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Ι.  Προοίμιο 
Ο Κανονισμός αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφίων 

Μελών για το Δ.Σ (εφεξής «Επιτροπή») και είναι σύμφωνος προς τον Ν. 4548/2018, τον Ν. 

4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2021, τον οποίο έχει 

υιοθετήσει η Εταιρία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 763/16.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της με 

αποκλίσεις, και το Καταστατικό της.  

ΙΙ.  Εφαρμογή του Κανονισμού 

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

της Εταιρίας, με την από 16.07.2021 Απόφασή του.  

Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι τα μέλη της Επιτροπής.  

Μετά από έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής, το Δ.Σ. αξιολογεί την καταλληλότητα και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος Κανονισμού και εγκρίνει τυχόν προτεινόμενες 

μεταβολές του, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης του σχετικού ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου.  

ΙΙΙ. Σκοπός της Επιτροπής  

 Σκοπός της Επιτροπής είναι η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρίας: (α) σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ γίνεται 

αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διαδοχή των 

μελών του και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη 

επιτυχία της Εταιρίας, και (β) σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής της 

Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ 

πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., βάσει 

διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Για την επιλογή των 

υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρία, 

σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει. Η Επιτροπή έχει τον 
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πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων, στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής 

για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη1.  

Η Εταιρία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η 

οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για τελική έγκριση στην 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Η πρώτη έκδοση της Πολιτικής 

Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., βάσει των διατάξεων του Ν. 4706/2020, εγκρίθηκε 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25.6.2021 και έχει 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας: https://ir.ascompany.gr/el/home/. 

Επίσης, η Εταιρία διαθέτει Πολιτική Αποδοχών2, στο πλαίσιο της οποίας περιγράφονται η 

πολιτική και οι αρχές της Εταιρίας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των εκτελεστικών 

και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και η μέθοδος υπολογισμού των αποδοχών, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση.  

Η Πολιτική Αποδοχών έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρίας της 18/12/2019 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας 

(https://ir.ascompany.gr/el/home/). 

Η Πολιτική Αποδοχών αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στα 

πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, κατ’ άρθρο 110 

του ν. 4548/2018 και στις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου 

του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα 

δικαιώματα των μετόχων (Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Μαίου 2017) όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με 

τον Ν. 4548/2018 και το ν. 4706/2020. 

IV. Σύσταση – Δομή -Λειτουργία 
 Τα μέλη της Επιτροπής είναι τρία (3) και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη 

είναι όλα μη εκτελεστικά και τα δύο από αυτά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. Ο 

 
1 Βλ. άρθρο 2.3.7. του ΚΕΔ 2021. 
2 Η εγκριθείσα Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας μετονομάζεται σε Πολιτική Αποδοχών, προς 
ενοποίηση της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, δεδομένου ότι στη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 
4706/2020 γίνεται αναφορά σε Επιτροπή Αποδοχών. 

https://ir.ascompany.gr/el/home/
https://ir.ascompany.gr/el/home/
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Πρόεδρος της επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και εκλέγεται από 

τα μέλη της κατά την συγκρότησή της σε σώμα.   

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές 

του Δ.Σ., που δεν εμπλέκονται με την καθημερινή διοίκηση & διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων.  

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να 

διενεργούν συναλλαγές, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της 

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της όσες φορές επιβάλλεται 

από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.  

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όταν κρίνεται σκόπιμο, 

διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή 

άλλων Μονάδων της, προκειμένου να συμμετέχουν στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

συνεδριάσεων αυτής ή συγκεκριμένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποστέλλει στα μέλη πρόσκληση δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 

τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η 

ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης. Είναι δυνατή η 

διεξαγωγή των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση που παρίστανται όλα τα 

μέλη της Επιτροπής και δεν αντιλέγουν, μπορεί να λάβει χώρα αυτόκλητη συνεδρίαση, 

χωρίς προηγούμενη πρόσκληση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη 

της Επιτροπής ισοδυναμεί με λήψη απόφασης κατόπιν συνεδρίασης, ακόμη κι αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.    

V. Θητεία  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και συμβαδίζει με τη θητεία του Δ.Σ. Η 

θητεία της πρώτης Επιτροπής λήγει με την θητεία του υφιστάμενου κατά την εκλογή της 
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Δ.Σ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής δύναται να ανανεώνεται. Σε κάθε περίπτωση η 

θητεία κάθε μέλους της Επιτροπής δεν θα υπερβαίνει τα εννέα (9) συνολικά έτη3. 

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

και του Δ.Σ., το Δ.Σ. ορίζει από τα υφιστάμενη μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση του 

μέλους που εξέλιπε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, 

τηρουμένων, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 

4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.  

Σύμβουλο και τα Ανώτερα Στελέχη της Εταιρίας. 

