ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Με την επιφύλαξη της υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, η Επιτροπή Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα εκτελεί τη δική της αξιολόγηση αναφορικά με την πλήρωση 
των κριτηρίων που υποδεικνύουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία/τις συνθήκες που, στη βάση 
αντικειμενικής κρίσης, εμπίπτουν ή θα έπρεπε να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
γνώσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξετάζει την πλήρωση των κριτηρίων που υποδεικνύουν 
σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ετησίως ή  σε οποιονδήποτε χρόνο η εν λόγω εξέταση 
απαιτείται από τις συνθήκες (π.χ. αντικατάσταση ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλαγή της σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφορίες που δύνανται 
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να επηρεάσουν το καθεστώς ανεξαρτησίας Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τεθεί 
υπόψη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων . 
 
 
11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 
Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική και διαδικασία με σκοπό την πρόληψη, 
αναγνώριση και αντιμετώπιση μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, δηλαδή μίας 
κατάστασης κατά την οποία ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιο από τα μέλη 
της οικογένειάς του έχει ή μπορεί να έχει προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον που 
περιορίζει ή δύναται να περιορίσει, ή να θέσει υπό διακινδύνευση την ανεξαρτησία, την 
αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της κρίσης του εν λόγω μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Εταιρεία.  

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, καθώς 
και οποιοδήποτε τρίτο μέρος έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα Μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου:  
(α) απαγορεύεται να επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα αντίθετα με τα συμφέροντα της 
Εταιρείας, και  
(β) πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα προσωπικά τους συμφέροντα, τα οποία μπορεί να προκύπτουν από 
συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα των Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με 
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο 
στην εκτέλεσή τους. Δια του παρόντος Κανονισμού, υιοθετείται πολιτική συγκρούσεων 
συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εταιρεία αλλά και 
πολιτική διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
διαδικασίες που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει 
αρμοδιότητές του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα τυχόν συμφέροντά τους σε 
εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή με 
θυγατρικές της ή με άλλα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.  
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης θα γνωστοποιούν 
έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:  
(α) οποιαδήποτε άμεση σύγκρουση συμφερόντων, ήτοι οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή με συμφέροντα συνδεδεμένης εταιρείας, 
η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου, και  
(β) οποιαδήποτε έμμεση σύγκρουση συμφερόντων, ήτοι οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ των συμφερόντων της Εταιρείας και των συμφερόντων 
συνδεδεμένων μερών (προσώπων ή οντοτήτων) με τα οποία συνδέονται μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία περιέλθει εις γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω 
της ειδικής διαδικασίας γνωστοποίησης προς τον Πρόεδρο αυτού, οποιαδήποτε 
κατάσταση σύγκρουσης, ή πιθανής  σύγκρουσης, συμφερόντων στο πρόσωπο μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει αυτό, με την συνδρομή του Τμήματος Νομικού 
Συμβούλου στο βαθμό που απαιτείται, στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου το εν λόγω 
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πρόσωπο να απέχει από τις συνεδριάσεις και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων. Στη δε 
περίπτωση μη σχηματισμού απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συγκληθεί Γενική Συνέλευση με σκοπό τη λήψη 
της συγκεκριμένης απόφασης. 
Η πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων τυγχάνει εφαρμογής πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 
κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα και αρμοδιότητες από αυτό, στα 
στελέχη και στο λοιπό προσωπικό της Εταιρείας. 
 
 
12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Σε συμμόρφωση με το άρθρο 13 του Ν.4706/2020 περί οργανωτικών ρυθμίσεων στα 
πλαίσια εφαρμογής αποτελεσματικού συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην 
Εταιρεία λειτουργεί Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Kύρια αρμοδιότητα της 
Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η παρακολούθηση της θέσπισης και 
εφαρμογής κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και 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.  
Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την τήρηση του ετήσιου 
σχεδιασμού ελέγχων σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας και ιδίως ως 
προς τις περιοχές ελέγχου οι οποίες αναδεικνύονται από τον ετήσιο σχεδιασμό της 
Διεύθυνσης  Εσωτερικού ελέγχου. 
 
 
 
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΟΡΘΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 
 
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων καταρτίζει έναν 
κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα 
οποία εργάζονται στην Εταιρεία δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή 
άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή 
πληροφορία. Υποχρεούται δε, να επικαιροποιεί άμεσα τον κατάλογο αυτό και να τον θέτει 
στη διάθεση της αρμόδιας Αρχής το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματός της.  
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι κάθε πρόσωπο που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία 
αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σε 
σχέση με κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (κατά την έννοια 
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και εν γένει την κείμενη νομοθεσία) και έχει γνώση των 
κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής 
πληροφορίας και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.  

Γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν προνομιακές 
πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 596/2014 θεωρούνται ενδεικτικά οι 
πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, 
άμεσα ή έμμεσα, σε έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, και οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν ή την τιμή 
των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.  
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Η παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας των προσώπων που έχουν 
πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες πραγματοποιείται από την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία σε περίπτωση 
εντοπισμού συναλλαγής που εμπίπτει στους κανόνες γνωστοποίησης, προβαίνει σε 
ενημέρωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.  
 
