
 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ., ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020, 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2022 

  
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του 
άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), και τις συναφείς κατευθυντήριες 
οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουνίου 2022.  
 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν εκλεγεί 
δυνάμει της από 14.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά 
μέλη, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την 
υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν 
απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων 
πληροφοριών. 
 
Ενόψει αυτών, στο τέλος του έτους 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των 
εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων σχετικά με την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.  
 
Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως 
προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.  
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της 
Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών 
καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ και έχουν επιφορτισθεί 
με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από 
τη Διοίκηση. Ειδικότερα, από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
ήτοι από την 14.07.2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, αντικείμενο των 
εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτέλεσε: 
  
- η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας  

- η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4706/2020 περί 
εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17.7.2021.  
 
Συγκεκριμένα:  
Α. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβλέπουν και 
εξετάζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και παρακολουθούν την 
εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν 



την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ 
άλλων μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης των επιδόσεών τους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων 
συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται 
από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλει στην επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων.  
 
Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον 
επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται  αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην 
άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως 
περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης 
αποφάσεων. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί 
δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.  
 
Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει η Εταιρεία.  
 
Επίσης η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή 
ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των 
αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και 
εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη 
λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.  
 
Στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης 
επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους 
επικεφαλής των υπηρεσιών. 
 
Β. Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση:  
 
- με την 14.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρ. 10-12 του ν. 4706/2020, η 
οποία απαρτίζεται  από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

- με την 14.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο κανονισμός 
λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.  
Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26.04.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 12 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άλιμος, 12/5/2022 
 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
της εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» 
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  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ   
 
 


