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*********************************************************************** 
Στη Φυλή, σήμερα, την 20η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ημετέρας εταιρίας υπό την επωνυμία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα γραφεία της, όπου και η έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω 
Λιοσίων, 1η & 18η οδός, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της εταιρείας,  κ. 
Αντωνίου Σβορώνου. 
 
Παρίστανται οι κ.κ. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγιώτη,  Κυριάκος Παπαθανασίου, 
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος,   Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου, Μεθόδιος 
Ιωάννης του Θωμά, 
Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου και Ορφέας Μαυρίκιος του Νικολάου και Ιωάννης 
Ξιφαράς. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιου εισέρχεται στην συζήτηση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
  
Θέμα 1ο : Έγκριση και Υπογραφή Πρακτικών Προηγούμενων Διοικητικών 
Συμβουλίων. 

Αναγνώσθηκαν και Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά των πλέον πρόσφατων συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στα μέλη ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί και 
εν τέλει να κωδικοποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας. 
Διανέμει το σχέδιο του νέου κανονισμού ο οποίος διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο 
αποτελεί τον κυρίως κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, το δεύτερο τον κανονισμό 
λειτουργίας των Επιτροπών της Εταιρίας και το τρίτο τον κανονισμό λειτουργίας των 
θυγατρικών εταιριών. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο κανονισμός ομόφωνα 
εγκρίνεται, επίσης ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να τροποποιεί τον 
κανονισμό όποτε κρίνει απαραίτητο με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του ομίλου 
ενεργώντας μόνος του.  
Ο Εγκεκριμένος Κανονισμός έχει ως εξής: 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
(1).  Ο σκοπός της εταιρίας UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Unibios) περιγράφεται 
από το καταστατικό της, όπως εκάστοτε ισχύει.  Με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με τις νόμιμες διαδικασίες είναι δυνατόν 
να τροποποιηθεί.  Σήμερα ο σκοπός της όπως αναφέρεται στο καταστατικό  είναι: 
 

α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος 
εκ σιδήρου και άλλων μετάλλων. 



 

 

β/ H άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού. 

γ/ Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, 
ανεξαρτήτως του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους και του νομικού τους 
τύπου. 

δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αλλοδαπών 
και ημεδαπών. 

ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 
δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

στ/ Η παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, 
εμπορικά, και ειδικά σε θέματα πληροφορικής και σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως 
επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εμπορευμάτων 
για λογαριασμό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, 
οικοδόμηση και ανάπτυξη ακινήτων. 

(2).  Τα όργανα της Unibios καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιό της, οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. 
Ειδικότερα αναφέρονται οι πρόσφατοι νόμοι 4449/2017, 4548/2028, και 4706/2020 
που ρυθμίζουν τα περισσότερα από τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της 
εταιρίας.  
(3).  Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία έχει οργανώσει επί μέρους 
τμήματα που έχουν επιφορτισθεί με ειδικές αρμοδιότητες.  Ο παρόν κανονισμός 
περιγράφει: 
(α) τη οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους 
καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με την Διοίκηση. Περιγράφει τη 
Διάρθρωση και το Αντικείμενο των Επιτροπών του Άρθρου 10 του νόμου 4706/2020 
και τα καθήκοντα και τις γραμμές αναφοράς των επικεφαλής των μονάδων.  
(β) Επίσης περιγράφει τις διαδικασίες πρόσληψης των Διευθυντικών στελεχών της 
εταιρίας και αξιολόγησης αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
(γ) Αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 
(δ) Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των προσώπων των περιπτώσεων 25 και 26 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (εις το εξής 
«ύποπτα πρόσωπα») και περιγράφονται κανόνες που διέπουν συναλλαγές μεταξύ 
αυτών και της εταιρίας και συνδεδεμένων εταιριών και διαδικασίες προαγγελίας και 
δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών 
δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες σχετίζονται με την 
εταιρία καθώς και με τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.  
(ε) περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που 
εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε 
κινητές αξίες της εκδότριας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εφόσον 
αυτές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά καθώς και από άλλες 
δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία. 



 

 

(στ) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. 
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 παρόντος νόμου. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται από 
πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν 
έχουν σχέσεις εξάρτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9. 
 
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, όπου απαιτείται. 
 
(4) . Επειδή η εταιρία είναι εταιρία συμμετοχών η διάρθρωση των τμημάτων της είναι 

περιορισμένη. Το Οργανόγραμμα της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 Διοικητικό Συμβούλιο 
  Εξωτερικοί Ελεγκτές 
  Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
  Επιτροπή Ελέγχου 
   Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (λειτουργικά) 
  Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
  Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων 
  Διευθύνων Σύμβουλος 
   Οικονομικές Υπηρεσίες 
   Νομικός Σύμβουλος 
   Θυγατρικές Εταιρίες 
   Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (διοικητικά) 
   
 
 



 

 

(5).   Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της 
εταιρίας και από αυτήν πηγάζουν όλες οι εξουσίες.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων. Το 
καταστατικό της εταιρίας ρυθμίζει τις διαδικασίες λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται συλλογικά με την διοίκηση της εταιρίας.  
Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε 
ειδικά εντεταλμένο μέλος ή μέλη, Δ/ντικά στελέχη, ή και πρόσωπα εκτός της εταιρίας.  
Επίσης είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος. 
Η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά 
και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ορίζεται από ειδικό νόμο. Τα μη εκτελεστικά μέλη 
είναι επιφορτισμένα με τη προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων και είναι 
επιφορτισμένα με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της 
λήψης αποφάσεων από την Διοίκηση,  ενώ τα εκτελεστικά μέλη έχουν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στη διαχείριση της εταιρίας.  
 
Το καταστατικό της εταιρίας ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
κυρίως στα άρθρα 11 έως και 19. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και 
επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας,  
αξιολογεί ανά τριετία την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, διασφαλίζει την 
επαρκή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 
ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους 
κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι 
γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και 
δεόντως τεκμηριωμένες. 
 
