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Άρθρο 20 

Εξουσία – Αρμοδιότητες  

Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρο 20 

Εξουσία – Αρμοδιότητες  

Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επιτροπών  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη 

που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη 

διαχείριση της περιουσίας της και την εν 

γένει επιδίωξη του σκοπού της. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αναθέτει το σύνολο ή μέρος των 

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα 

αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό 

προβλέπεται από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν 

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών 

που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, 

σε άλλα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τρίτους. 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται 

Εκτελεστική Επιτροπή και να 

ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες 

ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι 

αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη 

που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη 

διαχείριση της περιουσίας της και την εν 

γένει επιδίωξη του σκοπού της. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αναθέτει το σύνολο ή μέρος των 

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα 

αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό 

προβλέπεται από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν 

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών 

που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, 

σε άλλα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τρίτους. 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται 

Εκτελεστική Επιτροπή και να 

ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες 

ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι 

αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο 
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τρόπος λήψης των αποφάσεων της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και 

κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της 

Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με 

την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή 

της. 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού 

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι 

στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο 

τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 

εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων 

υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε 

να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη 

μόνη η τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό 

της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

4. Περιορισμοί της εξουσίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου από το 

καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους 

καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν 

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. 

τρόπος λήψης των αποφάσεων της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και 

κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της 

Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με 

την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή 

της. 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού 

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι 

στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο 

τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 

εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων 

υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε 

να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη 

μόνη η τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό 

της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

4. Περιορισμοί της εξουσίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου από το 

καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους 

καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν 

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. 

5. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή 

Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία 

(3) μέλη με τριετή θητεία. Η Επιτροπή 

Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, 

αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τρίτους. Η λειτουργία της Επιτροπής 

διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό 
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Λειτουργίας της, καθώς και τις διατάξεις 

του νόμου και του παρόντος 

καταστατικού.   

6. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία 

συνιστά ενιαία επιτροπή κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020. 

Απαρτίζεται από τρία (3) μέλη με τριετή 

θητεία. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των 

μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά. Η λειτουργία της 

Επιτροπής διέπεται από τον ισχύοντα 

Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και 

τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος 

καταστατικού.   

 

 

 

Άρθρο 21 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρο 21 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει 

μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν 

δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική 

Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του 

(Αντιπρόεδρο). Μπορεί, επίσης, να 

εκλέξει διευθύνοντες ή και 

Εντεταλμένους Συμβούλους και 

αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει 

καθήκοντα Γραμματέως σε ένα από τα 

μέλη του ή σε τρίτο. Σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει 

μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν 

δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική 

Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του 

(Αντιπρόεδρο). Δύναται, επίσης, να 

εκλέγει δύο Αντιπροέδρους, έναν εκ των 

εκτελεστικών και έναν εκ των μη 

εκτελεστικών μελών του. Στην 

περίπτωση που εκλεγεί Πρόεδρος της 

Εταιρείας εκ των εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο 

Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση που 

εκλεγούν δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας εξ 
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προεδρεύει ο αναπληρωτής του 

(Αντιπρόεδρος). 

αυτών, διορίζεται εκ των μη 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, 

επίσης, να εκλέξει διευθύνοντες ή και 

Εντεταλμένους Συμβούλους και 

αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει 

καθήκοντα Γραμματέως σε ένα από τα 

μέλη του ή σε τρίτο.  

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

του Προέδρου, προεδρεύει ο 

αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος). 

Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο 

Αντιπρόεδροι, σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος του Προέδρου, τα καθήκοντά 

του ασκεί ο Αντιπρόεδρος που έχει την 

ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους. 

 

 

Άρθρο 24 

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - 

Πλειοψηφία 

Άρθρο 24 

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - 

Πλειοψηφία 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να 

εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα 

μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' 

αυτό το ήμισυ πλέον ενός των 

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός 

των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι 

μικρότερος των τριών. 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να 

εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. 

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί 

ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται 

σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των 

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός 

των παρόντων συμβούλων μπορεί να 

είναι μικρότερος των τριών. 
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3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των συμβούλων που είναι 

παρόντες και εκείνων όπου 

αντιπροσωπεύονται.  

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των συμβούλων που είναι 

παρόντες και εκείνων όπου 

αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 