 
14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ  
 
Η αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται με 
βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο να διασφαλίζονται τα σχετικά με το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου οριζόμενα στην παρούσα.  
Η Εταιρεία διενεργεί αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της, αλλά και για τις 
σημαντικές της θυγατρικές, MINCO ROMANIA SRL , J & B LADENIS  CYPRUS L.T.D. 
ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.  κάθε τρία (3) έτη με αφετηρία την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας 
αξιολόγησης.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου στα πλαίσια 
του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, όπως διενεργήσει έρευνα αγοράς του συμβούλου, 
που θα αναλάβει την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και 
των σημαντικών θυγατρικών της   . Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα 
αποτελέσματά της παραδίδονται στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία και θα 
παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και θα προβεί, όπου κρίνει 
απαραίτητο, στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής 
διακυβέρνησης των διατάξεων του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί 
και αξιολογεί περιοδικά, τουλάχιστον κάθε τρία (3) οικονομικά έτη την υλοποίηση και την 
αποτελεσματικότητά του προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση 
οποιονδήποτε ελλείψεων. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, η Εταιρεία υιοθετεί και 
εφαρμόζει πλήρως τις αρχές και τις διαδικασίες της απόφασης 1/891/30.9.2020 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξιολόγηση εστιάζει ιδίως στην επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και 
ενοποιημένη βάση, στη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα 
με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της 
εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020. Επιπλέον, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο την αξιολόγηση των 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
  
Ο εξωτερικός σύμβουλος στον οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου μελετά και προβαίνει σε αξιολόγηση των παρακάτω αντικειμένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  
1. Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)  

2. Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)  

3. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)  

4. Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication)  
5. Παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Monitoring  
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15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
  

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του 
Διοικητικού της Συμβουλίου και των εν γένει στελεχών της εφαρμόζει: 
(α) Πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο αποσκοπεί στην ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κουλτούρα της Εταιρείας και στην 
ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για να αναλάβουν ουσιαστικά και παραγωγικά 
τις συνδεόμενες με τη θέση υποχρεώσεις και καθήκοντα. 
(β) Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υπόψη η εγκριθείσα και ισχύουσα 
Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, η επιχειρηματική στρατηγική καθώς και τα 
αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου η 
επιμόρφωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει των στελεχών της 
Εταιρείας να ανταποκρίνεται πάντοτε στις πραγματικές και άμεσες ανάγκες της Εταιρείας. 
(γ) Πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης στελεχών προκειμένου τα στελέχη της Εταιρείας να 
είναι πάντοτε ενημερωμένα και επαρκώς καταρτισμένα αναφορικά με τις εξελίξεις του 
τομέα δραστηριοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει σχετική υποστήριξη για την 
απόκτηση, διατήρηση πιστοποιήσεων ή/και στην ενημέρωση των στελεχών της για 
σημαντικά θέματα του αντικειμένου τους. 
Όλα  τα προγράμματα καταρτίζονται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων με 
τη μέριμνα της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
 
16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
O Όμιλος “MINEΡΒΑ” έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητές του τις αρχές της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, καθώς έχει αναγνωρίσει την σημαντικότητά τους στην μακρόχρονη ανάπτυξή 
του. Οι αρχές αυτές έχουν προσαρμοσθεί στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του 
Ομίλου και περιλαμβάνουν μέριμνα για την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου για τους 
εργαζόμενους, τη δημιουργία συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος,  την ανάπτυξη  
κλίματος εμπιστοσύνης   στους πελάτες και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους μετόχους. 
Ειδικότερα η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται μέσω των κάτωθι δράσεων: 
 - Ανάπτυξης και λειτουργίας συνθηκών καινοτομίας σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων.   
 - Αξιοποίησης του τμήματος έρευνας για την διατήρηση της υψηλής ποιότητας ή και 
περαιτέρω εξέλιξης των προϊόντων της. 
 - Συνεχούς επικοινωνίας με τους πελάτες, για ανίχνευση νέων αναγκών, νέων μεθόδων 
προώθησης και  άμεσου εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στην όλη συνεργασία. 
-  Διατήρησης ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από διακρίσεις και 
διαπνεόμενου από την αρχή των ίσων ευκαιριών και την ελευθερία του συνδικαλισμού. 
-  Διασφάλισης συνθηκών υγιεινού περιβάλλοντος για τους ανθρώπινο δυναμικό τους 
συνεργάτες και τους επισκέπτες στους χώρους των επιχειρήσεων. 
-  Συνεχούς προσπάθειας μείωσης των επιπτώσεων του περιβάλλοντος. 
-  Τήρησης όλων των εκ του νόμου και Καταστατικού υποχρεώσεων έναντι των μετόχων.  
- Διαχείρισης των πόρων κατά τρόπο που να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή  
αποδοτικότητα και ανάπτυξη. 
 -  Εξέλιξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους τομείς υγείας, παιδείας και δράσεων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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Μέσω της έμφασης  στις  αξίες Αξιοπιστία, Καινοτομία, Ποιότητα, Διαφάνεια και Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη λοιπόν, προσβλέπουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη  των επιχειρήσεων 
του Ομίλου.  
 
 
17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ &ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία θεωρεί υψίστης σημασίας την προώθηση της διαφάνειας, τη συμμόρφωση με 
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την καταπολέμηση 
κρουσμάτων διαφθοράς. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας και 
δεσμεύεται να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις 
επαγγελματικές της συναλλαγές.  
Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και τρίτοι που εργάζονται για 
λογαριασμό της δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται, ή να δωροδοκούν 
οποιονδήποτε, ούτε να αιτούνται, ή να συμφωνούν ότι θα δωροδοκηθούν και να 
δωροδοκούνται από οιονδήποτε. 
 
18   ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και κάθε τροποποίηση αυτού τίθεται σε ισχύ 
άμεσα μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει δεσμευτικά για όλα τα 
υπόχρεα πρόσωπα. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έλεγχο πληρότητας, 
αξιολόγησης και εφαρμογής του παρόντος διενεργεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ 
ο Ορκωτός Ελεγκτής στην Έκθεση Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία διαθέτει 
επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας με το προβλεπόμενο περιεχόμενο, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 4706/2020. 