Διαδικασία Γνωστοποίησης Τυχόν Σχέσης Εξάρτησης των Ανεξαρτήτων 
Μελών  
Τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν άμεσα τον Πρόεδρο 
του ΔΣ αν προκύψουν μετά την εκλογή τους σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στην 
εταιρία και αυτά ή σε πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα μέλη. Ετησίως 
κατά την σύνταξη της οικονομικής έκθεσης γίνεται επανέλεγχος της τήρησης των 
προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μελών. Κατά τον έλεγχο αυτόν ελέγχονται από τις 
υπηρεσίες της εταιρίας οι συμμετοχές των ανεξαρτήτων μελών στα δικαιώματα 
ψήφου, οι τυχόν συναλλαγές και άλλες σχέσεις με την εταιρία, πιθανές αλλαγές στις 
οικογενειακές σχέσεις και γενικά τα κριτήρια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. 
Κατά την αρχική συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα τα ανεξάρτητα μέλη δηλώνουν ότι 
πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας άμεσες και έμμεσες.  Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα. 
 
Πολιτικές και Διαδικασίες για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστάσεων 
Σύγκρουσης Συμφερόντων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον υπάρξουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
ανάμεσα στα μέλη του εφαρμόζει τις προβλέψεις του νόμου 4548/2018 και του 
καταστατικού της εταιρίας (άρθρο 18) που προβλέπει ανάμεσα σε άλλα ότι το μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 



 

 

συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν 4548/2017. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, 
ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση 
γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 
 
Όταν, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή/και ως αποτέλεσμα των 
συναλλαγών που διενεργεί η Εταιρεία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λάβουν 
γνώση ως προς το ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση (άμεσης ή έμμεσης) 
σύγκρουσης συμφερόντων, πρέπει να γνωστοποιήσουν, έγκαιρα την εν λόγω 
κατάσταση στο Δ.Σ., μέσω του Προέδρου ή απευθείας στα άλλα μέλη κατά την 
συνεδρίαση, περιγράφοντας τη σχετική συναλλαγή/κατάσταση και τα προσωπικά 
τους συμφέροντα όπως σχετίζονται με αυτή. Ειδικότερα, η γνωστοποίηση θα 
περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης που οδηγεί στη σύγκρουση συμφερόντων, 
με διευκρίνιση ως προς το εάν η σύγκρουση είναι άμεση ή έμμεση, μέσω 
συνδεδεμένου μέρους και οπωσδήποτε πρέπει να συγκεκριμενοποιείται και το 
μέγεθος των συγκρουόμενων οικονομικών συμφερόντων. Οποιοδήποτε ερώτημα ή 
οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με την ύπαρξη  σύγκρουσης προωθείται από το 
Μέλος Δ.Σ. στο Δ.Σ. και το Μέλος Δ.Σ. θα απέχει, προσωρινά, από ψηφοφορίες 
αναφορικά με τη δηλωθείσα κατάσταση μέχρι να ληφθεί απόφαση επί του εν λόγω 
ερωτήματος. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν συντρέχει σύγκρουση 
συμφερόντων, θα αίρεται η προσωρινή αποχή. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίσει ότι έχει πράγματι προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, θα ισχύει ο 
«κανόνας της αποχής από την συζήτηση και την ψηφοφορία » όπως αναφέρεται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διαβουλεύεται 
με τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας, εάν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να καθορίζεται 
εάν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. 
 
Επίσης για την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων το καταστατικό 
προβλέπει μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές 
αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή 
για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που 
επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή 
εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται δε μόνο στα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν της Διεύθυνσης της εταιρίας καθώς 
και στους διευθυντάς αυτής η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και διεύθυνσης των 
εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την εταιρία και ανήκουν στον ίδιο όμιλο με 
αυτήν. 
 
Διαδικασία Συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σχετικά με τις συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη. 
Για τον έλεγχο των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη η εταιρία εφαρμόζει όλες τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 99 έως 101 του νόμου 4548/2018. Το 
καταστατικό ορίζει ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε 
συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της δεύτερης παραγράφου  του άρθρου 99 
νόμου 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους 
υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 100 



 

 

του νόμου 4548/2018. Στην παραπάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται οι 
συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν 4548/2017 
καθώς και οι συναλλαγές που εντάσσονται στους εταιρικούς σκοπούς και 
υπολείπονται σε μέγεθος του ορίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου. Η 
παραπάνω απαγόρευση ισχύει για τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με 
αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που 
ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 (όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018). Η άδεια κατάρτισης 
συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και 
εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το 
προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία 
ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο 
μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των 
συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.  Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου 
για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης. Εφόσον 
ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η 
ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Εντός δέκα (10) 
ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το 
διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να 
αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή 
εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο 
θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση.  Αν μέχρι να 
χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει 
παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική 
συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην περίπτωση 
που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει 
στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της 
απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, 
με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην 
προηγούμενη παράγραφο. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική 
συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού 
συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια 
και σε αυτές. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την 
κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την 
άπρακτη παρέλευση της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας. Η ανακοίνωση αυτή 
υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  
 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και  το Βασικό Διευθυντικό Προσωπικό θα 
γνωστοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 
του Άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018, εάν συνδέονται με τα εν λόγω πρόσωπα και 
εφόσον η συναλλαγή δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 3  του 
άρθρου 99 του νόμου 4548/2018. Η γνωστοποίηση, προκειμένου να είναι επαρκής, 
θα περιλαμβάνει σαφή περιγραφή της συναλλαγής και των προσωπικών 
συμφερόντων. Οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών συνδεδεμένων μερών και η τυχόν 
παροχή αδείας για τις συναλλαγές αυτές ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 



 

 

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι επιφορτισμένη και με την αρμοδιότητα να ελέγχει 
την ύπαρξη συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη και να αναφέρει στην Επιτροπή 
Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον η συναλλαγή δεν υπάγεται σε κάποια 
εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 99 και εφόσον δεν έχει ήδη γνωστοποιηθεί 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
 
 
 
(7).  Στην Διοίκηση της εταιρίας αναφέρεται η οικονομική διεύθυνση.  (Είναι 
δυνατόν τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης (ή και Διευθύνσεων) να ασκούνται 
από μέλος της Διοίκησης.  
 
