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1. Εισαγωγή  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συντάχθηκε σύμφωνα με το 

νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία και με τις διατάξεις του Καταστατικού 

της. Μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας επιχειρείται η υλοποίηση κατά το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αντικατοπτρίζει το μέγεθος της Εταιρείας, τον εταιρικό της σκοπό, τη δομή και το 

οργανόγραμμα της, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) της Εταιρείας καθορίζει τους κανόνες 

λειτουργίας, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες κάθε οργανωτικής μονάδας, (Διεύθυνση/ 

Τμήμα) καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών με τη Διοίκηση, 

προκειμένου να διασφαλίζονται:  

 η ακεραιότητα της επιχείρησης,  

 η διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

 ο έλεγχος διαχείρισης και ο τρόπος λήψης αποφάσεων διαχείρισης,  

 η συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η Εταιρεία και 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, καθώς και  

 η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τις αρχές, πολιτικές 

και κανόνες που ορίζει/ θέτει η Διοίκηση.  

Οι βασικές πληροφορίες του Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:  

α) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του Δ.Σ., καθώς 

και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.  

β) Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ 

ελάχιστον τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης.  

γ) Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της 

απόδοσής τους.  
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δ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως 

ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των 

προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του 

άρθρου 2 του παρόντος, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.  

ε) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 

9 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. 

στ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 

101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.  

ζ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων.  

η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις 

δραστηριότητές της.  

θ) Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και 

την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. 

ι) Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη 

διαχείριση κινδύνων και ως προς 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.  

ια) Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών 

στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον 

εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα 

πληροφοριακά συστήματα.  

ιβ) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει δεσμευτικές αρχές και κανόνες 

δεοντολογίας για:  
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• τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  

• άλλα μέλη της Ανώτατης Διοίκησης, Διευθυντές ομάδων και Επικεφαλής ομάδων της 

Εταιρείας, 

• γενικότερα, το προσωπικό της Εταιρείας το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας ή 

αντίστοιχη συμφωνία, καθώς και  

• τους συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει 

ανεξάρτητων συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων εργασιών, με την προϋπόθεση 

ότι αυτές αφορούν συνεργασία βασιζόμενη σε ειδική σχέση εμπιστοσύνης ή με την 

προϋπόθεση ότι η συμφωνία συνεργασίας τους με την Εταιρεία συνεπάγεται ότι 

δεσμεύονται ρητά από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται, τηρείται και τροποποιείται με ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποιήσεις του ΕΚΛ γίνονται κατόπιν εισήγησης των 

Διευθυντών/ Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο 

οποίος εφόσον συμφωνήσει, προωθεί τις προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η τροποποίηση/ αναθεώρηση λαμβάνει χώρα οπόταν απαιτείται και στον αναθεωρημένο/ 

τροποποιημένο κανονισμό αναγράφεται ο αριθμός έκδοσής του, η ημερομηνία έγκρισης του 

από το ΔΣ.  

Περίληψη του κανονισμού λειτουργίας δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

 

2. Η Εταιρεία  

2.1 Αρχές της Εταιρείας 

 Ήθος  

 Επιδεικνύουμε ήθος και προάγουμε τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία  

 Καινοτομία  

 Εκτιμούμε την ευελιξία, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα  

 Σεβασμός  
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 Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα  

 Συνεργασία  

 Υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία, την εποικοδομητική συνεργασία και τη συλλογική 

ανάληψη ευθυνών  

 Υγεία και Ασφάλεια  

 Δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος  

 Περιβαλλοντική και Κοινωνική Υπευθυνότητα  

 Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν 

τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

2.2 Ιστορικό 

Η Moda Bagno ιδρύθηκε το 1974 και ειδικεύεται στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας 

για το μπάνιο, την κουζίνα, το σπίτι και το γραφείο. Καλύπτει την ελληνική αγορά μέσω των 

13 ιδιόκτητων καταστημάτων της καθώς και την κυπριακή και τουρκική αγορά, με συνολικό 

αριθμό εργαζομένων πάνω από 200 διακεκριμένους υπαλλήλους. 

Τα ονόματα Moda Bagno και Interni είναι γνωστά για την κομψότητα, το γούστο, τις 

ξεχωριστές γραμμές καθώς και την ποιότητα των υλικών και την εξυπηρέτησή τους. Το 

πελατολόγιο μας αποτελείται από αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, καθώς και 

από μεγάλο αριθμό ατόμων. Μετά από αρκετά χρόνια, η Moda Bagno μπορεί να εγγυηθεί τα 

καλύτερα προϊόντα από όλο τον κόσμο, συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς και επιπλέον 

τη γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. 

 

3. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας  

3.1 Γενική Συνέλευση Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας 

και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 



6 
 

και το Καταστατικό της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διεξάγεται μια φορά το 

χρόνο, εντός της χρονικής προθεσμίας που ο Νόμος ορίζει, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 

εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τη συνολική 

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, να αποφασίσει περί της διανομής 

των κερδών και απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη. 

Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποτύπωση της άποψης όλων των μετόχων, είτε 

παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη συνέλευση, είτε ψηφίζουν μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου. Η Εταιρεία διαθέτει αποτελεσματικούς και ανέξοδους τρόπους ψηφοφορίας 

των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.  

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής και τα οποία δύνανται να 

τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.  

Περίληψη των πρακτικών/ανακοινώσεις των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

μεταφρασμένη και στην αγγλική. 

Οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και 

την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εφόσον δεν προσκρούουν 

στους σχετικούς Νόμους. 

3.2 Διοικητικό Συμβούλιο  

3.2.1 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά 

(7) μέλη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020. Τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια φανερής ψηφοφορίας από τη 

Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα 

χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την 

ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή και τυχόν άλλες παροχές που διαμορφώνονται και 
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καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, 

τελούν δε υπό την έγκριση της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια ειδικής 

αποφάσεώς της κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη 

έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και 

ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν. 

4548/2018. 

Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του ΔΣ για οποιοδήποτε λόγο, το ΔΣ μπορεί να εκλέξει 

άλλο μέλος για την πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, με διαδικασία 

που προβλέπεται στις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλόλητας και στο Καταστατικό και η 

εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην πρώτη μετά την εκλογή, ΓΣ των μετόχων.  

Τα Εκτελεστικά Μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά ζητήματα που σχετίζονται με τη 

διοίκηση της Εταιρείας, ενώ τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι εν γένει υπεύθυνα για την 

προώθηση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων. Τα περισσότερα Μέλη του Δ.Σ. είναι μη 

εκτελεστικά Μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών).  

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. Συγκεκριμένα, τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. ανταποκρίνονται στα 

ενισχυμένα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο νόμος 4706/2020 (άρθρο 9) και για να 

θεωρείται ανεξάρτητο ένα μέλος θα πρέπει (κατά τον ορισμό του και κατά τη θητεία του): 

  να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 

  να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης οικονομικού, επιχειρηματικού, οικογενειακού ή άλλου 

είδους. 

Ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών είναι ενισχυμένος καθώς ο νόμος 4706/2020 (άρθρο 10 

παρ. 3) ορίζει ότι ο Πρόεδρος των Επιτροπών Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα πρέπει να 

είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και (άρθρο 5 παρ. 3) προβλέπει ότι η αναιτιολόγητη 

απουσία ανεξάρτητου μέλους σε δύο τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτησή του.  

Η Εταιρεία λειτουργεί βάσει της αρχής της εταιρικής ποικιλομορφίας και ένταξης, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και τα κριτήρια 

πολυμορφίας που ενσωματώνονται σε αυτή, με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου 
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επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της 

συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του 

Δ.Σ., εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών 

αποφάσεων. Ειδικώς, προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και ο μη αποκλεισμός 

εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού. Το Δ.Σ. διευκολύνει και προωθεί τη διαφορετικότητα, με την ευρύτερη 

έννοια του όρου, προκειμένου να προωθήσει την επιτυχία της Εταιρείας.  

Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 02α.08.2021, ορίζει το σύνολο των αρχών 

και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της 

θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής 

καταλληλότητας. Αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης της Καταλληλότητας: ατομική, όπως 

επάρκεια γνώσεων, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουση συμφερόντων, ανεξαρτησία 

κρίσης και συλλογική: επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, πολυμορφία. Η σύνθεση του ΔΣ 

διαμορφώνεται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεων του 

ανώτατου οργάνου διοικήσεως της Εταιρείας.  

Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να έχουν γνώση τόσο των λειτουργιών/δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών, όσο και γενικότερα των κλάδων 

δραστηριοποίησής της. 

3.2.2 Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του ΔΣ  

Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελεί το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση, διαχείριση 

και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική και τις 

πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Στα 

καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους 

και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων 

έχουν έννομο συμφέρον από την Εταιρεία, την τήρηση των διατάξεων του 4548/2018 και της 

χρηματιστηριακής νομοθεσίας, διεπόμενο από την αρχή της διαφάνειας στις εταιρικές 

δραστηριότητες. Υποχρέωση και καθήκον του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 

μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών 
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και η προάσπιση του γενικού Εταιρικού συμφέροντος, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα 

και τις αποφάσεις προς την επίτευξη του σκοπού της. 

3.2.3 Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών  

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με την ευθύνη εκτέλεσης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της 

Εταιρείας. 

3.2.4 Αρμοδιότητες μη Εκτελεστικών Μελών  

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων, 

συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της 

Εταιρείας και την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. 

3.2.5 Πρόεδρος ΔΣ  

Ο Πρόεδρος ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται από τον νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. 

