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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ (εφεξισ Ρολιτικι) αποτελεί μζροσ του Συςτιματοσ
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Α.Ε.Ε.Γ.Α “Η ΕΘΝΙΚΗ” και του Ομίλου τθσ. Αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ
και διατιρθςθ ικανϊν προςϊπων που κα διαςφαλίηουν τθν άςκθςθ χρθςτισ και αποτελεςματικισ
διοίκθςθσ προσ όφελοσ τθσ Εταιρίασ και όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν και τθν ενδυνάμωςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ
Εταιρία από τθν εςωτερικι τθσ λειτουργία και οργάνωςθ.
Η Ρολιτικι λαμβάνει υπόψθ τισ “Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για το Σφςτθμα Διακυβζρνθςθσ” που
ζχουν εκδοκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο τθσ προςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν
εταιριϊν ςτθν Οδθγία “Φερεγγυότθτα ΙΙ” και τον υπϋ αρικμ. 2015/35 κατϋ εξουςιοδότθςθ
Κανονιςμό (Ε.Ε.) τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οδθγίασ 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν εφαρμογι του Solvency II. Το πλαίςιο αυτό
ορίηει ότι οι (αντ)αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα που
αςκοφν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ, πρζπει ανά πάςα ςτιγμι: (α) να διακζτουν επαγγελματικά
προςόντα, γνϊςεισ και πείρα που να τουσ επιτρζπουν να αςκοφν υγιι και ςυνεπι διαχείριςθ και
(β) να είναι επαρκι από πλευράσ υπόλθψθσ και ακεραιότθτασ.

-

-

ΙΙ. ΣΚΟΡΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βαςικοί ςτόχοι τθσ παροφςασ Ρολιτικισ είναι:
O κακοριςμόσ των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ς’ αυτιν.
Η ανάλυςθ των κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των ωσ
άνω Ρροςϊπων και ο κακοριςμόσ των ελάχιςτα απαιτοφμενων ςτοιχείων – δικαιολογθτικϊν.
Η κζςπιςθ διαφανϊν κανόνων και διαδικαςιϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και
αξιοπιςτίασ των Ρροςϊπων αυτϊν, τόςο πριν αναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ (τοποκζτθςθ) όςο
και ςε περιοδικι βάςθ (αξιολόγθςθ).
Ο κακοριςμόσ των περιπτϊςεων που κρίνεται ςκόπιμθ θ επανεξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ και
αξιοπιςτίασ των Ρροςϊπων αυτϊν και οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ςχετικά.
Η κατανομι αρμοδιοτιτων ςτα Πργανα τθσ Εταιρίασ για τθν εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ.
Η ελαχιςτοποίθςθ των πικανϊν επιχειρθςιακϊν κινδφνων που απορρζουν από τθν ανάκεςθ
κακθκόντων ςε μθ κατάλλθλα και αξιόπιςτα πρόςωπα.
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ΙΙΙ. ΟΙΣΜΟΙ

Πμιλοσ Α.Ε.Ε.Γ.Α “Η ΕΘΝΙΚΗ”

Ε.Ε.Δ.Υ.

Ε.Α.Δ.Α.

Μζλθ Διοίκθςθσ

Ρρόςωπα Διοίκθςθσ

Υπεφκυνα Ρρόςωπα

Καταλλθλότθτα

Αξιοπιςτία

Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

Ζκκεςθ Επαναξιολόγθςθσ
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Η Ανϊνυμθ Ελλθνικι Εταιρία Γενικϊν Αςφαλειϊν “Η
ΕΘΝΙΚΗ” (εφεξισ Εταιρία) και οι ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν
αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ (κατά τθν ζννοια του Κ.Ν.
2190/1920, αρ.42ε παρ. 5 εδ. α’) ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Επιτροπι Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων
του Δ.Σ. που λειτουργεί βάςει του. εκάςτοτε εγκεκριμζνου
από το Δ.Σ., Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ.
Επιτροπι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Αποδοχϊν του Δ.Σ.
που λειτουργεί βάςει του, εκάςτοτε εγκεκριμζνου από το
Δ.Σ., Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ.
Ωσ Μζλθ Διοίκθςθσ ορίηονται:
- τα μζλθ του Δ.Σ.
- οι Γενικοί Διευκυντζσ και Αναπλθρωτζσ Γενικοί
Διευκυντζσ τθσ Εταιρίασ.
Τα
πρόςωπα
που
αςκοφν
εργαςίεσ
που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ και
τα λοιπά Στελζχθ τθσ Εταιρίασ, όπωσ αυτά κακορίηονται
ςτθν Ενότθτα V.2
Οι Γενικοί Διευκυντζσ και Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ
τθσ Εταιρίασ και τα Ρρόςωπα Διοίκθςθσ.
Η φπαρξθ επαγγελματικϊν - τυπικϊν προςόντων, γνϊςεων
και ςχετικισ πείρασ ςτα πρόςωπα που εμπίπτουν ςτθν
παροφςα Ρολιτικι και οι, κατά περίπτωςθ, επαγγελματικζσ και διαχειριςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Εντιμότθτα, ακεραιότθτα και οικονομικι ευρωςτία.
Η ζγγραφθ αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ
και
αξιοπιςτίασ των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι
κατά τθν τοποκζτθςι τουσ.
Η ζγγραφθ αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ
και
αξιοπιςτίασ των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι
ςε περιοδικι βάςθ.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΑΦΟ
Ημερομθνία Εκτφπωςθσ & Ιςχφοσ: 10/3/2016

ςελ. 4 από 23

Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ τθσ Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»

IV.

ΕΓΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Ρολιτικι εγκρίνεται και ανακεωρείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ, με ειςιγθςθ
τθσ Ε.Ε.Δ.Υ για κζματα που αφοροφν τα μθ εκτελεςτικά Μζλθ του Δ.Σ ι /και τθσ Ε.Α.Δ.Α. για
κζματα που αφοροφν τα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ και τα Υπεφκυνα Ρρόςωπα, κατόπιν πρόταςθσ
του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
Ο/H Υπεφκυνοσ/θ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων
του/τθσ, προβαίνει ςτισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ προσ τισ ωσ άνω Επιτροπζσ του Δ.Σ. κι ζχει τθν ευκφνθ
για τθ διαχείριςθ τθσ Ρολιτικισ. Επιπλζον, είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν ανακεϊρθςθ του
περιεχομζνου τθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ αρμόδιεσ Υπθρεςιακζσ Μονάδεσ, ςε κάκε
περίπτωςθ που αυτό απαιτθκεί, τόςο για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν κι επιχειρθματικϊν αναγκϊν
τθσ Εταιρίασ, όςο και για τθν πλιρθ εναρμόνιςι τθσ με το εκάςτοτε ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο.
Ειδικότερα τα Ραραρτιματα τθσ Ρολιτικισ, δφνανται να ανακεωροφνται με ζκδοςθ Εγκυκλίου του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
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V. ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΕΜΡΙΡΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ
Στο κανονιςτικό πλαίςιο και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του Solvency II που
αναφζρκθκαν ςτθν Ενότθτα Ι, κακορίηεται ότι οι απαιτιςεισ ικανότθτασ και ικουσ κα πρζπει να
πλθροφνται από όλα τα πρόςωπα που διοικοφν ουςιαςτικά τθν αςφαλιςτικι εταιρία ι αςκοφν
άλλα βαςικά κακικοντα. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κακοριηόμενα ςτο πλαίςιο, το οργανωτικό
ςχιμα τθσ Εταιρίασ και τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτα Στελζχθ τθσ, ςτθν Ρολιτικι αυτι
εμπίπτουν:
1) Μζλθ Διοίκθςθσ
α. Τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εφεξισ μζλθ του Δ.Σ.)
β. Oι Γενικοί Διευκυντζσ και Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ.
2) Ρρόςωπα Διοίκθςθσ
α. Τα πρόςωπα που αςκοφν εργαςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ,
ιτοι τον Αναλογιςμό, τον Εςωτερικό Ζλεγχο, τθ Διαχείριςθ Κινδφνων και τθν Κανονιςτικι
Συμμόρφωςθ.
β. Λοιπά Στελζχθ που οι αρμοδιότθτζσ τουσ προβλζπονται από το νομικό πλαίςιο και ειδικότερα:
- ο υπεφκυνοσ για τθν αναφορά ςυναλλαγϊν ξεπλφματοσ χριματοσ και ο αναπλθρωτισ του,
- ο υπεφκυνοσ εςωτερικοφ μεταβλθτοφ κεφαλαίου,
γ. Ο επικεφαλισ των Νομικϊν Υπθρεςιϊν.
δ. Στελζχθ τθσ Εταιρίασ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα να αςκοφν πράξεισ διαχείριςθσ, διοίκθςθσ,
εκπροςϊπθςθσ ι ελζγχου και υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ.
Τα κακοριηόμενα υπϋ αρ. 1β- 2 ανωτζρω Στελζχθ κα αναφζρονται εφεξισ ωσ Υπεφθυνα
Ρρόςωπα.
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VI. ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗ - ΑΜΟΔΙΑ ΟΓΑΝΑ
Οι αρμοδιότθτεσ των Οργάνων τθσ Εταιρίασ ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ, παρακολοφκθςθ, εφαρμογι
και ανακεϊρθςθ τθσ Ρολιτικισ ζχουν, ανά Πργανο, ωσ εξισ:
Α. Διοικητικό Συμβοφλιο
- Ζγκριςθ και περιοδικι ανακεϊρθςθ τθσ Ρολιτικισ.
- Επιλογι υποψθφίων και τελικι ζγκριςθ αξιολογιςεων Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι,
ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ 1-4, κατωτζρω.
- Συνεργαςία με τισ Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τισ αρμόδιεσ Μονάδεσ για τθν
επίβλεψθ τθσ ορκισ και ςυνεποφσ εφαρμογισ τθσ Ρολιτικισ.
Β. Νομική Υπηρεςία
- Συνδρομι των αρμόδιων Οργάνων για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ & αξιοπιςτίασ των
Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι, τόςο κατά τθν τοποκζτθςι τουσ όςο και ςε περιοδικι
βάςθ.
Γ. Διεφθυνςη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ
- Συνδρομι των αρμόδιων Οργάνων για τθν αξιολόγθςθ των Υπεφκυνων Ρροςϊπων τόςο κατά τθν
τοποκζτθςι τουσ όςο και ςε περιοδικι βάςθ, ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ 1-4, κατωτζρω.
- ϋΕκδοςθ Ρεριγραφϊν Θζςεων Εργαςίασ όπου, με τθ ςυνδρομι των αρμόδιων Μονάδων, κα
κακορίηονται, ανά κζςθ, τα προςόντα και οι προχποκζςεισ που είναι απαραίτθτα ϊςτε τα
Ρρόςωπα Διοίκθςθσ να κρίνονται επαρκι ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία τουσ.
- Γνωςτοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ ςτα υφιςτάμενα Υπεφκυνα Ρρόςωπα, κακϊσ και ςε εκείνα που
πρόκειται να παρζχουν εφεξισ υπθρεςίεσ ςτθν Εταιρία, κατά το ςτάδιο τθσ υπογραφισ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςισ τουσ. Τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου ςχετικϊν ζγγραφων αποδοχϊν.
- Ενθμζρωςθ τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςε περίπτωςθ που εξετάηεται θ
τοποκζτθςθ ι υπάρχει μεταβολι των υφιςτάμενων Υπεφκυνων Ρροςϊπων, ζτςι ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ τιρθςθ του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου όςον αφορά τισ γνωςτοποιιςεισ
που κα πρζπει να γίνονται.
-Τιρθςθ επικαιροποιθμζνου αρχείου των: (α) ςτοιχείων των Υπεφκυνων Ρροςϊπων που
εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι και (β) δικαιολογθτικϊν διαδικαςίασ αξιολόγθςισ τουσ, τόςο κατά τθν
τοποκζτθςι τουσ όςο και ςε περιοδικι βάςθ.
Δ. Γραμματζασ Δ.Σ.
- Συνδρομι των αρμόδιων Οργάνων για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των
μελϊν Δ.Σ., τόςο κατά τθν τοποκζτθςι τουσ όςο και ςε περιοδικι βάςθ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτουσ Ρίνακεσ 1 - 4, κατωτζρω.
- Ενθμζρωςθ τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςε περίπτωςθ που εξετάηεται θ
τοποκζτθςθ ι υπάρχει μεταβολι των υφιςτάμενων Μελϊν Δ.Σ., ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
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τιρθςθ του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου όςον αφορά τισ γνωςτοποιιςεισ που κα πρζπει να
γίνονται.
- Τιρθςθ αρχείου δικαιολογθτικϊν διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των μελϊν Δ.Σ., τόςο κατά τθν
τοποκζτθςι τουσ όςο και ςε περιοδικι βάςθ.
Ε. Μονάδα Κανονιςτικήσ Συμμόρφωςησ
- Συνδρομι των αρμόδιων Οργάνων, ωσ προσ τθ ςυνεπι εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ.
-Λιψθ μζριμνασ για τθν ενθμζρωςθ τθσ Εποπτικισ Αρχισ ςχετικά με κζματα τθσ παροφςασ
Ρολιτικισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο κανονιςτικό πλαίςιο. Στθν ενθμζρωςθ αυτι,
ςυμπεριλαμβάνεται, ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ Μελϊν Διοίκθςθσ και Υπεφκυνων Ρροςϊπων, θ
κοινοποίθςθ ςτθν ΤτΕ των ςτοιχείων που απαιτοφνται ςφμφωνα με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο
προκειμζνου να εξακριβωκεί θ καταλλθλότθτα και θ αξιοπιςτία των εν λόγω προςϊπων, κακϊσ
και θ οποιαδιποτε μεταβολι ςτα πρόςωπα αυτά. Τζλοσ, ενθμερϊνει τθν ΤτΕ ςε περίπτωςθ που
κάποιο από τα τελευταία ζπαψε να πλθροί τισ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ.
- Ραρακολοφκθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου και υποβολι προτάςεων, με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ τθσ
Ρολιτικισ με τισ κανονιςτικζσ εξελίξεισ.
- Μζριμνα για τθν εναρμόνιςθ των Ρολιτικϊν Fit & Proper των εταιριϊν του Ομίλου με τθν
παροφςα Ρολιτικι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ διατάξεισ των χωρϊν λειτουργίασ τουσ και τισ
λειτουργικι διάρκρωςθ των κυγατρικϊν.
- Γνωςτοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ ςτα υφιςτάμενα Μζλθ του Δ.Σ. κακϊσ και ςε αυτά που πρόκειται
να οριςκοφν εφεξισ κατά τον οριςμό τουσ. Τιρθςθ αρχείου ςχετικϊν ζγγραφων αποδοχϊν.
- Λιψθ των ετιςιων δθλϊςεων των μελϊν του Δ.Σ. και των Υπεφκυνων Ρροςϊπων που εμπίπτουν
ςτθν Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων για τα Ανϊτατα Στελζχθ τθσ Εταιρίασ, ωσ
προσ τθ ςυνεχι τιρθςθ των προβλεπομζνων από τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τθν
προαναφερκείςα Ρολιτικι, ςχετικά με τθν αποφυγι περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι
ςυναλλαγϊν με τρίτουσ.
ΣΤ. Διεφθυνςη Διαχείριςησ Κινδφνων
- Υποβολι προτάςεων για τθν τυχόν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ Ρολιτικισ.
Ζ. Διεφθυνςη Εςωτερικοφ Ελζγχου
- Ρεριοδικόσ ζλεγχοσ κατά τρόπο κεντρικό και ανεξάρτθτο, τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ εφαρμογισ
τθσ Ρολιτικισ ςτθν Εταιρία και τον Πμιλο τθσ.
- Υποβολι προτάςεων για τθν τυχόν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ Ρολιτικισ.
H. ϋΟςον αφορά ςτθν εκτζλεςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ καταλλθλότθτασ & αξιοπιςτίασ των
Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι, οι αρμοδιότθτεσ των Οργάνων τθσ Εταιρίασ
κακορίηονται, ανά βιμα διαδικαςίασ, ςτουσ Ρίνακεσ 1-4 κατωτζρω, ςφμφωνα και με τα
προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των
αρμοδίων Επιτροπϊν του Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ. Ειδικότερα, οι Ρίνακεσ 1-2 αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ
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των Ρροςϊπων κατά τθν τοποκζτθςι τουσ, ενϊ οι Ρίνακεσ 3-4 ςτθν επαναξιολόγθςι τουσ ςε
τακτικι ι ζκτακτθ βάςθ.