 
(8).  Η Οικονομική Διεύθυνση πρωτίστως μεριμνά για το σύνολο των εταιρικών 

διαδικασιών και την τήρηση των προβλεπομένων από τους νόμους προϋποθέσεων, 
βιβλίων και στοιχείων για την λειτουργία της εταιρίας.  Οι λειτουργίες που 
εξυπηρετούνται από την Οικονομική Διεύθυνση είναι : 
 

1.  Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
2.  Λογιστήριο - Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 
3.  Μηχανοργάνωση 
4.  Γραμματεία της Εταιρίας 
5.  Διαχείριση - Τράπεζες 
6.  Αγορανομικά 
7.  Πιστωτικός Έλεγχος 
8.  Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
9.  Διοικητικές Υπηρεσίες και Τμήμα Προσωπικού Οικονομικός 

Προγραμματισμός 
 
Οι λειτουργικές διαδικασίες της Οικονομικής Διευθύνσεως υπαγορεύονται συχνά από 
ειδικές διατάξεις νόμων.  Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας, οι λειτουργικές 
διαδικασίες ορίζονται με γνώμονα πάντα  την τήρηση των νόμων (και κυρίως των 
φορολογικών).Οι Οικονομικές Υπηρεσίες στηρίζουν την Νόμιμο Λειτουργία της 
εταιρίας προς όλους τους τομείς (Φορολογικό, Διαδικαστικό, Εμπορικό, Εργατικό 
κλπ.).  
 
Πολιτικές και Διαδικασίες Συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις Νομοθετικές και 
Κανονιστικές Διατάξεις 
Ο έλεγχος της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διαδικασίες που ρυθμίζουν την οργάνωση, την λειτουργία της και της δραστηριότητες 
της ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση. Ο οικονομικός Διευθυντής επικουρείται και 
από τα Μέλη του Δ.Σ. για να εντοπίζει αλλαγές στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που επιβάλλουν προσαρμογές στην εταιρία. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος υποδεικνύουν και υιοθετούν τις απαραίτητες αλλαγές για να 
υπάρχει συμμόρφωση της εταιρίας. 
 
Κύρια Πολιτική της Εταιρείας είναι να καταβάλλει, και να συνεχίσει να καταβάλλει, 
κάθε προσπάθεια ώστε η εταιρική δραστηριότητα να υλοποιείται μέσω των 
υπαλλήλων και στελεχών της σε πλήρη αρμονία προς την εκάστοτε νομοθεσία, τους 



 

 

κανονισμούς και τις αρχές λειτουργίας της Εταιρείας και ότι προσβλέπει στη νόμιμη 
συμμετοχή εκάστου των υπαλλήλων και στελεχών της στην εκπλήρωση αυτής της 
βασικής απαιτήσεως. Η εταιρία επιδιώκει να ακολουθεί απόλυτη κανονιστική και 
νομοθετική συμμόρφωση.   
 
 
 
(8).  Προβλέπονται στα πλαίσια της Διοίκησης, Λειτουργίες Μονάδας 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων 
 
Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και 
ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το 
καταστατικό της Εταιρείας. 
 
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, (Σημειώνεται ότι ο ρόλος της μονάδας 
είναι επικουρικός σε αυτό το σημείο σε σχέση με την μονάδα εταιρικών 
ανακοινώσεων που είναι υπεύθυνη για τις ανακοινώσεις που αφορούν εταιρικές 
γεγονότα του νόμου 4548/2018), 
 
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 (Α΄ 91), 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. 
 
η) την τήρηση και την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού μετοχολογίου της εταιρίας. 
 
Η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που 
αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3556/2007 
(Α΄ 91), καθώς και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 
(Α΄ 104), με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών 



 

 

της Εταιρείας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση που αφορά στους 
μετόχους. 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, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προνομιακών 
πληροφοριών, και στις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις.  
 
Η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων και η μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων μπορούν 
να λειτουργούν ως μια ενιαία μονάδα. 
 
 
  Είναι δυνατόν οι παραπάνω λειτουργίες να ενταχθούν και στην Οικονομική 
Διεύθυνση. Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων φροντίζει για την προαναγγελία 
και δημόσια γνωστοποίηση σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών 
δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους 
έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες σχετίζονται με 
την εταιρία ή βασικούς της πελάτες ή προμηθευτές. 
 
(9).  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από τις διάφορες Διευθύνσεις της εταιρίας 

καθώς και η εν γένει οργάνωση της εταιρίας, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στα 
πλαίσια των τρεχουσών αναγκών της εταιρίας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
διόρθωση του κανονισμού. 
Η προσαρμογή του κανονισμού μπορεί να γίνεται μόνον όταν η Διοίκηση κρίνει ότι 
τυχόν αλλαγές που έχουν επιβληθεί από τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας, 
έχουν παγιωθεί και η καταγραφή τους εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.  Για μείζονος 
σημασίας αλλαγές απαιτείται και η τροποποίηση του καταστατικού. 
 
 
(10).  Στα πλαίσια της εταιρίας δραστηριοποιείται και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

με βάση τον προηγούμενο κανονισμό λειτουργίας η μονάδα αυτή είχε αντικείμενο τη 
συνεχή παρακολούθηση της σύννομης λειτουργίας της εταιρίας, και για να αναφέρει 
στην Επιτροπή Ελέγχου για την εφαρμογή του παρόντος. Σύμφωνα όμως με τον 
νόμο 4706/2020 σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παρακολούθηση 
και βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της εταιρίας αναφορικά με το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου.   
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος του ομίλου, προσωπικά και 
λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται 
διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως 
επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς 
χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από 
τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου. 
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται είτε στέλεχος της εταιρίας ή  του ομίλου 
είτε τρίτο πρόσωπο. Αν διορισθεί στέλεχος της εταιρίας ως εσωτερικός ελεγκτής τότε 
απαλλάσσεται από τα μη συμβατά με τη θέση του καθήκοντα όπως τυχόν 
προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.  
 



 

 

Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του 
επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της 
σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη μεταβολή αυτή. 
 
Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και εφόσον το ζητήσει 
δύναται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των 
καθηκόντων του. 
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου 
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και 
τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν 
γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των 
κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη γνώμη της επιτροπής 
ελέγχου. Το κόστος των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να σταθμίζεται με την 
πιθανότητα των ευρημάτων και την πιθανή βαρύτητα αυτών των ευρημάτων. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ελέγχου. 
 
 Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση 
της επιτροπής ελέγχου. Η εταιρία έχει έναν εσωτερικό ελεγκτή λόγω του μικρού 
μεγέθους της εταιρίας και της περιορισμένης πολυπλοκότητας του  ομίλου. Αν 
αλλάξουν τα δεδομένα ο αριθμός των ελεγκτών μπορεί να προσαρμοσθεί ώστε να 
είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα 
γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών και των 
επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων εν γένει. Περαιτέρω διευκρινίσεις 
σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου 
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.  
 
