
ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

(«Επιτροπή») 

 

Την 26
η
/7/2021 υπογράφεται η παρούσα Τελική Εισήγηση της Επιτροπής, αναφορικά με την 

υποψηφιότητα του κ. Κυριάκου Ριρή ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της εταιρείας 

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 

και του εγκεκριμένου, από 14/7/2021, Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής. 

 

Α. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

Σε συνέχεια της από 23
η
/7/2021 έγκρισης της Έκθεσης Αξιολόγησης που καταρτίστηκε για τον κ. 

Κυριάκο Ριρή, από την κυρία Μπίντζα, Διευθύντριας του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, 

ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από τον όρο 10 του Κανονισμού της Επιτροπής, έλεγχος της 

Έκθεσης Αξιολόγησης και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν προσηκόντως στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έγκριση, το υποψήφιο μέλος πληροί τα 

τεθέντα κριτήρια.  

Ακολούθως, η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων 

καταλληλότητας και αξιοπιστίας του υποψήφιου μέλους ΔΣ και συντάσσει την παρούσα Τελική της 

Εισήγηση, η οποία συνοδευόμενη από την Έκθεση Αξιολόγησης, προωθείται για έγκριση σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Εγκρίσεων της Εταιρείας. 

Ειδικότερα: 

1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων  

Το υποψήφιο μέλος διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία 

τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί.  

Το υποψήφιο μέλος έχει αντίστοιχη εμπειρία από προηγούμενη θέση ευθύνης που κατείχε είτε από 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα. 

2. Εχέγγυα ήθους και Φήμη 

Το υποψήφιο μέλος διαθέτει άμεμπτη ηθική, εφόσον δεν υφίσταται αντίθετη ένδειξη ή δεν υπάρχει 

λόγος εύλογης σχετικής αμφιβολίας. 

Προσθέτως, τόσο το ίδιο το υποψήφιο μέλος όσο και τα συσχετιζόμενα με αυτό πρόσωπα, δεν 

εμπίπτουν σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου 

και πληροί τα κριτήρια Ανεξαρτησίας του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφόσον πρόκειται για 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.  

Παράλληλα, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του 

για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με 

συνδεδεμένα μέρη. 

3. Ανεξαρτησία κρίσης 

Το υποψήφιο μέλος κρίνεται ως ανεξάρτητο, με την έννοια ότι έχει το θάρρος, την πεποίθηση και το 

σθένος για να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων 

άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 



Κρίνεται ως έχον την ικανότητα να θέτει εύλογες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη και να ασκεί κριτική, και τέλος φαίνεται πως έχει 

την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης. 

4. Σύγκρουση Συμφερόντων 

Βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων, δεν διαφαίνεται να συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ του υποψήφιου μέλους και της Εταιρείας.  

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων 

Βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων, το υποψήφιο μέλος φαίνεται να μπορεί να διαθέσει επαρκή 

χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρεία.  

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ   

Η Επιτροπή εισηγείται την υποψηφιότητα του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού 

μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Το υποψήφιο μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

προκειμένου να εκτελέσει προσηκόντως τα καθήκοντά του, να προσφέρει στην Εταιρεία την εμπειρία 

και τις γνώσεις του στον χώρο της Ελεγκτικής, προωθώντας έτσι τα συμφέροντα της Εταιρείας και 

συμβάλλοντας στην κερδοφορία της.  Μάλιστα 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 ούτε υφίσταται άλλη σχέση εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. 

Ειδικά για την επιλογή του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τον 

Νόμο 4706/2020 και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας, βάσει και της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1591/05-07-2021  

Ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου 

επεξηγείται, μεταξύ άλλων κρίσιμων ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, και η παρ. 2 του άρθρου 9 

του Ν. 4706/2020. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η έννοια της ανεξαρτησίας του εκάστοτε υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για την θέση 

του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού και η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης εξάρτησης μεταξύ αυτού 

και της εταιρείας, κρίνεται βάσει ειδικών κριτηρίων που άπτονται της έννοιας της «σημαντικής 

αμοιβής ή παροχής» από την εταιρεία (άρθρο 9, παράγραφος 2, περίπτωση α’ του ν. 4706/2020). Τα 

εν λόγω κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της «σημαντικής αμοιβής ή παροχής», θα 

κρίνονται κατά περίπτωση, και ενδεικτικά μπορούν να ληφθούν υπόψιν τα εξής: 

α. η περιοδικότητα της αμοιβής ή παροχής, 

β. το ύψος της αμοιβής ή παροχής,  

γ. το εάν η αμοιβή ή παροχή δόθηκε ad hoc ή περιστασιακά ή είναι πάγια,  

δ. η αποκλειστικότητα της αμοιβής ή παροχής, και 

ε. η συνολική οικονομική κατάσταση του υποψήφιου μέλους σε σχέση με την αμοιβή ή παροχή.  

Βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων, αμοιβές ή παροχές που έχουν δοθεί ad hoc ή περιστασιακά 

ή που είναι πάγιες, αλλά είτε δεν είναι αποκλειστικές είτε είναι μικρές σε σχέση τη συνολική 



οικονομική κατάσταση του υποψήφιου μέλους, θεωρούνται κατ' αρχήν, ότι δεν επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία του. 

Λαμβάνοντας υπόψιν, τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν στοιχειοθετείται η έννοια της «σημαντικής 

αμοιβής ή παροχής», η οποία θα αποτελούσε τροχοπέδη για την υποψηφιότητά του και την ανάληψη 

των καθηκόντων του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.  

 

Η παρούσα Τελική Εισήγηση συνοδευόμενη από την Έκθεση Αξιολόγησης προωθείται για έγκριση 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγκρίσεων της Εταιρείας.  

      

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 