Ρίνακασ 1
Αρμόδια Πργανα για την εφαρμογή διαδικαςιϊν αξιολόγηςησ καταλληλότητασ & αξιοπιςτίασ
των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτην Ρολιτική κατά την τοποθζτηςή τουσ, πλην των προςϊπων
που αςκοφν εργαςίεσ των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν
Λοιπά
Εκτελεςτικά
Μζλη Δ.Σ

Αναπλ/τζσ
Γενικοί
Δ/ντζσΓενικοί Δ/ντζσ

Λοιπά
Υπεφθυνα
Ρρόςωπα

Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Δ/νων
Σφμβουλοσ (2)

Δ/νων
Σφμβουλοσ (2)

Υπερκείμενο
Στζλεχοσ

Ε.Α.Δ.Α. (2)

Ε.Α.Δ.Α (2)

Βήματα
Διαδικαςίασ

Μη
Εκτελεςτικά
Μζλη Δ.Σ

Δ/νων
Σφμβουλοσ

1.ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(Ωσ ΙΧ B. 1)

Γραμματζασ
Δ.Σ

Γραμματζασ Γραμματζασ
Δ.Σ
Δ.Σ

2.ΑΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(Ωσ ΙΧ B.2)

Ε.Ε.Δ.Υ (1)
Ε.Α.Δ.Α (2)

3. ΤΕΛΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(ωσ ΙΧ B.3)
4.ΕΡΙΛΟΓΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ & ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ωσ ΙΧ B.4)

Δ.Σ (1)

Γενικι
Συνζλευςθ
(1)

Δ.Σ(2)

Δ/νων
Σφμβουλοσ(3)

Δ.Σ (2)
Δ.Σ (2)

(1) ωσ Κανονιςμόσ ΕΕΔΥ
(2) ωσ Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ε.Α.Δ.Α.
(3)
ο οριςμόσ, ειδικότερα, του υπεφκυνου για τθν αναφορά ςυναλλαγϊν ξεπλφματοσ
χριματοσ και του αναπλθρωτι του, γίνεται από το Δ.Σ., ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
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Ρίνακασ 2
Αρμόδια Πργανα για την εφαρμογή διαδικαςιϊν αξιολόγηςησ καταλληλότητασ & αξιοπιςτίασ
των επικεφαλήσ / αναπληρωτϊν επικεφαλήσ των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν, κατά την
τοποθζτηςή τουσ
Eπικεφαλήσ/
αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Κανονιςτικήσ
Συμμόρφωςησ*

ΒΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Eπικεφαλήσ
/αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Εςωτερικοφ
Ελζγχου *

1.ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(Ωσ ΙΧ B. 1)

Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Επιτροπι
Ελζγχου (1)

Δ/νων Σφμβουλοσ
Υπερκείμενο
Επιτροπι Διαχείρι(2)
Στζλεχοσ
ςθσ Κινδφνων (3)

Δ.Σ.

Δ.Σ.

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(Ωσ ΙΧ B.2)
3.ΕΡΙΛΟΓΗ
ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΙΧ B.4) (με Ρράξθ

Eπικεφαλήσ/
αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Διαχείριςησ
Κινδφνων*

Eπικεφαλήσ/
αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Αναλογιςμοφ*

Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δ/νςθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ
Δυναμικοφ

Δ.Σ

Δ/νων Σφμβουλοσ

Διευκφνοντοσ Συμβοφλου)

(1) ςε ςυνεργαςία με τον Δ/ντα Σφμβουλο και τον Γενικό Επικεωρθτι ΕΤΕ& Ομίλου, ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου
(2) ςε ςυνεργαςία με τoν επικεφαλισ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ΕΤΕ & Ομίλου, ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ Κανονιςτικισ
(3) ςε ςυνεργαςία με τον Δ/ντα Σφμβουλο
*ϋΟςον αφορά τα λοιπά Στελζχθ των βαςικϊν Λειτουργιϊν, το βιμα 2 κα εκτελείται από τον επικεφαλισ
τθσ κάκε Λειτουργίασ, ενϊ το βιμα 3 από το Διευκφνοντα Σφμβουλο.
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Ρίνακασ 3
Αρμόδια Πργανα για την εφαρμογή διαδικαςιϊν επαναξιολόγηςησ καταλληλότητασ &
αξιοπιςτίασ των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτην Ρολιτική, πλην των προςϊπων που αςκοφν
εργαςίεσ των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν

Βήματα
Διαδικαςίασ
1.ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Ωσ Χ Δ.1)

Μη
Εκτελεςτικά
Μζλη Δ.Σ

Γραμματζασ
Δ.Σ

2.ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΑΧΙΚΗ Ε.Ε.Δ.Υ (1)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(Ωσ Χ Δ.2)
3.ΕΓΚΙΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
(Ωσ Χ Δ.3)
Δ.Σ (1)
4.ΛΗΨΗ ΑΡΟΦΑΣΗΣ
(Ωσ Χ Δ.4)

Δ/νων
Σφμβουλοσ

Λοιπά
Εκτελεςτικά
Μζλη Δ.Σ

Γραμματζασ Γραμματζασ
Δ.Σ
Δ.Σ

Ε.Α.Δ.Α (2)

Δ/νων
Σφμβουλοσ (2)

Αναπλ/τζσ
Γενικοί
Δ/ντζσΓενικοί Δ/ντζσ
ΚανονιςτικιΔ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Δ/νων
Σφμβουλοσ

Ε.Α.Δ.Α (2)
Δ.Σ(2)
Δ.Σ (2)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΑΦΟ
Ημερομθνία Εκτφπωςθσ & Ιςχφοσ: 10/3/2016

ΚανονιςτικιΔ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Υπερκείμενο
Στζλεχοσ

Δ/νων
Σφμβουλοσ

(1) ωσ Κανονιςμόσ ΕΕΔΥ
(2) ωσ Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ
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Ρίνακασ 4
Αρμόδια Πργανα για την εφαρμογή διαδικαςιϊν επαναξιολόγηςησ καταλληλότητασ &
αξιοπιςτίασ των επικεφαλήσ των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν και των αναπληρωτϊν τουσ

ΒΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Ωσ Χ Δ.1)
2.ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
(Ωσ Χ Δ.2)