 
(11). Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανωτάτων Διευθυντικών 
Στελεχών  
 Για την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας συγκροτείται επιτροπή 
μελών ή εξουσιοδοτείται κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι 
υπεύθυνο για την ανεύρεση τους σε συνεργασία πιθανώς και με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ανεύρεσης στελεχών. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες 
ανεύρεσης Διευθυντικών Στελεχών και χωρίς την παραπάνω εξουσιοδότηση ώστε να 
μη δημιουργείται δυσκαμψία στην αναζήτηση ικανών στοιχείων και να μην χάνονται 
ευκαιρίες  που προκύπτουν.  Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση 
ιεραρχικών προαγωγών ή εσωτερικών μεταθέσεων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τα Διευθυντικά Στελέχη κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας συνεδρίασης για την έγκριση του Ισολογισμού. Η Επιτροπή Αποδοχών και 
Υποψηφιοτήτων διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές 
προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (άρθρα 
110 & 111 του Ν.4548/2018), και των άλλων προσώπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Ν. 4706/2020. Οι συζητήσεις και οι προτάσεις σε σχέση με την 



 

 

αξιολόγηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στα Πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι μόνη υπεύθυνη για να εντοπίζει και 
να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.  Για την επιλογή των υποψηφίων η 
επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που 
καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας που υιοθετεί. 
 
(12).  Διαδικασία Συμμόρφωσης με τις Διατάξεις του Άρθρου 19 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014  
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει την ευθύνη της 
παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
Διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που εξαιτίας της σχέσης τους με την 
εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εκδότριας.  Εφόσον 
η εταιρία συναλλάσσεται με πρόσωπα που εξαιτίας της θέσης τους κατέχουν 
εσωτερική πληροφόρηση τότε μετά από κατάλληλη ενημέρωση παρακολουθεί και τις 
συναλλαγές αυτών των προσώπων.  Η υποχρέωση αυτή αυτομάτως παύει να ισχύει 
αν οι μετοχές της εταιρίας μετατραπούν σε ανώνυμες.  Οι συναλλαγές επί μετοχών ή 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 
παρακολουθούνται όπως ορίζεται από των εσωτερικό κανονισμό τους, με αναφορά 
και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios. 
 
Για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (1) Η Εταιρία συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του 
κανονισμού  (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υπόχρεων 
προσώπων τις παραδίδει στην Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων η οποία  και τις 
δημοσιοποιεί όπως ορίζει ο κανονισμός (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρικά 
φροντίζει ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν σε σχέση με τις συναλλαγές τους σε τίτλους της εκδότριας (4) 
Επικουρικά η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων παρακολουθεί τις συναλλαγές 
υπόχρεων προσώπων ώστε να μπορεί να τα προειδοποιεί σε περίπτωση που 
πρέπει να προβούν σε γνωστοποιήσεις.  
 
(13) Διαχείριση Προνομιακής Πληροφόρησης. 
Προνομιακή Πληροφόρηση είναι κάθε πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν 
έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή 
ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα 
μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αφορά ή στην τιμή των συνδεομένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων·  
 
Υποχρέωση εχεμύθειας. 
Τα Υπόχρεα Πρόσωπα στα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων τους περιέρχονται 
προνομιακές πληροφορίες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν αυτές σε αναρμόδια 
στελέχη ή σε τρίτους καθώς και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, ώστε να αποτρέπεται η 
δημοσιοποίηση αυτών, η διάδοση σε τρίτους και η παράνομη χρήση αυτών για τη 



 

 

διενέργεια συναλλαγών. Πολιτική της Εταιρίας είναι να έχουν πρόσβαση σε 
σημαντικές Προνομιακές Πληροφορίες μόνο τα ελάχιστα δυνατά πρόσωπα. 
 
Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Προνομιακών Πληροφοριών 
Απαγορεύεται στα Υπόχρεα Πρόσωπα στα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων τους 
περιέρχονται προνομιακές πληροφορίες να διενεργούν τα ίδια ή να παροτρύνουν 
άλλους για την διενέργεια συναλλαγών λόγω αυτών των πληροφοριών.  
 
Έλεγχος διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας φροντίζει να περιορίζεται η διάδοση των 
προνομιακών πληροφοριών στο μικρότερο δυνατό κύκλο. Αν διαφαίνεται ότι με 
κάποιο τρόπο οι προνομιακές πληροφορίες της εταιρίας έχουν διαρρεύσει τότε το 
Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από την 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.  
 
(14).  Επίσης είναι δυνατό να εφαρμόζονται στην εταιρία και άλλοι κανονισμοί (π.χ. 

κανονισμός λειτουργίας γραφείων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO κλπ.) που 
αποτελούν επίσης μέρος του παρόντος. 
 
(15) Γενική Περιγραφή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 Η Εταιρία εναντιώνεται στη διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης και δηλώνει 

ότι επιθυμεί να προστατεύει την αξία της φήμης της Εταιρίας και, τελικώς, την τιμή 
της μετοχής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση 
κινδύνων και τα συστήματα εσωτερικών ελέγχων και κανονιστικής συμμόρφωσης 
είναι οι ακόλουθες: 
 
• Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλη υποδομή για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
εταιρικής διακυβέρνησης. 
• Η Εταιρεία διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο 
διασφαλίζει: 

o αποτελεσματική και αποδοτική διεξαγωγή των λειτουργιών της 
Εταιρίας, 

o παροχή αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών και αναφορών, 
o συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς  όλων των 

αρμόδιων αρχών και με τις διατάξεις του σχετικού νομικού πλαισίου, 
όπως ισχύουν. 

• Η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για την περιοδική αξιολόγηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων 
• Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου. 
• Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν οικονομικές ή 
λογιστικές παρατυπίες και να κοινοποιούν άλλες συμπεριφορές που μπορεί να 
συνεπάγονται παράβαση του νόμου.  
• Η Εταιρεία καταρτίζει και υλοποιεί παρεμβάσεις για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν από 
τις δραστηριότητές της. 
• Αναπτύσσει και υλοποιεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες και την κατάλληλη 
οργανωτική δομή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο. 
• Η Εταιρεία κατανέμει τους πόρους, αφού πρώτα εξασφαλίσει την ομαλή συνέχιση 
των εργασιών και την ανάπτυξη της,  και για τη διαχείριση συμμόρφωσης, αναθέτει 



 

 

ρόλους και αρμοδιότητες σε στελέχη προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
της Εταιρείας και προβαίνει σε  τα διορθωτικά μέτρα εάν είναι απαραίτητο. 
 
