ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Εισαγωγή – Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας.
Ως Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται 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.
H Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης,
αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τις
επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού
συμφέροντος.
Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του
νόμου 4706/2020 και των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(εγκύκλιος αρ.60/ 18.9.2020) και εν συνεχεία εγκρίνεται και από Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας. Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Καταλληλότητας
εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που
εφαρμόζει η Εταιρεία.
2. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας
των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2.1. Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της Εταιρείας και της πολυπλοκότητας των
δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο με επαρκή αριθμό
μελών και κατάλληλη σύνθεση. Η σύνθεση του ΔΣ, όσον αφορά τον αριθμό των μη
εκτελεστικών και κυρίως των ανεξάρτητων μελών συνάδει με τις εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ.
2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται με πρόσωπα που διαθέτουν ήθος, φήμη
και αξιοπιστία, κατάλληλα είτε για τον εκτελεστικό είτε για τον μη εκτελεστικό τους
ρόλο.
2.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία
που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τις Επιτροπές του, καθώς και ικανό χρόνο για την άσκηση
των κατά περίπτωση καθηκόντων τους.
2.5. Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και
συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 3 της
παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.
2.6. Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται σύμφωνα με
τα αναφερόμενα παρακάτω στο κεφάλαιο 3 και επαναξιολογείται σε κάθε περίπτωση
που κρίνεται απαραίτητο. Η καταλληλότητα επαναξιολογείται υποχρεωτικά ιδίως στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την ατομική
καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού συμβουλίου ή της σύνθεσης του,
κατά τις οποίες προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη κάποιου μέλους του
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Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου (π.χ. επέλευση γεγονότων σύγκρουσης συμφερόντων).
Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών
του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
β. στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους Δ.Σ.,
γ. σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά
την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων
στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την γενική Πολιτική Σύγκρουσης
Συμφερόντων. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας επαναξιολογείται
στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις :
- εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Δ.Σ.
-έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
-αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Δ.Σ. ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών,
που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της
Εταιρίας
-στέρηση της επαγγελματικής άδειας
-λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία
των προσώπων.
2.7 Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων
που εμπίπτουν στην Πολιτική λαμβάνει χώρα πριν την ανάδειξη του νέου μέλους του
Δ.Σ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Εφόσον μέλος
του Δ.Σ. της Εταιρείας αναλάβει προσωρινά θέση στο Δ.Σ. λόγω παραίτησης,
θανάτου ή έκπτωσης άλλου μέλους αφού έχει προηγηθεί εισήγηση από την
Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αυτής θα
γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.8 Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ελέγχει τα προσωπικά,
επαγγελματικά, οικονομικά, πολιτικά και λοιπά συμφέροντα των υποψηφίων καθώς
και τις σχέσεις τους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν πραγματικές, πιθανές ή
αντιληπτές συγκρούσεις συμφερόντων των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η αποφυγή,
ο επαρκής περιορισμός ή η σωστή διαχείριση της εταιρίας, οι οποίες θα τους
εμπόδιζαν να εκπροσωπούν τα συμφέροντά όλων των μετόχων της εταιρίας, να
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Δ.Σ. και να προβαίνουν σε
αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις (να ενεργούν με ανεξαρτησία σκέψης.
2.9 Η Αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας, λαμβάνει χώρα πριν την
ανάδειξη του νέου μέλους. Ειδικότερα, αν η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει πριν τον
ορισμό του νέου μέλους για πολύ σημαντικούς λόγους, τότε θα γίνεται μέσα σε
διάστημα δύο μηνών από τον ορισμό του. Σε περίπτωση που μη εκτελεστικά μέλη
του ΔΣ αναλάβουν θέση κατόπιν παραίτησης ή έκπτωσης άλλου μέλους, ή έγκριση
της αξιολόγησης θα γίνει από το ΔΣ και η τελική επιλογή από την επόμενη γενική
συνέλευση των μετόχων.
2.10 Για κάθε υποψήφιο μέλος συντάσσεται Έκθεση (έντυπο) Αξιολόγησης, από την
οποία τεκμαίρεται ότι το υποψήφιο μέλος ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια
καταλληλότητας και αξιοπιστίας. Για την υποστήριξη της έκθεσης αξιολόγησης
τηρούνται τα εσωτερικά έντυπα που χρησιμοποιούνται όπως το έντυπο
πληροφοριών για την αξιολόγηση μέλους, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και το έντυπο
αξιολόγησης υποψηφιότητας μέλους.
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Τα έντυπα αξιολόγησης των υποψηφίων μελών τηρούνται στο αρχείο της Επιτροπής
Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας.
2.11 Το Δ.Σ. διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την
ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης
αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών
επιτροπών.
3. Κριτήρια Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Α. Ατομική Καταλληλότητα.
Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με
βάση τα κριτήρια των παραγράφων 3.1 – 3.5 της παρούσας, τα οποία έχουν
εφαρμογή στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της
ιδιότητας τους ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά.
Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται από την οικεία
νομοθεσία σε σχέση με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως
εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών και κυρίως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών,
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας. Συγκεκριμένα, για τα
ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ.3
παρ. 4, 5 και 6 και του αρ.9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του αρ.44 παρ.1 του ν.
4449/2017 τα οποία εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας
όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.6 της παρούσας.