Eπικεφαλήσ
/αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Εςωτερικοφ
Ελζγχου*
ΚανονιςτικιΔ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Eπικεφαλήσ
/αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Κανονιςτικήσ
Συμμόρφωςησ*

Κανονιςτικι-Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Eπικεφαλήσ
/αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Διαχείριςησ
Κινδφνων*

Eπικεφαλήσ
/αναπληρωτήσ
επικεφαλήσ
Αναλογιςμοφ*

Κανονιςτικι-Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Κανονιςτικι-Δ/νςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Υπερκείμενο
Στζλεχοσ

Επιτροπι
Ελζγχου (1)
Δ/νων Σφμβουλοσ

Δ/νων Σφμβουλοσ
Δ/νων Σφμβουλοσ

3. ΛΗΨΗ ΑΡΟΦΑΣΗΣ
Δ.Σ. (2)
(Ωσ Χ Δ.4) (3)

(1) ςε ςυνεννόθςθ με το Διευκφνοντα Σφμβουλο και το Γενικό Επικεωρθτι ΕΤΕ & Ομίλου, ωσ Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου
(2) αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ
(3) To ΔΣ τθσ Εταιρίασ ενθμερώνεται ςχετικά με τθν απόδοςθ και τθν αποτελεςματικότθτα των υπευκφνων
των βαςικών λειτουργιών μζςω των Ετιςιων Εκκζςεων των Μονάδων, που υποβάλλονται ςε αυτό.

*ϋΟςον αφορά τα λοιπά Στελζχθ των βαςικϊν Λειτουργιϊν, το βιμα 2 κα εκτελείται από τον επικεφαλισ
τθσ κάκε Λειτουργίασ, ενϊ το βιμα 3 από το Διευκφνοντα Σφμβουλο.
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VII. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΤΗΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ- ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Α.
Γενικά
Tα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των μελϊν Δ.Σ. προβλζπονται από τον εγκεκριμζνο
Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρίασ και το νομικό πλαίςιο ςχετικά με τθν ευκφνθ των
μελϊν του Δ.Σ. και αφοροφν ςτθ(ν):
- επάρκεια γνϊςεων, επαγγελματικι κατάρτιςθ, εμπειρία, δεξιότθτεσ και ό,τι άλλο κρίνεται
απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ,
- εντιμότθτα, ακεραιότθτα, οικονομικι ευρωςτία και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν
αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ,
- διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ, όςον αφορά ςτα ανεξάρτθτα- μθ εκτελεςτικά Μζλθ του Δ.Σ.
Β. Ανάλυςη Κριτηρίων Καταλληλότητασ & Αξιοπιςτίασ Μελϊν Δ.Σ. και Απαιτοφμενα Στοιχεία
1. Κριτήρια Καταλληλότητασ: Επαγγελματική κατάρτιςη, εμπειρία, επάρκεια γνϊςεων.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο πρζπει να διακζτει ωσ ςφνολο επαρκείσ γνϊςεισ κι εμπειρία τουλάχιςτον
για τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρίασ, ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα
άςκθςθσ εποπτείασ είτε άμεςα είτε μζςω των Επιτροπϊν του. Οι ειδικότερεσ ςχετικζσ απαιτιςεισ,
τίκενται από τον εγκεκριμζνο Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρίασ και αφοροφν, μεταξφ
άλλων, τθν κατάλλθλθ διαφοροποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων, των γνϊςεων και τθσ
εμπειρίασ των μελϊν του Δ.Σ., ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι θ εποπτεία τθσ Εταιρίασ αςκείται με
επαγγελματικό τρόπο.
Η φπαρξθ των απαιτοφμενων προχποκζςεων, κα διαπιςτϊνεται μζςω αναλυτικϊν βιογραφικϊν
ςθμειωμάτων με πλθροφορίεσ για τθν κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία και
νομίμωσ επικυρωμζνων αντιγράφων τίτλων ςπουδϊν και, κατά περίπτωςθ, επαγγελματικϊν
πιςτοποιιςεων.
Η Εταιρία κα προςφζρει ειδικά διαμορφωμζνο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ νζων μελϊν του ΔΣ για
ειδικά κζματα λειτουργίασ και εποπτείασ του αςφαλιςτικοφ κλάδου, που κα καταρτίηεται με
ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Υποψθφιοτιτων του Δ.Σ.
2. Κριτήρια Αξιοπιςτίασ: Εντιμότητα, ακεραιότητα, οικονομική ευρωςτία
Τα μζλθ του Δ.Σ. οφείλουν να εκτελοφν τα κακικοντά τουσ με ακεραιότθτα, αντικειμενικότθτα κι
επαγγελματιςμό και να είναι ςε κζςθ να αφιερϊνουν επαρκι χρόνο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ. Ππωσ δε, μεταξφ άλλων, ορίηει ο Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, κα πρζπει να:
-διακζτουν άμεμπτθ θκικι. Ζνα μζλοσ Δ.Σ. κεωρείται ωσ αμζμπτου θκικισ εάν δεν υπάρχει
αντίκετθ ζνδειξθ ι δεν υπάρχει λόγοσ εφλογθσ ςχετικισ αμφιβολίασ,
-μθν εμπίπτουν, τα ίδια ι/και τα ςυςχετιηόμενα με αυτά πρόςωπα ςε περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και ςυναλλαγϊν με τρίτουσ ι αςυμβίβαςτου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα,
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-