• Η Εταιρεία ακολουθεί μια ετήσια προσέγγιση για τον εντοπισμό, τον υπολογισμό 
και την ιεράρχηση βασικών κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την 
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης εντοπίζει 
τις βασικές κατηγορίες κινδύνων, καθεμία εκ των οποίων 
αποτελείται από σχετικούς επακόλουθους κινδύνους. 
• Η Εταιρεία υιοθετεί ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σε όλο τον όμιλο, στο πλαίσιο 
όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  αναγνωρίζοντας πλήρως την 
οικονομική επίδραση όλων των κινδύνων της. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
περιλαμβάνει κινδύνους εντός και εκτός ισολογισμού καθώς επίσης πραγματικούς 
αλλά και μελλοντικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρεία. Οι 
κίνδυνοι αξιολογούνται από τη Διοίκηση για όλο τον Όμιλο σε ενοποιημένο επίπεδο. 
Όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι περιλαμβάνονται στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, καθώς 
έχουν ληφθεί κατάλληλα υπόψη οικονομικοί και μη οικονομικοί κίνδυνοι, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αγοράς, ρευστότητας, συγκεντρώσεων, 
λειτουργιών, τεχνολογίας, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων φήμης, νομικών 
θεμάτων, συμμόρφωσης και στρατηγικής. 
 
(16) Πολιτική και Διαδικασία για την Διενέργεια Περιοδικής Αξιολόγησης του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Γενικές Αρχές: 
Αντικείμενα του Ελέγχου είναι (1) Η Επάρκεια και η Αποτελεσματικότητα της 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε ατομική και ενοποιημένη βάση (2) Η 
Διαχείριση Κινδύνων (3) Η Κανονιστική Συμμόρφωση και (4) Η εφαρμογή των 
Διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Περιοδικότητα του Ελέγχου: Ο  Έλεγχος διενεργείται ανά τριετία και αποτελεί μέρος 
της συνολικής αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ.1 του νόμου 4706/2020.  
 
Εύρος Αξιολόγησης: Επειδή η Εταιρία είναι εισηγμένη εταιρία Συμμετοχών η 
αξιολόγηση επεκτείνεται και στις θυγατρικές που επηρεάζουν ή μπορεί να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας. 
Ειδικά όμως αν οι θυγατρικές αποτελούν μέρος άλλου εισηγμένου ομίλου τότε είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες από την αξιολόγηση του εισηγμένου 
ομίλου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
που παρακολουθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που είναι μέρος της συνολικής 
αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ.1 του νόμου 4706/2020. 
 
Η Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τα 
εξής επιμέρους στάδια: 
 

(1) Επιλογή των Υποψηφίων που θα διενεργήσουν την Αξιολόγηση. Η Επιλογή 
γίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου η οποία οφείλει να εντοπίσει πρόσωπα 
(φυσικά ή νομικά) που να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία κατά την έννοια 



 

 

της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2018 και αντικειμενικά. 
Επίσης πρέπει να διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση. 

(2) Διαδικασία Πρότασης, Επιλογής και Έγκρισης της Ανάθεσης. Η Επιτροπή 
Ελέγχου προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ή τα επιλεγμένα πρόσωπα και 
το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει και εγκρίνει την ανάθεση λαμβάνοντας 
υπόψιν και το κόστος της εργασίας.  

(3) Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την παρακολούθηση και τήρηση 
του συμφωνηθέντος έργου σε μονάδα της εταιρίας, διευθυντικό στέλεχος ή 
μέλος του. 

 
(17) Πολιτική Εκπαίδευσης 
Οι Διευθυντές των μονάδων της εταιρίας και του Ομίλου αξιολογούν τους 
υφισταμένους τους και αυτοαξιολογούνται σε σχέση με την ανάγκη εμπλουτισμού 
και εκσυγχρονισμού των γνώσεων τους. Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν να 
διοργανώνονται τεχνικά σεμινάρια είτε με διδάσκοντες στελέχη της εταιρίας είτε 
με εκπαιδευτές προσκαλεσμένους από το εξωτερικό. Επίσης μπορεί να 
απαιτείται η παρακολούθηση εξειδικευμένων εξωτερικών σεμιναρίων για θέματα 
που από την φύση τους δεν δικαιολογούν την συμμετοχή πολλών στελεχών της 
εταιρίας. 
 
Ειδικά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα Εκτελεστικά Μέλη φροντίζουν 
να ενημερώσουν με παρουσιάσεις και σεμινάρια τα νέα Ανεξάρτητα Μέλη ώστε 
να αποκτούν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 
και ο Όμιλος όπως προβλέπει η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 
44 του Νόμου 4449/2017.  
 
(18) Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 
Ο Εταιρία Unibios και οι Θυγατρικές της (ο Όμιλος) έχουν θέση τον Στρατηγικό 
στόχο να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή τους, ικανοποιώντας 
παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο 
εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες τους ολοκληρωμένες, καινοτόμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους εργαζομένους άριστο 
εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες σχέσεις αμοιβαίου 
οφέλους, στους μετόχους δημιουργία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον 
σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 
ευημερία. 
 
Για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, ο Όμιλος δεσμεύεται για τη συνεχή 
προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της 
επίδοσης.  
 
Για το σκοπό αυτό  ο Όμιλος επιδιώκει τη μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής 
του αξίας, μέσω της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ενεργώντας με τη μέγιστη  
δυνατή διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων του. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας συμμετέχει στην αναγνώριση των κινδύνων και 
ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 
 



 

 

Οι βασικές εταιρίες του Ομίλου αναπτύσσουν δραστηριότητες με στόχο την 
δημιουργία της βασικής προϋπόθεσης ανάπτυξης που είναι η διαθεσιμότητα 
νερού με τρόπο περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Επίσης δραστηριοποιούνται στην 
επεξεργασία λυμάτων και μολυσμένων υδάτων ώστε να επιστραφούν στη φύση ή 
να επαναχρησιμοποιηθούν στη παραγωγή.  Συμβάλλουν έτσι την ανάπτυξη 
σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον 
 
Ο Όμιλος εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 
της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος 
ίσων ευκαιριών.  Δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων του, μάλιστα εταιρία του Ομίλου ασχολείται με συστήματα για την 
ασφάλεια των εργαζομένων σε τεχνικά έργα (σκαλωσιές). 
 