εκλέγει ως Πρόεδρο κάποιο από τα Μέλη του και είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση 

που το Δ.Σ. διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, διορίζεται υποχρεωτικά 

Αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών. Το Δ.Σ. δύναται να διορίζει το ίδιο πρόσωπο 

ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανώνει και διευθύνει το έργο αυτού, και αναφέρεται επ’ 

αυτού στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

3.2.6 Διευθύνων Σύμβουλος  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Εταιρείας με το Δ.Σ. Φροντίζει για 

την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται στο ΔΣ για την 

ανάπτυξη της στρατηγικής και μετά την έγκρισή της φροντίζει για την εφαρμογή της, ενώ 

παρακολουθεί την απόδοση της Εταιρείας. Το ΔΣ ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων του. 

Το ΔΣ δύναται να ορίσει και δεύτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, του οποίου οι αρμοδιότητες θα 

ορίζονται από το ΔΣ σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει πλήρη εξουσιοδότηση διοίκησης και εκπροσώπησης από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά 

με τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσιοδότησης, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, διευθύνει τις 
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λειτουργίες τους και λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις εντός του πλαισίου που τίθεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία, το Καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία 

της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς, καθώς και από τις 

αποφάσεις του Δ.Σ. 

3.3 Επιτροπές  

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΣ έχουν θεσμοθετηθεί και δύναται να 

λειτουργήσουν δύο Εποπτικές Επιτροπές με συγκεκριμένα καθήκοντα και οι οποίες 

αναφέρονται στο ΔΣ. 

3.3.1 Η Επιτροπή Ελέγχου  

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική διακυβέρνηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 44 του Ν. 

4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 (παρ. 4 έως 7) του ν. 4706/2020, 

αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ατομικό και 

ενοποιημένο επίπεδο, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον 

μέλη. Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 

αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. H θητεία των Μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της επιτροπής 

ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ένα 

τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία , με 

επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων. Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της, 

σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της επιτροπής 

ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή 

ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους 

κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου , καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης 

κατά την σύνταξή τους. 

3.3.2 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών  
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Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και συνεδριάζει όποτε 

παραστεί ανάγκη. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής 

Αποδοχών της Εταιρείας, για την τακτική αναθεώρησή της, σύμφωνα με τις τάσεις που 

επικρατούν στην αγορά σχετικά με το επίπεδο των αμοιβών και της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων. Διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, τη 

διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και παρακολουθεί τακτικά την 

εφαρμογή της σε εσωτερικό επίπεδο, με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της 

διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Για τη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 

και Αποδοχών λαμβάνει υπ’ όψιν την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους 

επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και την 

κεφαλαιαγορά, και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η διοίκηση της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος 

της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών 

της. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών 

της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Οι αρμοδιότητες της 

Επιτροπής ορίζονται επίσης από το ΔΣ το οποίο είναι υπεύθυνο και για οποιαδήποτε 

απαλλαγή ή εκχώρηση επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής 

καθορίζονται από το ΔΣ σύμφωνα με το χρόνο που διαθέτουν για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία 

αποστέλλονται στο ΔΣ προς ενημέρωσή του. 

 

4 Διάρθρωση της Οργανωτικής Δομής της Εταιρείας 

 4.1 Οργανόγραμμα Εταιρείας  

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας αντικατοπτρίζει πλήρως τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης 

και αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ανάπτυξης και επιχειρηματικών στόχων. 
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Επιπροσθέτως, επιτρέπει την ανάδειξη κοινής επιχειρηματικής κουλτούρας, ενώ παράλληλα 

αποτρέπει τη δημιουργία αλληλεπικαλυπτόμενων, ανταγωνιστικών αρμοδιοτήτων.  

Το οργανωτικό σχήμα της Εταιρείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις/ Τμήματα/ 

Μονάδες:  

 Διοικητικό Συμβούλιο 

  Γραμματεία Διοίκησης 

 Επιτροπή Ελέγχου  

 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

 Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Εμπορίας Επίπλων Κουζίνας και Παραγωγής 

 Εμπορική Διεύθυνση  

 Τμήμα Μηχανογράφησης 

 Γραμματεία Γενικών Καθηκόντων  

 Τμήμα Κατασκευής και Διακόσμησης 

 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Marketing 

 Νομική Υπηρεσία  

 

5 Συναλλαγές  

5.1 Διαδικασίες παρακολούθησης και γνωστοποίησης Συναλλαγών 

5.1.1 Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα. 

Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, όπως τα 

πρόσωπα και οι πληροφορίες αυτές ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να 
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χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή, για λογαριασμό 

τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.  