3.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υπηρέτηση
της θέσης τους. Η εμπειρία καθορίζεται από την πρακτική και επαγγελματική
εμπειρία, καθώς και από τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου διαχρονικά.
Κατά την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη κατά πρώτον το επίπεδο και το είδος της
εκπαίδευσης ή της κατάρτισης του (όπως: τομέας σπουδών και εξειδίκευσης, δια
βίου κατάρτιση). Οι θεωρητικές γνώσεις μπορούν να σχετίζονται με τις σχετικές με
την Εταιρεία δραστηριότητες ή με άλλους συναφείς τομείς δραστηριοτήτων, κατά την
κρίση της Εταιρείας ανάλογα με την ιδιότητα, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την αξιολόγηση της πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώσης και
δεξιοτήτων ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη οι
προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος διαχρονικά
(συμπεριλαμβανομένης της τυχόν άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Στο
πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται η συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η διάρκεια παραμονής
του στην εκάστοτε θέση, το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία
απασχολήθηκε, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή, η τυχόν ευθύνη τμήματος
ή/και αριθμού υφισταμένων, η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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Στις δεξιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται και όσες
σχετίζονται με την ανεξαρτησία της κρίσης τους (απαιτούμενο κριτήριο
καταλληλότητας σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3.4).
Τα μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν και κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις Εταιρικής
Διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις
ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και κατά
περίπτωση, εφόσον υπάρχει όμιλος, τη δομή του και πιθανές συγκρούσεις
συμφερόντων.
3.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης.
Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία
αξιολογούνται διεξοδικά. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά
τεκμήριο ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί
και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.
3.3. Σύγκρουση συμφερόντων.
Τα υποψήφια μέλη του ΔΣ πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από συγκρούσεις
συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.97 του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων
Εταιρειών ως κάτωθι.
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν
ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην
εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της
εταιρείας.
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές
της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση
των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της
εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του
Ν4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της
συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.
Η εταιρία οφείλει να δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και
τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν4548/2018
στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Η εν λόγω δημοσιοποίηση
γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της
εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως
συμβούλων.
2. 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 Ν4548/2018.
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.
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3.4 Ανεξαρτησία κρίσης.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις
συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες
αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
«Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει
στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο
και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.
«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων του.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της
Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και
αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
(β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
(γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης
3.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται
για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που
απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα
καθήκοντα του, προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και
γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος.
Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη κυρίως η
ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου από την Εταιρεία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό
θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που
κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους
δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που
διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας.
3.6
Κριτήρια ανεξαρτησίας για τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ
Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Νόμο 4706/2020 περί Εταιρικής
Διακυβέρνησης ως κάτωθι.
1. Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον
κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%)
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές,
επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
2. Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την
Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων
προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή
παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο
Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών
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στο
πλαίσιο
συνταξιοδοτικού
συστήματος,
συμπεριλαμβανόμενων
των
ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα
κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής
καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή
διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από
το διορισμό του με:
βα) την Εταιρεία ή
ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή
βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του
δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία
(3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας,
εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική
δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που
έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι
σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.
γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:
γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με
αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον
χρόνο εκλογής του,
γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή
υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία
κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον
ορισμό του,
γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος
ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή
ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο
από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με
αυτήν εταιρείας,
γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,
γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από
πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή
εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά
έτη πριν από τον διορισμό του,
γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας
συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
Β. Συλλογική Καταλληλότητα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να
λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη
διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική
παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού
οργάνου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο οφείλει να κατανοεί
επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να
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διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και
επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και
τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις
χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα
αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη
δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να εκπροσωπούνται επαρκώς τα φύλα (κατά
25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), κριτήριο το οποίο
λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την υποβολή
προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει γενικότερα την
ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.
4. Κριτήρια Πολυμορφίας (diversity).
Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό
Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική
πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω, κατά
την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν γίνεται
αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή
κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης,
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
6. Γνωστοποίηση, εφαρμογή, παρακολούθηση, έγκριση και τροποποίηση της
Πολιτικής Καταλληλότητας
Κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ με την ανάληψη της θέσης, λαμβάνει γνώση της
Πολιτικής Καταλληλότητας και αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση
συμμόρφωσής του με αυτήν και την έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων
γνωστοποιήσεων προς τα αρμόδια Όργανα της Εταιρίας, σε περίπτωση που
συμβούν γεγονότα που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, αξιοπιστίας
και ανεξαρτησίας του.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλόλητας αποτελεί ευθύνη
του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει κυρίως η
Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την
Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της και εισηγείται
προτάσεις για την εναρμόνιση της με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης. Σχετική αναφορά γίνεται και στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής
Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1
του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα
με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την
ημερομηνία έγκρισης της από την ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας μέχρι την τυχόν
τροποποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την ΓΣ.
Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Δ.Σ. και εφόσον
είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης
τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις
νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν
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σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις
εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.
Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν
τροποποιήσεων της, τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας.
Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται, στον ιστότοπο της
Εταιρείας (www.bitros.gr).
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