Ο Όμιλος λειτουργεί με  τρόπο ώστε να συμβάλλει στον περιορισμό και την 
πάταξη της διαφθοράς.  Επιπλέον, υπεραμύνεται της προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και αντιτίθεται στην παιδική, εξαναγκασμένη και 
υποχρεωτική εργασία, καθώς και σε κάθε είδους διακρίσεις.  
 
Οι εταιρίες του Ομίλου συχνά δραστηριοποιούνται σε μικρές ευαίσθητες τοπικές 
κοινωνίες  όπου προσπαθούν να συνδυάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 
με προσφορά στις τοπικές κοινωνίες. Για το σκοπό αυτό υλοποιούν δράσεις 
(στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης) που έχουν 
ως κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, 
όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.   
 
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας του Ομίλου σύμφωνα με αυτές τις 
αρχές συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής αξίας της 
Εταιρείας. 
 
  
 
 
 
 
 

 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

(19) H Unibios διαθέτει επιτροπή ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και 

υποψηφιοτήτων οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας κάθε επιτροπής 
ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της ως εξής: 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών 

Ο παρών κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 

4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του νόμου 4607/2020. 

Άρθρο 1: 



 

 

Νόμος επιβάλλει να διαθέτει η εταιρία επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί: 

 αα) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία 

αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε 

αβ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τρίτους, είτε 

αγ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. 

β) Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 

αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. 

γ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί 

επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση 

οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη 

επιτροπή. 

δ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα. 

ε) Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. 

στ) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το 

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

αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/ 2018 (Α΄ 104), 

το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το μέλος του προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο 

πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο 

πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η 

επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή 

άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή ελέγχου. 

ζ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, 

που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην 

ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής 

ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

η) Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της ελεγχόμενης οντότητας 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. 

θ) Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική 

συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο 

ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής 

βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα. 

 

Άρθρο 2: 



 

 

Η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: 

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για το αποτέλεσμα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της 

επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρίας,  

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας 

υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των 

ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 

εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που 

θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν 

εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

Άρθρο 3: Τόπος Συνεδρίασης 

1. Η Επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. 

2. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρίας ή σε 

άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Η συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 

και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες 

για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει 

να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα 

από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως 

ασθένεια ή αναπηρία. 

Άρθρο 4 Συχνότητα συνεδριάσεων  

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, ο κανονισμός ή οι ανάγκες της 

εταιρείας το απαιτούν. 

 2. Η Επιτροπή  συγκαλείται από τον πρόεδρo ή άλλο μέλος που τον αναπληρώνει, 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 της 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 της 

Επιτροπής και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

 3. Τη σύγκληση της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη  με αίτησή 

του προς τον πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει εγκαίρως την επιτροπή, 

ώστε να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 

αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που 

θα απασχολήσουν την Επιτροπή. Αν δεν η Επιτροπή από τον πρόεδρο εντός της 

παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει 

αυτό την Επιτροπή εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω 

προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. 

 Άρθρο 5 Λήψη αποφάσεων  

1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για την εξεύρεση του 

αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Επιτροπής. 

 3. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος. 

 4. Η αντιπροσώπευση στην Επιτροπή μπορεί ν’ ανατεθεί σε άλλα μέλη της Επιτροπής ή 

και  μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

 Άρθρο 6 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής 

 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους της Επιτροπής 

συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης 

του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία 

αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της 

αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης 

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών. 

 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης 

υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των 

πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρίας ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το 

διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

Άρθρο 7. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση  

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής, ακόμη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί 

τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς 

συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. 



 

 

 2. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με 

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά 

μέσα. 

 3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο 

πρακτικών χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία του γεγονότος ότι η συνεδρίαση έγινε 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 8 Ελαττωματικές αποφάσεις  

1. Αποφάσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή τον 

κανονισμό είναι άκυρες. 

 2. Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 

κανονισμό είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη της 

επιτροπής, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα. Την ακυρότητα μπορούν να 

επικαλεστούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώρισή της απόφασης στο βιβλίο 

πρακτικών, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 μόνο  τα μέλη της Επιτροπής. 

 

UNIBIOS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ενιαία Επιτροπή (άρθρα 10-12 

Ν.4706/2020) που είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την 

απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την διατύπωση προτάσεων προς το 

Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών 

της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. 

Τα μέλη της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζει 

το σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής , τα καθήκοντα και αρμοδιότητες και 

τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής. 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας. 

Η αναθεώρηση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

1. Σκοπός της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στη υποβοήθηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας,  ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και 

κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους 

εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας 

γενικότερα , όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας 



 

 

εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση 

θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και την πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών 

στελεχών. 

2. Σύνθεση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 

στην πλειονότητά τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή 

Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 

άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δύναται να ζητά τις υπηρεσίες 

εξωτερικού συμβούλου και ως εκ τούτου πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για 

το σκοπό αυτό. 

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

περιγράφονται ως εξής : 

Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων: 

▪ Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του 

Δ.Σ. και η υποβολή προτάσεων αλλαγών – βελτιώσεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

▪ Ο καθορισμός των κριτηρίων ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και η διατύπωση των 

αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ. 

▪ Ακολούθως η Επιτροπή με βάση τις παραπάνω διαδικασίες εντοπίζει και προτείνει προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

▪ Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και τους παράγοντες και τα 

κριτήρια που καθορίζει η εταιρία σύμφωνα και με την πολιτική καταλληλόλητας που 

υιοθετεί. 

 

Σε σχέση με τις αποδοχές: 

▪ Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. 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), και των άλλων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Ν. 

4706/2020. 

▪ Η εξέταση των πληροφοριών της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και η παροχή γνώμης προς το 

Δ.Σ. πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση. 

4. Συνεδριάσεις 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά 

ετησίως (όπου πρέπει να εξετασθεί η έκθεση αποδοχών) και οποτεδήποτε άλλοτε το 

απαιτήσουν οι περιστάσεις. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 



 

 

πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. 