-πλθροφν τα κριτιρια Ανεξαρτθςίασ του Κϊδικα, εφόςον πρόκειται για ανεξάρτθτα - μθ
εκτελεςτικά Μζλθ Δ.Σ.
Κριτιριο αξιοπιςτίασ των υποψθφίων Μελϊν του Δ.Σ. αποτελεί επίςθσ θ ομαλι οικονομικι τουσ
κατάςταςθ, όπωσ αυτι προκφπτει από ςτοιχεία ςχετικά με τθν κοινωνικι κι επαγγελματικι τουσ
ςυμπεριφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ ποινικζσ, οικονομικζσ κι εποπτικζσ πτυχζσ που
ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ. Ειδικότερα και ςφμφωνα με το υφιςτάμενο
κανονιςτικό πλαίςιο, τα υποψιφια Μζλθ Δ.Σ. δεν κα πρζπει να ζχουν:
- υποπζςει ςε ποινικό αδίκθμα, που αφορά ςε κλοπι, υπεξαίρεςθ, τοκογλυφία, αιςχροκζρδεια,
απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευςθ δανειςτϊν,
λακρεμπορία,
- κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι διατελζςει μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ανωνφμων
αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων των οποίων ζχουν κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ ι ζχει ανακλθκεί θ άδεια
λειτουργία τουσ λόγω παράβαςθσ νόμου κακϊσ και να μθν ζχουν καταδικαςκεί δυνάμει
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για αδικιματα που αφοροφν τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ ακόμα και όταν θ αντίςτοιχθ
τζλεςθ του αδικιματοσ ι τθσ παράβαςθσ ζλαβε χϊρα εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ι θ
αντίςτοιχθ κφρωςθ ι καταδίκθ ζχει επιβλθκεί από αρμόδιεσ Αρχζσ ι Πργανα άλλθσ χϊρασ.
Επίςθσ δεν πρζπει να:
- εκκρεμοφν εισ βάροσ των υποψιφιων Μελϊν του Δ.Σ. διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τα ωσ άνω. Τυχόν
εκκρεμοδικίεσ κα αξιολογθκοφν με τθ ςυνδρομι τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ, ανάλογα με το είδοσ τθσ
εκκρεμοφςασ διαδικαςίασ κι άλλα ςτοιχεία που κα κρικοφν απαραίτθτα για τθ διαμόρφωςθ
ςυνολικισ άποψθσ για το βακμό ςθμαντικότθτάσ τουσ. Κάκε απόκλιςθ κα αναφζρεται ςτθν
ϋΕκκεςθ Αξιολόγθςθσ του υποψιφιου μζλουσ του Δ.Σ. και κα αναλφεται ο λόγοσ για τον οποίο
γίνεται αποδεκτι,
- υπάρχει οποιαδιποτε ζνδειξθ ότι δεν υπιρξαν ςυνεργάςιμοι και διαφανείσ κατά τθν ςυνεργαςία
τουσ με τισ Εποπτικζσ και άλλεσ Αρχζσ.
Τα ωσ άνω κα διαπιςτϊνονται βάςει:
-υπεφκυνων δθλϊςεων των υποψθφίων, με μορφι ειδικοφ ερωτθματολογίου- Ραραρτιματα 1 &
2, για μθ εκτελεςτικά και εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ, αντίςτοιχα,
-αποςπαςμάτων ποινικοφ μθτρϊου τφπου Α ι, αν λείπουν τα τελευταία, από ιςοδφναμα ζγγραφα
τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ του κράτουσ τθσ καταγωγισ ι προζλευςισ τουσ,
ςφμφωνα και με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα από το ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο,
-πιςτοποιθτικϊν περί μθ κιρυξισ τουσ ςε πτϊχευςθ,
-πιςτοποιθτικϊν πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ.
Οι πλθροφορίεσ που υποβάλλονται ςτθν Εταιρία από τα υποψιφια μζλθ Δ.Σ. δφνανται να
υπόκεινται ςε ζλεγχο για τθν ακρίβειά τουσ κι εφ’ όςον υπάρξει ανάγκθ διενεργοφνται ςχετικζσ
ζρευνεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα από τθ νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων.
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VIII. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΤΗΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ
Α. Γενικά
Τα Υπεφκυνα Ρρόςωπα πρζπει να επιδεικνφουν ικανότθτα να κατανοοφν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ
τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, τουσ ενδογενείσ κινδφνουσ και τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ
διαχείριςθσ, ϊςτε να κακοδθγοφν αποτελεςματικά τισ εργαςίεσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμφζροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν.
Β. Ανάλυςη Κριτηρίων Καταλληλότητασ & Αξιοπιςτίασ Υπεφθυνων Ρροςϊπων και Απαιτοφμενα
Στοιχεία
1. Κριτήρια Καταλληλότητασ: Επαγγελματική κατάρτιςη, εμπειρία, επάρκεια γνϊςεων.
Τα υποψιφια Υπεφκυνα Ρρόςωπα, κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ,
επαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ και εμπειρία ςτο αντικείμενο του πεδίου ευκφνθσ τουσ.
Ειδικότερα, κα πρζπει να διακζτουν:
(α) επαρκείσ γνϊςεισ ςτισ αςφαλιςτικζσ, οικονομικζσ και νομικζσ επιςτιμεσ, οι οποίεσ να
τεκμθριϊνονται με πτυχίο Ανϊτατθσ Σχολισ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου ι
να διακζτουν πτυχίο Ρολυτεχνικισ Σχολισ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
(β) επαγγελματικι επάρκεια για εξειδικευμζνα κζματα και, κατά περίπτωςθ, πιςτοποιιςεισ για
τθ νόμιμθ άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτο οποίο αφορά θ κζςθ. Ειδικότερα όςον αφορά ςτα
Στελζχθ τθσ Λειτουργίασ Αναλογιςμοφ, κα πρζπει να κατζχουν αναγνωριςμζνθ επαγγελματικι
πιςτοποίθςθ, ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ των κακθκόντων που τουσ ανατίκενται.
(γ) εμπειρία ςτον αςφαλιςτικό τομζα, ςε άλλουσ χρθματοπιςτωτικοφσ τομείσ ι άλλεσ επιχειριςεισ.
Τα απαιτοφμενα για κάκε ςυγκεκριμζνθ κζςθ προςόντα κα προςδιορίηονται όςον αφορά:
- ςτουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ Αναπλθρωτζσ τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ από τθν Ανϊτατθ
Διοίκθςθ μετά από, κατά περίπτωςθ, ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου,
-ςτα Ρρόςωπα Διοίκθςθσ, ςτισ Ρεριγραφζσ Θζςεων Εργαςίασ, όπου κα υφίςτανται κατάλλθλεσ
περιγραφζσ των απαιτοφμενων, ανά κζςθ, προςόντων καταλλθλότθτασ, ανάλογα με τα κακικοντα
που τουσ ζχουν ανατεκεί.
Τα απαιτοφμενα προςόντα κα διαπιςτϊνονται και αξιολογοφνται βάςει:
- αναλυτικϊν βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, με πλθροφορίεσ για τθν κατάρτιςθ και τθν
επαγγελματικι τουσ εμπειρία,
- υπεφκυνων δθλϊςεων των υποψθφίων με τθ μορφι ερωτθματολογίου - Ραράρτθμα 3,
- νομίμωσ επικυρωμζνων αντιγράφων τίτλων ςπουδϊν - επαγγελματικϊν αδειϊν και
πιςτοποιιςεων.
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Στο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ, δφνανται να αξιοποιθκοφν και οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία
κρίνονται απαραίτθτα ςχετικά με τθν επαγγελματικι ι οικονομικι τουσ ςυμπεριφορά, όπωσ
ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
2. Κριτήρια Αξιοπιςτίασ: Εντιμότητα, ακεραιότητα, καλή φήμη, οικονομική κατάςταςη
Κριτιριο αξιοπιςτίασ για τθν επιλογι ενόσ Υπεφκυνου Ρροςϊπου, είναι θ εντιμότθτα, θ
ακεραιότθτά του και θ οικονομικι ευρωςτία του.
Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ αυτϊν των προςϊπων εξετάηεται εάν ζχουν:
- απολυκεί ι απομακρυνκεί από τθ κζςθ τουσ από προθγοφμενο εργοδότθ ι τουσ ζχουν
επιβλθκεί ποινζσ από κεςμικό ϋΟργανο για παράπτωμα ςτο οποίο υπζπεςαν κατά τθν εκτζλεςθ
των κακθκόντων τουσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ εξετάηεται, με τθ ςυνδρομι τθσ Νομικισ
Υπθρεςίασ, ο λόγοσ τθσ απομάκρυνςθσ ι / και το είδοσ του παραπτϊματοσ, ο χρόνοσ ο οποίοσ ζχει
παρζλκει ςχετικά , θ επίπτωςθ που είχε ςτθ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ και τυχόν άλλα ςτοιχεία που
κρίνονται απαραίτθτα για τθ διαμόρφωςθ ςυνολικισ άποψθσ για το βακμό ςθμαντικότθτασ των
ςχετικϊν γεγονότων,
υποπζςει ςε ποινικό αδίκθμα το οποίο αφορά ςε κλοπι, υπεξαίρεςθ, τοκογλυφία,
καταδολίευςθ δανειςτϊν, αιςχροκζρδεια, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, δόλια
χρεωκοπία, λακρεμπορία,
- κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι ζχουν διατελζςει μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ανωνφμων
αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων που ζχουν κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ ι ζχει ανακλθκεί θ άδεια
λειτουργίασ τουσ λόγω παράβαςθσ νόμου κακϊσ και να μθν ζχουν καταδικαςκεί δυνάμει
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για αδικιματα που αφοροφν τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
Επίςθσ δεν πρζπει να:
- εκκρεμοφν εισ βάροσ των υποψιφιων Υπεφκυνων Ρροςϊπων διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τα ωσ άνω.
Τυχόν εκκρεμοδικίεσ κα αξιολογθκοφν με τθ ςυνδρομι τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ, ανάλογα με το
είδοσ τθσ διαδικαςίασ που εκκρεμεί, τα κακικοντα που πρόκειται αναλάβουν οι υποψιφιοι κι
άλλα ςτοιχεία που κα κρικοφν απαραίτθτα για τθ διαμόρφωςθ ςυνολικισ άποψθσ για το βακμό
ςθμαντικότθτάσ τουσ. Κάκε απόκλιςθ κα αναφζρεται ςτθν ϋΕκκεςθ Αξιολόγθςθσ του υποψιφιου
Υπεφκυνου Ρροςϊπου του υποψιφιου και αναλφεται ο λόγοσ για τον οποίο γίνεται αποδεκτι,
- ζχουν, είτε οι ίδιοι, είτε ςυνδεδεμζνα με αυτοφσ πρόςωπα, άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με
ανταγωνίςτριεσ επιχειριςεισ ι διατθροφν ςχζςεισ με τθν Εταιρία, άμεςεσ ι ζμμεςεσ, που θ φφςθ
τουσ δεν επιτρζπει τθν ανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ, ςφμφωνα με και τα κακοριηόμενα ςτθν
Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων για τα Ανϊτατα Στελζχθ τθσ Εταιρίασ και του
Ομίλου τθσ (εφεξισ Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων),
- υπάρχει οποιαδιποτε ζνδειξθ ότι δεν υπιρξαν ςυνεργάςιμοι και διαφανείσ κατά τθν
επικοινωνία τουσ με τισ Εποπτικζσ και άλλεσ Αρχζσ.
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Τα ωσ άνω αποτυπϊνονται και ςτισ Ρεριγραφζσ Θζςεωσ Εργαςίασ των Ρροςϊπων Διοίκθςθσ και
αξιολογοφνται βάςει:
-υπεφκυνων δθλϊςεων με τθ μορφι ερωτθματολογίου - Ραράρτθμα 3,
-αποςπαςμάτων ποινικοφ μθτρϊου τφπου Α ι, αν λείπουν τα τελευταία, από ιςοδφναμα ζγγραφα
τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ του κράτουσ τθσ καταγωγισ ι προζλευςισ τουσ,
ςφμφωνα και με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα από το ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο,
- πιςτοποιθτικϊν περί μθ κιρυξισ τουσ ςε πτϊχευςθ,
- πιςτοποιθτικϊν πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ.