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που εισάγει το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 

596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών: (α) κάθε πρόσωπο που ασκεί 

διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, που έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, 

δηλαδή κάθε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

της Εταιρείας, ή ανώτερο στέλεχος, το οποίο χωρίς να είναι μέλος των οργάνων που 

αναφέρονται στο στοιχείο (i), έχει αφενός τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 

που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, και αφετέρου την εξουσία να λαμβάνει 

διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρησιακές 

προοπτικές της Εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση, ο γενικός διευθυντής, ο υπεύθυνος 

ελέγχου, οι επικεφαλής των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων 

της Εταιρείας, ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, ο προϊστάμενος λογιστηρίου, οι 

ορκωτοί ελεγκτές, ο τυχόν νομικός σύμβουλος που συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση 

έμμισθης εντολής και ο προϊστάμενος νομικών υπηρεσιών, καθώς και (β) κάθε πρόσωπο που 

έχει στενό δεσμό με πρόσωπο της περιπτώσεως (α) δηλαδή, ο ή η σύζυγος του προσώπου 

που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, τα εξαρτώμενα τέκνα του προσώπου που ασκεί 

διευθυντικά καθήκοντα, οι λοιποί συγγενείς του προσώπου που ασκεί διευθυντικά 

καθήκοντα, οι οποίοι ήδη συγκατοικούν μαζί με το πρόσωπο αυτό για ένα τουλάχιστον έτος 

κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, κάθε νομικό πρόσωπο, εμπίστευμα (trust) ή 

προσωπική Εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που 

αναφέρεται στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου ή στις υποπεριπτώσεις (i), (ii) 

και (iii) της παρούσας περιπτώσεως (β), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το 

πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου αυτού, ή του οποίου 

τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα του 

προσώπου αυτού, γνωστοποιεί στην Εταιρεία, εγγράφως, και στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://mnrs.hcmc.gr όλες τις συναλλαγές του 

σχετικά με μετοχές της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

αγορά, ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτές, το 

αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών. 

Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για κάθε συναλλαγή 

μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) εντός (1) 
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ημερολογιακού έτους. Το όριο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) υπολογίζεται με την 

προσθήκη, χωρίς συμψηφισμό όλων των ποσών.  

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.  

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 από τυχόν νέα πρόσωπα που 

αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα ή αποκτούν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 

της Εταιρείας. 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. 

5.1.2 Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών 

Ν.3556/2007.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3559/2007, 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 την Εταιρεία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων 

ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.  

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω 

και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος 

καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα 

σχετικά όρια.  
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Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται:  ως προς το σύνολο των μετοχών 

με δικαιώματα ψήφου, και  ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον 

ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.  

Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται 

στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την 

κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει των 

πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία.  

Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται 

να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση 

που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή 

μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή εταιρικών γεγονότων της 

παραγράφου 3.  

Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης. Για τον υπολογισμό των 

ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει το 

συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου της στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση αυτού του 

συνολικού αριθμού.  

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 

11 του Ν.3556/2007, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με 

τις παραπάνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της 

Εταιρείας, στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία λαμβάνει τις 

ενημερώσεις και δημοσιοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν σε σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές επί των 

δικαιωμάτων ψήφου των, κατά τον ως άνω νόμο, υπόχρεων προσώπων.  

Ειδικότερα, η Εταιρεία δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.3556/2007 και του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, την 

οποία λαμβάνει από τα υπόχρεα πρόσωπα, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγων 

ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης 

από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής.  
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Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται εγγράφως το συντομότερο δυνατόν και, σε 

κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την 

ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 του 

Ν.3556/2007:  πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης 

δικαιωμάτων ψήφου, ή  λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει 

πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή 

καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή  ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007. 

5.1.3 Υποχρεώσεις ενημέρωσης των κατόχων κινητών αξιών.  

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων μετοχών που βρίσκονται στην 

ίδια θέση. Διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

ώστε να μπορούν οι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων να ασκούν τα δικαιώματά τους 

είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων.  

Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών προς κατόχους μετοχών, σύμφωνα 

με την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία μεριμνά ιδίως:  για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερησία διάταξη των συνελεύσεων, το 

συνολικό αριθμό των μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα συμμετοχής των 

μετόχων στις συνελεύσεις,  για τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυπη ή, κατά 

περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή προς κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε 

συνέλευση των μετόχων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή, εφόσον 

τούτο ζητηθεί, μετά τη σύγκληση της συνέλευσης. για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός 

πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα 

δικαιώματά τους με περιουσιακό περιεχόμενο και  για τη δημοσίευση ανακοινώσεων ή την 

κυκλοφορία οδηγιών σχετικά με τη διανομή και την πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση 

νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, εγγραφής, 

ακύρωσης ή μετατροπής. 

5.2 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.  
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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 Εταιρεία 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 οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες 

εταιρείες πραγματοποιείται μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας. 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. 