VI. Συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή και έκτακτα όποτε αυτό 

απαιτείται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, ορίζοντας και τους λόγους που 

τη ζητά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ορίζεται και Γραμματέας της Επιτροπής από 

τον Πρόεδρό της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν τα μέλη της, καθώς και τρίτοι 

που θα προσκληθούν από αυτήν για να προσφέρουν τη συνδρομή τους επί συγκεκριμένων 

θεμάτων, χωρίς φυσικά δικαίωμα ψήφου. Η παρουσία οποιουδήποτε τρίτου που δεν 

ανήκει στο προσωπικό της Εταιρίας ή τα διοικητικά της όργανα, προϋποθέτει την άδεια του 

Δ.Σ.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εάν συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίαση όλα 

τα μέλη της. Ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος, με 

έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία μπορεί να δίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται σε φυσικό ή/ και ηλεκτρονικό αρχείο 

πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται τα θέματα, σε περίληψη οι απόψεις που εκφράστηκαν 

και οι αποφάσεις της.  Η υπογραφή πρακτικού από τα μέλη της Επιτροπής εξομοιώνεται με 

απόφασή της, ακόμη και στην περίπτωση που δεν προηγήθηκε φυσική συνεδρίαση των 

μελών της. Τα  παρόντα μέλη υποχρεούνται να υπογράψουν το Πρακτικό κάθε 

συνεδρίασης, διατυπώνοντας οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις τους. Σε 

περίπτωση άρνησης υπογραφής έστω και ενός πρακτικού ή μη παράστασης για πάνω από 

 
3 Άρθρο 2.3.12. του ΚΕΔ 2021. 
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δύο συνεδριάσεις, το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του αρνούμενου την 

υπογραφή ή μη παριστάμενου μέλους της Επιτροπής  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 

ψήφος του Προέδρου.  

Η κοινοποίηση ή  ανταλλαγή εγγράφων μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία, 

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώνουν στην Εταιρία τα μέλη της Επιτροπής. 

Οι αποφάσεις κατατίθενται εγγράφως στο Δ.Σ. ως εισηγήσεις. 

VIΙ. Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

VII.1.  Αναφορικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 

των διευθυντικών στελεχών: 

(α) διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά με την πολιτική αποδοχών που 

υποβάλλεται στη συνέχεια προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, κατ’ άρθρα 

110 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και 11 περ. α) του ν. 4706/2020. 

(β) διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ αναφορικά με τις αποδοχές των προσώπων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, κατ’ άρθρα 110 του ν. 4548/2018 

και 11 περ. β) του ν. 4706/2020, καθώς και ως προς τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, 

των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Ως αμοιβές νοούνται όλες οι παροχές σε χρήμα και σε 

είδος, τακτικές και έκτακτες. 

(γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης 

αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη 

Γ.Σ., κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 περ. γ) του ν. 

4706/2020.  

(δ) εξετάζει και εισηγείται τις προϋποθέσεις χορήγησης και συνδρομής των μεταβλητών 

(πλην σταθερού μισθού) αποδοχών των ανωτέρω (π.χ. καθορισμού και επίτευξης 

οικονομικών ή άλλων στόχων απόδοσης), εφόσον προβλέπονται τέτοιες. 
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(ε) υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ., αναφορικά με τους όρους συμβάσεων των ανωτέρω 

προσώπων, ιδίως όσον αφορά μη μισθολογικές παροχές (π.χ. συνταξιοδοτικά / 

ασφαλιστικά προγράμματα) και αποζημιώσεις σε περίπτωση αποχώρησης από την Εταιρία. 

(στ) εξετάζει και εισηγείται το ύψος των πάσης φύσεως απολαβών των μη εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ., κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που καλούνται να 

εκτελέσουν, με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. 

(ε) διαμορφώνει και υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με οποιαδήποτε πολιτική 

που συνδέεται με τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των λοιπών διευθυντικών στελεχών. 

 

VII.2. Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας: 

(α) Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης 

των υποψηφίων μελών του ΔΣ. 

Η διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων είναι σαφώς προσδιορισμένη και αναγράφεται 

κατωτέρω. Εφαρμόζεται με διαφάνεια και με τρόπο που να κατοχυρώνει την 

αποτελεσματικότητά της4. 

(β) Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ισορροπίας μεταξύ των φύλων. 

(γ) Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο 

της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας. 

(δ) Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών ΔΣ στο 

πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας. 

(ε) Υποβάλλει εισηγήσεις προς το ΔΣ αναφορικά με το πλάνο διαδοχής για τα μέλη του ΔΣ 

και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη5. 

(στ) Εξετάζει περιοδικά και με συνέπεια τις ανάγκες ανανέωσης του Δ.Σ.6. 

 
4 Άρθρο 2.3.11. του ΚΕΔ 2021. 
5 Άρθρο 2.3.7. του ΚΕΔ 2021. 
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(ζ) Παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας7 και υποβάλλει προτάσεις 

στο Δ.Σ. για την αναθεώρησή της,  εφόσον απαιτείται. 

(η) Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις προς 

εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του. Ειδικότερα: 

- κατά τη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η σύνθεση, η πολυμορφία και η 

αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους8.  

- κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη 

εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων / 

έργων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων 

και της εμπειρίας9.  

(θ) Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, 

εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση 

αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την 

πλήρωση κενών θέσεων. 

(ι) Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής 

Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων. 

(ια) Τηρώντας τις βέλτιστες πρακτικές, καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης και 

προΐσταται στα εξής:  

• αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

• ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου,  

• πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  

• στοχευμένο προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική 

και την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας.  

 
6 Άρθρο 2.3.10. του ΚΕΔ 2021. 
7 Άρθρο 3.3.7. του ΚΕΔ 2021. 
8 Άρθρο 3.3.9. του ΚΕΔ 2021. 
9 Άρθρο 3.3.10. του ΚΕΔ 2021. 
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(ιβ) προβαίνει σε αυτό-αξιολόγηση ως Επιτροπή του Δ.Σ.10, με πρωτοβουλία του Προέδρου 

της. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και 

συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις του σχετικά 

με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της 

αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των 

διαπιστωμένων αδυναμιών11.  

VIΙΙ. Διαδικασία Ανάδειξης υποψήφιων μελών  Δ.Σ 

Η Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του ΔΣ ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση που 

ανακύψει ζήτημα πλήρωσης κενής θέσης στο ΔΣ ή αύξησης του αριθμού των μελών του. Η 

Επιτροπή συνεδριάζει και προσδιορίζει το επιθυμητικό προφίλ του νέου μέλους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο) 

και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. Στη συνέχεια και σε εύλογο χρόνο, που 

προσδιορίζει η Επιτροπή, ανάλογα με τις περιστάσεις, κατατίθενται από τα μέλη της 

Επιτροπής προτάσεις περί συγκεκριμένων προσώπων. Η Επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη 

και προτάσεις μετόχων, άλλων στελεχών της Εταιρίας, να αποταθεί σε ειδικό εξωτερικό 

σύμβουλο και, γενικά, να προβεί σε κάθε ενέργεια που κριθεί ότι εξυπηρετεί την εύρεση 

κατάλληλου υποψηφίου μέλους. Αφού συγκεντρωθούν τα αναγκαία στοιχεία για κάθε 

υποψήφιο, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τους υποψηφίους που θεωρεί ότι πληρούν το 

προφίλ που έχει υιοθετήσει, ζητώντας από τους ίδιους κάθε περαιτέρω αναγκαίο για την 

αξιολόγηση στοιχείο. Κατόπιν προχωρά στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, 

λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, τα κριτήρια που αυτή 

θέτει, σε συνδυασμό με το επιθυμητό προφίλ.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης, η Επιτροπή καταρτίζει την τελική πρότασή της, την οποία εισηγείται 

εγγράφως και αιτιολογημένα προς το ΔΣ. Στην πρότασή της, η Επιτροπή μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερους προτεινόμενους υποψήφιους και την σειρά αξιολόγησής 

τους. Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: αναλυτικό βιογραφικό του κάθε 

 
10 Άρθρο 3.3.14. του ΚΕΔ 2021. 
11 Άρθρο 3.3.15. του ΚΕΔ 2021. 
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υποψήφιου, η πλήρωση των κριτηρίων που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο για την συγκεκριμένη θέση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ο 

υποψήφιος. Σε περίπτωση απόρριψης από το ΔΣ της πρότασης ή των προτάσεων της 

Επιτροπής, η Επιτροπή προχωρά στην επανάληψη της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντιρρήσεις του ΔΣ επί των προηγούμενων προτάσεών της. Όταν η εκλογή νέου μέλους ή 

νέων μελών του ΔΣ πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, 

οι εισηγήσεις του ΔΣ και της Επιτροπής αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας το 

αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  

ΙΧ. Συνεργασία  με τμήματα της εταιρίας 

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα της 

Εταιρίας, από τα οποία μπορεί να λαμβάνει την σχετική πληροφόρηση, ώστε να προβαίνει 

στην κατάλληλη και αντικειμενική αξιολόγηση, τηρώντας πολιτική ίσου μέτρου κρίσης, και 

την κατάρτιση των αντίστοιχων προτάσεων προς το Δ.Σ. Μπορεί επίσης με επαρκή 

αιτιολόγηση, να ζητήσει από το Δ.Σ. τη συνδρομή ειδικών εξωτερικών συνεργατών/ 

συμβούλων και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό 

αυτό. Η έγκριση σε κάθε περίπτωση αποτελεί αρμοδιότητα του Δ.Σ. 

Η Επιτροπή έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την 

υλοποίηση του έργου της. 

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν τις αμοιβές που προβλέπονται με βάση την ισχύουσα 

πολιτική αποδοχών της Εταιρίας ως μέλη του ΔΣ. 

Χ. Επίμετρο 

Η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας της. 

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

Εταιρίας.  

Η αναθεώρηση του Κανονισμού πραγματοποιείται όποτε κρίνεται σκόπιμο. 
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Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

(https://ir.ascompany.gr/el/home/). 

 

https://ir.ascompany.gr/el/home/