Οι πλθροφορίεσ που υποβάλλονται ςτθν Εταιρία από τα υποψιφια υπεφκυνα Ρρόςωπα δφνανται
να υπόκεινται ςε ζλεγχο για τθν ακρίβειά τουσ και, εφ’ όςον κρικεί αναγκαίο, διενεργοφνται
ςχετικζσ ζρευνεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα από τθ νομοκεςία περί προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων.
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ΙX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΕΜΡΙΡΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ
Α. Γενικά
Η αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των υποψθφίων Ρροςϊπων που εμπίπτουν
ςτθν Ρολιτικι, κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα πριν τθν ανάδειξθ του νζου μζλουσ του Δ.Σ. ι τθν
πρόςλθψθ του Υπεφκυνου Ρροςϊπου. Ειδικότερα όςον αφορά τα μζλθ του Δ.Σ., εάν για
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, θ αξιολόγθςθ δε μπορεί να ολοκλθρωκεί πριν τον οριςμό του μζλουσ,
τότε κα πρζπει να γίνει το ςυντομότερο δυνατόν και το αργότερο μζςα ςε διάςτθμα ζξι
εβδομάδων από τον οριςμό του. Οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ τεκμθριϊνονται γραπτϊσ. Εφόςον τα
μθ εκτελεςτικά Μζλθ Δ.Σ. αναλάβουν κζςθ ςτο Δ. Σ. κατόπιν παραίτθςθσ, κανάτου ι ζκπτωςθσ
άλλου μζλουσ, θ ζγκριςθ τθσ αξιολόγθςθσ κα διενεργθκεί από το Δ.Σ., ενϊ θ τελικι επιλογι από
τθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων.
Σθμειϊνεται ότι, θ παροφςα Ρολιτικι και οι περιγραφόμενεσ ςε αυτιν διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ
των υποψθφίων μθ εκτελεςτικϊν Μελϊν Δ.Σ., υπζχουν τθ κζςθ Ρολιτικισ και διαδικαςιϊν
επιλογισ υποψθφίων Μελϊν Δ.Σ., που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Ε.Ε.Δ.Υ.

Β. Βήματα Διαδικαςίασ Αξιολόγηςησ Υποψηφίων Ρροςϊπων
Τα αρμόδια ‘Πργανα τθσ διαδικαςίασ αυτισ, κακορίηονται, ανά βιμα τθσ διαδικαςίασ, ςτουσ
Ρίνακεσ 1 και 2 τθσ Ενότθτασ VI ανωτζρω.
1. Για κάκε υποψιφιο Ρρόςωπο ςυλλζγονται τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ςυντάςςεται
“Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ” (εφεξισ Ζκκεςθ), από τθν οποία τεκμαίρεται ότι το Ρρόςωπο αυτό
ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτα τεκζντα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ, ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα ςτισ Ενότθτεσ VII και VIII ανωτζρω. Η αξιολόγθςθ γίνεται με τθν, κατά περίπτωςθ,
ςυνδρομι των αρμόδιων Μονάδων π.χ. Νομικισ Υπθρεςίασ, Κανονιςτικισ, κ.λπ.
Η Ζκκεςθ, χωρίηεται ςε 2 τμιματα, ζνα για τθν καταλλθλότθτα κι ζνα για τθν αξιοπιςτία του υποψθφίου, που αξιολογοφνται ξεχωριςτά. Ανάλογα με τα προςόντα του, εξετάηεται εάν αυτόσ:
- ικανοποιεί πλιρωσ τα κριτιρια και των δφο τμθμάτων,
- ανταποκρίνεται εν μζρει ςτα τεκζντα κριτιρια. Στθν περίπτωςθ αυτι διευκρινίηεται εάν τα
κριτιρια αυτά είναι κρίςιμα και ειδικότερα εάν με τθν απουςία τουσ : (α) δεν διαςφαλίηεται θ
εκπλιρωςθ των κακθκόντων με επαγγελματικι επάρκεια και γνϊςθ του αντικειμζνου, ςφμφωνα
και με τα κακοριηόμενα από τθ νομοκεςία ι /και (β) παραβιάηονται ρθτζσ προβλζψεισ τθσ
νομοκεςίασ, ενδ.: μθ φπαρξθ καταδίκθσ για ςυγκεκριμζνα ποινικά αδικιματα ι τον Κϊδικα
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τθν Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων (ενδ.:
απαγόρευςθ ιδιότθτασ μζλουσ Δ.Σ. ςε ανταγωνίςτρια εταιρία).
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Οι Εκκζςεισ ςυνοδευόμενεσ με τα δικαιολογθτικά ςτα οποία αναφζρονται, διαβιβάηονται ςτο
Πργανο που είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του περιεχομζνου τουσ και τθν (αρχικι)
ειςιγθςθ για τθν επιλογι του πλζον κατάλλθλου υποψθφίου. Κάκε απόκλιςθ από τα τεκζντα
κριτιρια αναφζρεται ςτθν ϋΕκκεςθ Αξιολόγθςθσ του υποψιφιου και αναλφεται ο λόγοσ για τον
οποίο γίνεται αποδεκτι. Το διαβιβαςτικό περιζχει αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ επικρατζςτερουσ
υποψιφιουσ και Ρίνακα ςυγκριτικϊν ςτοιχείων για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
2. Μετά τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του περιεχομζνου των Εκκζςεων, διατυπϊνεται, θ (αρχικι)
ειςιγθςθ για τθν επιλογι του πλζον κατάλλθλου υποψιφιου.
Το υποψιφιο Ρρόςωπο απορρίπτεται όταν δεν ικανοποιεί κρίςιμα κριτιρια των δφο τμθμάτων,
όπωσ αυτά κακορίςκθκαν ανωτζρω. Στισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ ανταποκρίνεται εν μζρει
ςτα τεκζντα κριτιρια (κι εφόςον αυτά δεν είναι κρίςιμα), δφναται να γίνει ειςιγθςθ ϊςτε ο
υποψιφιοσ να προκρικεί για τθν ανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ. Ταυτόχρονα όμωσ, κα πρζπει
να κακοριςκεί ο χρόνοσ και οι προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ το υποψιφιο Ρρόςωπο πρζπει να
ανταποκρικεί. Εάν το Ρρόςωπο που επελζγθ και ανζλαβε τθ κζςθ, τελικϊσ δεν ανταποκρικεί
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ και εάν δε φαίνεται λογικό θ προκεςμία αυτι να
παρατακεί, τότε το Ρρόςωπο αυτό κα πρζπει να αντικαταςτακεί. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
ενθμερϊνεται άμεςα θ Εποπτικι Αρχι, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο.
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των υποψιφιων μελϊν του Δ.Σ., όπωσ προαναφζρκθκε,
κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ ςυλλογικι καταλλθλότθτά του. Η Εταιρία, αναλόγωσ με τισ
ειδικότερεσ περιςτάςεισ, μπορεί να λαμβάνει μζτρα όπωσ θ εκπαίδευςθ των μελϊν ι ολόκλθρου
του Δ.Σ., θ ανακατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των μελϊν του Δ.Σ., κ.ά.
3. Η αρχικι ειςιγθςθ, με επιςυναπτόμενθ τθν Ζκκεςθ και τον Ρίνακα ςυγκριτικϊν ςτοιχείων,
αξιολογείται και αφοφ διατυπωκεί θ τελικι ειςιγθςθ, προωκείται για τθν ζγκριςι τθσ προσ το
αρμόδιο ϋΟργανο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτουσ Ρίνακεσ τθσ Ενότθτασ VI.
4. Λαμβάνεται θ τελικι απόφαςθ και ανατίκενται κακικοντα.
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Χ. ΕΡΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΕΜΡΙΡΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ τθσ Εταιρίασ από κατάλλθλα
πρόςωπα, τα Ρρόςωπα που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι να αξιολογοφνται ςε ςυνεχι βάςθ ωσ προσ
τθ δυνατότθτα να ανταπεξζρχονται με επάρκεια ςτα κακικοντά τουσ και να διαςφαλίηουν τα
ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και των ενδιαφερομζνων μερϊν.