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί στις συνεδριάσεις της, όπου αυτό 

κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας ή 

οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της. 

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Η 

κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής (ή τους 

αντιπροσώπους τους) ισοδυναμεί με νόμιμη απόφαση της Επιτροπής, ακόμα και αν δεν 

προηγηθεί συνεδρίαση. 

5. Θητεία 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ισχύει μέχρι 

της ανακλήσεως τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το 

Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος 

μέλους. 

6. Κανόνες λειτουργίας 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τη 

συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται από τον Πρόεδρο σχετικά με την ημερομηνία, τον 

τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. 

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, πρέπει να περιγράφεται το έργο της 

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και να αναφέρεται ο αριθμός των 

συνεδριάσεών της κατ’ έτος.  

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και 

αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

 

(20) Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα (20) και 
επόμενα του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένες θυγατρικές μπορεί να 
διαφοροποιούνται από τις παρακάτω διατάξεις λόγω του μεγέθους τους ή/και της μη 
πιστοποίησης τους κατά ISO. Επίσης λόγω του μικρού μεγέθους των θυγατρικών που 
συνήθως δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα μεγάλο μέρος του οργανογράμματος 



 

 

παραλείπεται. Σε όσες θυγατρικές υπάρχει μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης οι διατάξεις 
εφαρμόζονται αναλογικά.    

(21)Ο σκοπός κάθε θυγατρικής εταιρίας  περιγράφεται από το καταστατικό της, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που 
λαμβάνεται με τις νόμιμες διαδικασίες είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. 

 
(22).  Τα όργανα της θυγατρικής εταιρίας. και το Διοικητικό Συμβούλιό της, οφείλουν 

να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των ισχύοντων νόμων και κανονισμών. 
 
(23).  Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η θυγατρική εταιρία έχει οργανώσει επί 

μέρους τμήματα που έχουν επιφορτισθεί με ειδικές αρμοδιότητες.  Ο παρόν 
κανονισμός περιγράφει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά 
τους καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με την Διοίκηση.   Επίσης 
περιγράφει τις διαδικασίες πρόσληψης των Διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και 
αξιολόγησης αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Προσδιορίζονται οι 
αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιγράφονται κανόνες 
που διέπουν συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών και διαδικασίες 
προαγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες 
σχετίζονται με την εταιρία καθώς και με τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. 
Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που 
εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε 
κινητές αξίες της μητρικής εκδότριας.  
 
(24).  Οι λειτουργικές διαδικασίες των τμημάτων της εταιρίας περιγράφονται από τον 

ισχύοντα κανονισμό ISO 9001 και ISO 9002 όσον αφορά στη Διεύθυνση Παραγωγής, 

Τμήμα Προμηθειών, Εμπορική Διεύθυνση και Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας. 
Ειδικά για τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρίας, οι λειτουργικές διαδικασίες 
ορίζονται με γνώμονα, εκτός του κανονισμού ISO 9000, την τήρηση των νόμων (και 

κυρίως των φορολογικών). 
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες στηρίζουν την Νόμιμο Λειτουργία της εταιρίας προς όλους 
τους τομείς (Φορολογικό, Διαδικαστικό, Εμπορικό, Εργατικό κλπ.) 
 
(25).  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της 

εταιρίας και από αυτήν πηγάζουν όλες οι εξουσίες.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται συλλογικά με την διοίκηση της εταιρίας.  Είναι 
δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε 
ειδικά εντεταλμένο μέλος ή μέλη, Δ/ντικά στελέχη, ή και πρόσωπα εκτός της εταιρίας.  
Επίσης είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος. 
Η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά 
και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ορίζεται από ειδικό νόμο. Τα μη εκτελεστικά μέλη 
είναι επιφορτισμένα με τη «προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων» ενώ τα 
εκτελεστικά μέλη έχουν αρμοδιότητες στη καθημερινή διοίκηση της εταιρίας. 
 



 

 

(26).  Στην Διοίκηση της εταιρίας αναφέρονται οι παρακάτω διευθύνσεις.  (Είναι 

δυνατόν τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης (ή και Διευθύνσεων) να ασκούνται 
από μέλος της Διοίκησης. 
 

1.  Τμήμα Προμηθειών 
2.  Δ/νση Τεχνική 
3.  Δ/νση Εμπορική 
4.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5.  Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου 

 
(27).  Η Διεύθυνση Προμηθειών πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω λειτουργίες της 

εταιρίας : 
 
 α.  Παρακολούθηση των Αποθεμάτων 
 β.  Έρευνα Αγοράς 
 γ.  Εκτέλεση Προμηθειών 
 
Κατά την διενέργεια των καθηκόντων της πρέπει να συνεργάζεται  (1) με την 
Οικονομική Διεύθυνση για τον έλεγχο των αποθεμάτων και το έλεγχο τήρησης των 
όρων προμηθειών (2) με την Τεχνική και Εμπορική Διεύθυνση για τον καθορισμό 
των απαιτουμένων προς προμήθεια ειδών και την επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης 
των προμηθειών από πλευράς ποσοτήτων, χρόνου και ποιότητος. 
 
(28).  Η Τεχνική Διεύθυνση που λειτουργεί σε βιομηχανικές (παραγωγικές) θυγατρικές 
έχει την ευθύνη της παραγωγής των προϊόντων της εταιρίας, της μελέτης και 
σχεδιασμό νέων προϊόντων και της τεχνικής υποστήριξης των πωλήσεων. 
Στην Τεχνική Διεύθυνση αναφέρεται η Διεύθυνση Παραγωγής.  Οι λειτουργίες για τις 
οποίες είναι υπεύθυνη η Διοίκηση Παραγωγής είναι : 

α.  Οργάνωση και Διεύθυνση του Προσωπικού με σκοπό την παραγωγή των 
προϊόντων της εταιρίας. 

 β.     Διοικητικές Υπηρεσίες Γραμματείας και Προσωπικού 
 γ.     Τεχνικός Ασφαλείας, Γιατρός Ασφαλείας 
 δ.     Συντήρηση Εξοπλισμού Παραγωγής και κτιρίων 
 ε.     Έλεγχος Ποιότητος Εισερχομένου και Παραγωγής 
 στ.   Αποθήκες χώρων παραγωγής και διακίνηση υλικών. 
 