Α. Ρεριοδική Αξιολόγηςη Μελϊν Δ.Σ.
A1.Σφμφωνα με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, το Δ.Σ. προβαίνει ετθςίωσ ςε αξιολόγθςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ των εργαςιϊν του Δ.Σ., βάςει ειςιγθςθσ τθσ Ε.Ε.Δ.Υ. Κάκε τρία χρόνια θ
αξιολόγθςθ αυτι πραγματοποιείται ςε βάκοσ από εξωτερικό ςφμβουλο, θ επιλογι κι εποπτεία του
οποίου εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Δ.Υ.
A2. Επίςθσ, ςε ετιςια βάςθ:
- λαμβάνει χϊρα αξιολόγθςθ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ. ςε ατομικι βάςθ, βάςει
ερωτθματολογίων που απαντϊνται από το ςφνολο των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν για τα υπόλοιπα
μζλθ του Δ.Σ. - Ραράρτθμα 4.,
- λαμβάνει χϊρα αξιολόγθςθ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ., βάςει τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ., όπωσ προβλζπεται από τον Κανονιςμό τθσ Ε.Α.Δ.Α.,
- επιβεβαιϊνεται θ ςυνεχισ εκπλιρωςθ τθσ, εκ μζρουσ των μελϊν του Δ.Σ., τιρθςθσ των
προχποκζςεων του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςχετικά με τθν αποτροπι ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και τισ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ. Τα λοιπά κριτιρια αξιοπιςτίασ επανεξετάηονται από
τθν Εταιρία βάςει των δθλϊςεων των μελϊν του Δ.Σ., ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο Γ. κατωτζρω, ενϊ θ Εταιρία ςε κάκε περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα λιψθσ
πρόςκετων πλθροφοριϊν (ενδ. ςε περιοδικι λιψθ πιςτοποιθτικϊν ποινικοφ μθτρϊου, κλπ).

Β. Ρεριοδική Αξιολόγηςη Υπεφθυνων Ρροςϊπων
Τα Υπεφκυνα Ρρόςωπα αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ, βάςει
των ιςχυόντων για τθν ετιςια αξιολόγθςθ των Στελεχϊν τθσ Εταιρίασ. Ειδικότερα όςον αφορά τα
Στελζχθ των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτουσ Κανονιςμοφσ
Λειτουργίασ των Διευκφνςεων.
Επίςθσ, ςε ετιςια βάςθ, επιβεβαιϊνεται θ ςυνζχιςθ εκπλιρωςθσ τθσ, εκ μζρουσ τουσ Δ.Σ.,
τιρθςθσ των προχποκζςεων τθσ Ρολιτικισ Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων, ςχετικά με τθν
αποτροπι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Τα λοιπά κριτιρια αξιοπιςτίασ επανεξετάηονται από τθν
Εταιρία βάςει των δθλϊςεων των Υπεφκυνων Ρροςϊπων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
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παράγραφο Γ. κατωτζρω, ενϊ θ Εταιρία ςε κάκε περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα λιψθσ
πρόςκετων πλθροφοριϊν (ενδ. περιοδικι λιψθ πιςτοποιθτικϊν ποινικοφ μθτρϊου, κλπ).
Γ. Ρεριπτϊςεισ Επανεξζταςησ Καταλληλότητασ και Αξιοπιςτίασ Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτην
Ρολιτική.
Στισ περιπτϊςεισ που, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, υπάρξουν μεταβολζσ που επθρεάηουν τισ
προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ ι αξιοπιςτίασ των ωσ άνω Ρροςϊπων, μπορεί να κρικεί ςκόπιμθ θ
επανεξζταςθ τθσ αξιολόγθςισ τουσ. Ειδικότερα, εφόςον:
-ξεκινιςει ποινικι διαδικαςία ι διαδικαςίεσ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτισ Ενότθτεσ VII Β 2 & VIΙI Β 2,
-εκδοκοφν αμετάκλθτεσ αποφάςεισ επί των ανωτζρω,
-προκφψουν αλλαγζσ ςτθν κατάςταςθ τθ δικι τουσ ι των ςυνδεδεμζνων με αυτά μελϊν, που
μποροφν να δθμιουργιςουν ςφγκρουςθ των ςυμφερόντων τουσ με τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ ι
τον Πμιλο τθσ ΕΤΕ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ι τθν
Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων,
-ςτερθκοφν τθν επαγγελματικι τουσ άδεια, ι τουσ επιβλθκοφν (όςον αφορά τα Υπεφκυνα
Ρρόςωπα) πεικαρχικζσ ποινζσ από τθν Εταιρία ι από Ρεικαρχικό Συμβοφλιο για πλθμμελι άςκθςθ
κακθκόντων, παραβάςεων κϊδικα δεοντολογίασ, κλπ.,
-λθφκεί οποιαςδιποτε αντικειμενικι και εξακριβωμζνθ πλθροφορία από τθν αγορά, που
δθμιουργεί επιφυλάξεισ για τθν αξιοπιςτία των Ρροςϊπων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα οριηόμενα
από τθ νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Οι ωσ άνω πλθροφορίεσ λαμβάνονται από άμεςεσ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των υπόχρεων
Ρροςϊπων, προσ τθ Μονάδα Κανονιςτικισ.
Τα Ρρόςωπα που εμπίπτουν ςτθν Ρολιτικι, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ των γνωςτοποιιςεων
αυτϊν με τθν αποδοχι τθσ - Ραράρτθμα 4.
Η απόφαςθ για τθν επανεξζταςθ ι μθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ κα λαμβάνεται κατά
περίπτωςθ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του γεγονότοσ, από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ του Δ.Σ. ι το
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα ςτουσ Ρίνακεσ τθσ Ενότθτασ VI, με τθ
ςυνδρομι των αρμόδιων Μονάδων (Νομικισ Υπθρεςίασ, Κανονιςτικισ, κ.λπ.). Σε περίπτωςθ που
κρικεί απαραίτθτο, ξεκινά θ διαδικαςία επανεξζταςθσ, βάςει των αναφερομζνων ςτθ διαδικαςία
ετιςιασ επαναξιολόγθςθσ.