Επίσης, στην Τεχνική Διεύθυνση ενδέχεται να αναφέρεται και Τμήμα Μελετών.  Οι 

λειτουργίες του τμήματος Μελετών είναι : 
 
 α.    Σχέδια - Τεκμηρίωση και Μελέτες 
 β.    Νέα Προϊόντα 
 γ.    Εκπαίδευση Προσωπικού 
 δ.    Τεχνική Υποστήριξη Πελατών. 
 
Η Τεχνική Διεύθυνση λαμβάνει στοιχεία από την Οικονομική και την Εμπορική 
Διεύθυνση που προσδιορίζουν αφενός την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και 
αφετέρου τις ανάγκες για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. 
Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των παραγομένων από την εταιρία προϊόντων είναι 
είδη κατασκευαζόμενα μόνο κατόπιν παραγγελίας η συνεργασία αυτή είναι 



 

 

σημαντική και οι λειτουργικές διαδικασίες που διέπουν αυτή τη συνεργασία, 
περιγράφονται από Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) εφόσον υπάρχει 
αντίστοιχη πιστοποίηση. 
 
(29).  Η Εμπορική Διεύθυνση της εταιρίας εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες. 

 
1.  Έρευνα νέων προϊόντων και Marketing. 
2.  Πωλήσεις σε δίκτυο συνεργατών 
3.  Πωλήσεις εκτός δικτύου 
4.  Εξυπηρέτηση Πελατών 
5.  Γραμματεία Πωλήσεων 
6.  Αποθήκες - Διακίνηση. 

 
Κατά τη δραστηριότητά της, η Εμπορική Διεύθυνση συνεργάζεται με την Τεχνική 
Διεύθυνση για τον προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τα αποθέματα και τις 
παραγγελίες, με την Οικονομική Διεύθυνση για τη παροχή πληροφοριών 
απαραιτήτων για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και του προγραμματισμού και με 
τη Διεύθυνση Προμηθειών. 
 
(30).  Η Οικονομική Διεύθυνση πρωτίστως μεριμνά για το σύνολο των εταιρικών 

διαδικασιών και την τήρηση των προβλεπομένων από τους νόμους προϋποθέσεων, 
βιβλίων και στοιχείων για την λειτουργία της εταιρίας.  Οι λειτουργίες που 
εξυπηρετούνται από την Οικονομική Διεύθυνση είναι : 
 

1.  Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
2.  Λογιστήριο - Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 
3.  Μηχανοργάνωση 
4.  Γραμματεία της Εταιρίας 
5.  Διαχείριση - Τράπεζες 
6.  Αγορανομικά 
7.  Πιστωτικός Έλεγχος 
8.  Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
9.  Διοικητικές Υπηρεσίες και Τμήμα Προσωπικού Οικονομικός 

Προγραμματισμός 
 
Οι λειτουργικές διαδικασίες της Οικονομικής Διευθύνσεως υπαγορεύονται συχνά από 
ειδικές διατάξεις νόμων.   
 
Η Οικονομική Διεύθυνση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις με την παροχή 
οικονομικών και στατιστικών στοιχείων για τους τομείς αρμοδιότητας της κάθε 
Διεύθυνσης.  Επίσης συνεργάζεται με την Εμπορική Διεύθυνση σε θέματα 
πιστωτικού ελέγχου και παρεμβαίνει μαζί με την Εμπορική Διεύθυνση   είτε 
προληπτικά (συγκέντρωση στοιχείων) είτε για την ρευστοποίηση υποχρεώσεων 
πελατών. 
 
(31).  Ενδέχεται να λειτουργεί και Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας στα πλαίσια 

των προβλεπομένων από το «Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας» και εξυπηρετεί 

κυρίως τις λειτουργίες Διασφάλισης Ποιότητας και του Ελέγχου Ποιότητας του 



 

 

Εργοστασίου της εταιρίας.  Απαιτείται συνεχής συνεργασία με την Τεχνική 
Διεύθυνση. 
 
 (32).  Οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται από τις διάφορες Διευθύνσεις της εταιρίας 

καθώς και η εν γένει οργάνωση της εταιρίας, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στα 
πλαίσια των τρεχουσών αναγκών της εταιρίας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
διόρθωση του κανονισμού. 
Η προσαρμογή του κανονισμού μπορεί να γίνεται μόνον όταν η Διοίκηση κρίνει ότι 
τυχόν αλλαγές που έχουν επιβληθεί από τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας, 
έχουν παγιωθεί και η καταγραφή τους εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.  Για μείζονος 
σημασίας αλλαγές απαιτείται και η τροποποίηση του καταστατικού. 
 
 
(33).  Για την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας συγκροτείται επιτροπή 

μελών ή εξουσιοδοτείται κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι 
υπεύθυνο για την ανεύρεση τους σε συνεργασία πιθανώς και με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ανεύρεσης στελεχών. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες 
ανεύρεσης Διευθυντικών Στελεχών και χωρίς την παραπάνω εξουσιοδότηση ώστε να 
μη δημιουργείται δυσκαμψία στην αναζήτηση ικανών στοιχείων και να μην χάνονται 
ευκαιρίες  που προκύπτουν.  Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση 
ιεραρχικών προαγωγών ή εσωτερικών μεταθέσεων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αξιολογεί τα Διευθυντικά Στελέχη κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης για την έγκριση του Ισολογισμού.  Οι λεπτομέρειες 
της αξιολόγησης αυτής δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στα Πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 (34).  Τα «Εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας» των εταιριών που συντάσσονται στα 
πλαίσια πιστοποιήσεων ISO ισχύουν που περιγράφουν τις λειτουργικές διαδικασίες και 

τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση εφαρμόζονται παράλληλα με 
τον κανονισμό λειτουργίας. 
Επίσης είναι δυνατό να εφαρμόζονται στην εταιρία και άλλοι κανονισμοί (π.χ. 
κανονισμός λειτουργίας γραφείων κλπ.) που αποτελούν επίσης μέρος του παρόντος. 
 
Θέμα 3ο: Πορεία Εταιρικών Εργασιών και Ενημέρωση από την Επιτροπή 
Ελέγχου  
Ακολούθως τα μέλη ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά και 
ακολούθως για τις πρόσφατες παρεμβάσεις και εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
  
 
*********************************************************************** 
Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό 
υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ΟΡΦ.Ν.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο εκ 
του τηρουμένου Βιβλίου 
Πρακτικών Διοικητικού 

Συμβουλίου 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Αντώνιος Σβορώνος 

  



 

 

 