Δ. Διαδικαςία Ετήςιασ Αξιολόγηςησ των Ρροςϊπων που εμπίπτουν ςτην Ρολιτική (εκτόσ των
μη εκτελεςτικϊν Μελϊν του Δ.Σ. ςε ατομική βάςη)
Τα αρμόδια ‘Όργανα τθσ διαδικαςίασ αυτισ κακορίηονται, ανά βιμα τθσ διαδικαςίασ, ςτουσ
Πίνακες 3 και 4 τθσ Ενότθτασ VI ανωτζρω.
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1. Συλλζγονται τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
2. Συντάςςεται “Ζκκεςθ Επαναξιολόγθςθσ”, από τθν οποία τεκμαίρεται εάν το κάκε Ρρόςωπο
εξακολουκεί να εκπλθρϊνει τα κακικοντά του με επαγγελματικι επάρκεια και ζχοντασ γνϊςθ
του αντικειμζνου ι / και εάν τθρεί τα κριτιρια που τίκενται από τον Κϊδικα Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ ι τθν Ρολιτικι Αποτροπισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων. Διατυπϊνεται θ (αρχικι)
ειςιγθςθ.
Εφόςον προκφψει ότι κρίςιμα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ (ωσ ΙΧ.Β.1 ανωτζρω) δεν
τθροφνται πλζον, τότε κα πρζπει να λθφκεί απόφαςθ για τθν αντικατάςταςθ του υπό
επαναξιολόγθςθ Ρροςϊπου. Σε περίπτωςθ που ανταποκρίνεται πλζον εν μζρει ςτα τεκζντα
κριτιρια και εφϋ όςον αυτά δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των κρίςιμων κριτθρίων, δφναται να
γίνει ειςιγθςθ ϊςτε το υπό επαναξιολόγθςθ Ρρόςωπο να παραμείνει ςτθ κζςθ του. Ταυτόχρονα
όμωσ, κα πρζπει να κακοριςκεί ο χρόνοσ ι / και οι προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ το Ρρόςωπο πρζπει
να ανταποκρικεί. Εάν τελικϊσ, οι προχποκζςεισ δεν πλθροφνται εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ
προκεςμίασ και εάν δε φαίνεται λογικό θ τελευταία να παρατακεί, τότε το Ρρόςωπο κα πρζπει
τελικϊσ να αντικαταςτακεί. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνεται άμεςα θ Εποπτικι Αρχι,
ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο.
3. Η αρχικι ειςιγθςθ, με επιςυναπτόμενθ τθν Ζκκεςθ αξιολογείται και αφοφ διατυπωκεί θ τελικι
ειςιγθςθ προωκείται για τθν ζγκριςι τθσ προσ το αρμόδιο ϋΟργανο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτουσ Ρίνακεσ τθσ Ενότθτασ VI.
4. Λαμβάνεται θ τελικι απόφαςθ.

Ε. Διαδικαςία ετήςιασ Αξιολόγηςησ μη Εκτελεςτικϊν Μελϊν του Δ.Σ. ςε ατομική βάςη
Τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ του αϋ εδαφίου τθσ παραγράφου Α2. ανωτζρω, αποςτζλλονται
από το Γραμματζα του Δ.Σ. ςε κάκε μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. προσ ςυμπλιρωςθ και, μετά
από αυτιν, επαναδιαβιβάηονται ςε αυτόν. Ο Γραμματζασ ςυντάςςει ϋΕκκεςθ ςτθν οποία
καταγράφονται, ανά μζλοσ Δ.Σ., οι απαντιςεισ που εμφανίηουν ανάγκεσ βελτίωςθσ. Η ϋΕκκεςθ
υποβάλλεται ςτον Ρρόεδρο του Δ.Σ. που, ανάλογα με τθ φφςθ και τθ ςυχνότθτα των κεμάτων που
αναδεικνφονται, προβαίνει ςε ανάλογεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ π.χ. ςυμμετοχι των μελϊν ςε
προγράμματα επιμόρφωςθσ και ανάπτυξθσ, επιςθμάνςεισ κεμάτων μείηονοσ ςθμαςίασ, ϊςτε να
διευκολυνκεί θ αποτελεςματικι ςυμβολι των μελϊν του Δ.Σ., ςτισ εργαςίεσ του Δ.Σ.
Η όλθ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται εντόσ των πρϊτων τριϊν μθνϊν, του επόμενου ζτουσ από
αυτό τθσ αξιολόγθςθσ.

Ζκδοςθ 1.0

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΑΦΟ
Ημερομθνία Εκτφπωςθσ & Ιςχφοσ: 10/3/2016

ςελ. 22 από 23

Ρολιτικι Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ τθσ Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»

ΧΙ. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Εταιρία κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι κάκε Ρρόςωπο που εμπίπτει ςτθν Ρολιτικι, με τθν
ανάλθψθ τθσ κζςθσ ευκφνθσ του, λαμβάνει γνϊςθ τθσ Ρολιτικισ και αναλαμβάνει εγγράφωσ τθν
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ του με αυτιν και τθν ζγκαιρθ υποβολι των προβλεπόμενων
γνωςτοποιιςεων προσ τα αρμόδια Πργανα τθσ Εταιρίασ, ςε περίπτωςθ που ςυμβοφν γεγονότα
που επθρεάηουν τισ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ - Ραράρτθμα 5.
Η Ρολιτικι ιςχφει μετά τθν ζγκριςι τθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και εφαρμόηεται για :
(α) τον οριςμό / τοποκζτθςθ των υποψιφιων Ρροςϊπων, μετά τθν ζγκριςι τθσ από το Δ.Σ.,
(β) τθν επαναξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των υφιςτάμενων Ρροςϊπων, για το
ζργο του ζτουσ 2015 κι εντεφκεν.
Σε περίπτωςθ που υφιςτάμενα Υπεφκυνα Ρρόςωπα δεν πλθροφν προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ,
όπωσ αυτζσ κα τεκοφν από τισ αντίςτοιχεσ Ρεριγραφζσ Θζςεισ Εργαςίασ ι τισ, κατά περίπτωςθ,
απαιτιςεισ τότε κα οριςκεί εφλογο χρονικό περικϊριο, εντόσ του οποίου τα Ρρόςωπα κα
μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ τεκείςεσ προχποκζςεισ.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από την υπ΄ αριθμ. 2184 Συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 27.04.2015.
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