ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») καταρτίστηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ««ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής «Εταιρεία», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου

4706/2020 καθώς και της υπ’ αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με
θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του
ν. 4706/2020», εγκρίθηκε με την από 2.6.2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και εν συνεχεία με την από 30.6.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσκοπεί στην στελέχωση του Διοικητικού
Συμβουλίου με ικανά πρόσωπα, που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και
αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των
ενδιαφερομένων μερών και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία από την
εσωτερική της λειτουργία και οργάνωση, και διασφαλίζει ότι τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα
που να τους επιτρέπουν να ασκούν υγιή και συνεπή διαχείριση και να είναι επαρκή
από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας. Η Πολιτική αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο της Εταιρείας.
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7. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ.
7.1. ΓΕΝΙΚΑ
7.2. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
……………………………………………………
1. ΣΚΟΠΟΣ
1.1 Η εταιρεία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
(εφεξής η «Εταιρεία») υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής η
«Πολιτική») των μελών του διοικητικού της συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.»), η οποία
αποτελεί 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 καταλληλότητάς τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
1.2 Μέσω της Πολιτικής επιδιώκεται η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης,
αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη
γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της
Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι γενικές αρχές που διέπουν την Πολιτική είναι οι ακόλουθες:
2.1 Το Δ.Σ. της Εταιρείας πρέπει να απαρτίζεται από πρόσωπα που διαθέτουν τα
απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και φήμης και να διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και
κατάλληλη σύνθεση, η οποία να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την
εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το
επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει
επίσης να διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.
2.2 Η Εταιρεία προωθεί και μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή
εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Πολυμορφίας
που υιοθετεί και, γενικότερα, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες
ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων
μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
2.3 Η Εταιρεία μεριμνά, μεταξύ άλλων, μέσω του προγράμματος εισαγωγικής
κατάρτισης των μελών του Δ.Σ., ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να αντιλαμβάνονται και να
κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές
προκύπτουν από την νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και
τις ευθύνες τους, τις αξίες, τη γενική στρατηγική και τη δομή της Εταιρείας,
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2.4 Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του
Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της καταλληλότητας σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο.
2.5 Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας
της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και το γενικό πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης που εφαρμόζει.
2.6 Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε
μέλους Δ.Σ. ή τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές του Δ.Σ., την φύση των
καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και τον χαρακτηρισμό
του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή
χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. ή
συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της
Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.
2.7 Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, την εταιρική
κουλτούρα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και το ειδικό ρυθμιστικό
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της.
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τη σύνταξη της Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) οι διατάξεις των άρθρων 3 και 18 του Ν. 4706/2020 «Για την 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 136/17.7.2020),
β) η υπ’ αριθμ. 60 Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατευθυντήριες
γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020»
(18.09.2020), και
γ) ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας

4. ΟΡΙΣΜΟΙ
4.1 Ως «Ανεξαρτησία» ορίζεται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος
του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.
4.2 Ως «Αντικειμενικότητα» ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία
επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη
δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.
4.3. Ως «Ατομική καταλληλότητα» (ή «καταλληλότητα σε ατομικό επίπεδο»)
ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ.
επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και
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καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,
σύμφωνα με την Πολιτική.
4.4 Ως «Συλλογική καταλληλότητα» (ή «καταλληλότητα σε συλλογικό επίπεδο»)
ορίζεται η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους.

5. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
5.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
5.1.1 Η Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Αμοιβών και
Υποψηφιοτήτων και, στη συνέχεια, υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Γ.Σ.») από το Δ.Σ..
5.1.2 Ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Πολιτικής υποβάλλονται προς έγκριση στο
Δ.Σ. από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και εφόσον είναι ουσιώδεις,
δηλαδή εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της
Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές αυτής και τα κριτήρια
καταλληλότητας, υποβάλλονται στη συνέχεια προς έγκριση στην Γ.Σ. από το Δ.Σ.
5.1.3 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για το εάν οι τροποποιήσεις της Πολιτικής
είναι ουσιώδεις ή όχι, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και
Υποψηφιοτήτων.
5.2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων δύναται να συνδράμουν:
α) σε ό,τι αφορά την κατάρτιση της Πολιτικής, διάφορες Διευθύνσεις της Εταιρείας
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
και η Διεύθυνση Νομικών, (Ρυθμιστικών και Κανονιστικών) Θεμάτων, ενώ
β) σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της, η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

6. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα
κατωτέρω κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα
από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην Πολιτική.
6.2. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
6.2.1 Ένα μέλος Δ.Σ. για να είναι κατάλληλο οφείλει να:
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α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των
καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την
Εταιρεία ικανοτήτων, όπως ορίζονται από την Επιτροπή Αμοιβών και
Υποψηφιοτήτων για την εκάστοτε θέση, σύμφωνα και με τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δ.Σ. της Εταιρείας και
β) να αναγνωρίζει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.
6.2.2 Ειδικότερα, το μέλος Δ.Σ. ανάλογα με τον ρόλο του (λ.χ. ως Πρόεδρου ή
Ανεξάρτητου Συμβούλου ή μέλους επιτροπής), την ιδιότητά του (ως εκτελεστικού,
μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και τις ειδικότερες
αρμοδιότητες που δύναται να του ανατεθούν οφείλει να διαθέτει:
α) επαρκή επαγγελματική εμπειρία, ή/και
β) επαρκείς θεωρητικές γνώσεις, λαμβανομένων υπόψη του επιπέδου και του
είδους της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης) και τυχόν
επαγγελματικών πιστοποιήσεων που έχει αποκτήσει.
6.2.3 Για την αξιολόγηση της επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας του μέλους
μπορεί να εξετάζονται ενδεικτικά:
α) οι προηγούμενες ή/και υφιστάμενες θέσεις του σε διοικητικά ή διευθυντικά
όργανα άλλων οντοτήτων (λαμβανομένων υπόψη του ρόλου, της ιδιότητας και
τυχόν ειδικότερων αρμοδιοτήτων που του είχαν/έχουν ανατεθεί ως μέλος
αντίστοιχων οργάνων σε αυτές τις οντότητες) ή άλλες θέσεις απασχόλησης που το
μέλος κατείχε/κατέχει σε άλλη οντότητα και οι ειδικότερες αρμοδιότητες που
ασκούσε/ασκεί σε αυτή,
β) η διάρκεια παραμονής/θητείας του στην εκάστοτε θέση, ή/και
γ) το μέγεθος, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας
και η φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε οντότητας στην οποία
απασχολείται/απασχολούνταν κατά τα ανωτέρω.
6.2.4 Για την αξιολόγηση των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων του μέλους μπορεί
να εξετάζονται ενδεικτικά:
α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης του στην Εταιρεία και οι απαιτούμενες για
τη θέση αυτή ικανότητες, ή/και
β) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από το μέλος μέσω της
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και η επαγγελματική εμπειρία
που έχει αποκτήσει, όπως αυτά καταδεικνύονται ενδεικτικά από τους
ακαδημαϊκούς ή άλλους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική του εξέλιξη.
6.3. ΕΧΕΓΓΥΑ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΦΗΜΗ
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6.3.1 Το μέλος του Δ.Σ. πρέπει να διακρίνεται για την καλή του φήμη και το ήθος
του, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα.
6.3.2 To μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη,
εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι
λόγοι που να υποδηλώνουν το αντίθετο. Για την αξιολόγηση της φήμης, της
εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η
Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά
δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις
βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά
του ως μέλος του Δ.Σ. ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα ή για εγκλήματα που
συνιστούν λόγο αποκλεισμού της Εταιρείας από τη συμμετοχή της σε διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα ειδικά ασυμβίβαστα ή κωλύματα (βλ.
κατωτέρω, υπό 6.4), για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως
υπόψη:
α) η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα
του αδικήματος ή μέτρου,
β) οι γενικότερες
παραγόντων,

συνθήκες,

συμπεριλαμβανομένων

των

ελαφρυντικών

γ) ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου,
δ) η ποινή που επιβλήθηκε,
ε) το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης
που τέθηκαν σε εφαρμογή,
στ) ο χρόνος που τυχόν έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την
παράβαση ή το αδίκημα, καθώς και
ζ) τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί
ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
6.4. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ / ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
6.4.1 Πέραν των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην
Πολιτική, η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων,
στην οποία, ως εκάστοτε ισχύει, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, για τα μέλη του
Δ.Σ., διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη
και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και
προϋποθέσεις που, κατ’ εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει
συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους
περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.
6.4.2 Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ.
αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης
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απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα
περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων), σύμφωνα με την Πολιτική
Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.
6.4.3 Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ.
της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή
του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά
του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.
4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το εν λόγω κώλυμα και κάθε μέλος του Δ.Σ.
γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης.

6.5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ
6.5.1 Κάθε μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό) οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια συζητήσεων
και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ.. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν
σημαίνει κατ' ανάγκην ότι το μέλος ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση.
6.5.2 Ειδικότερα, κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις
συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες
αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με ευθυκρισία, αυτοπεποίθηση
και διεισδυτικότητα.
6.5.3 Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, λαμβάνεται υπόψη αν το
μέλος του Δ.Σ. διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει σε
ουσιαστική αξιολόγηση και παραγωγική αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων
άλλων μελών του Δ.Σ.,
β) την ικανότητα να θέτει εποικοδομητικές ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και
ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του με στόχο τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, και
γ) την ικανότητα να αντιστέκεται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).
6.6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ
6.6.1 Κάθε μέλος Δ.Σ. οφείλει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται
ιδίως υπόψη:
α) ο ρόλος (λ.χ. ως Προέδρου ή Ανεξαρτήτου Συμβούλου ή μέλους Επιτροπής) και η
ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. (ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού), ο αριθμός των Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες ενδεχομένως
συμμετέχει, το σύνολο των καθηκόντων που συνδέονται με τις αρμοδιότητές του,
καθώς και τυχόν επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα
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και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των
επιμέρους Επιτροπών του Δ.Σ.,
β) ο αριθμός των θέσεών του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ., και
γ) οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και
λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές του δεσμεύσεις και συνθήκες.
6.6.2 Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο
χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του, καθώς και στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος
ή Πρόεδρος.
6.6.3 Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας συστήνεται να μην κατέχουν περισσότερες της
μιας εκ του ακόλουθου συνδυασμού θέσεων σε Δ.Σ. ταυτόχρονα:
α) 5 εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και 5 μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.,
β) 5 μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ..
Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να
συμμετέχουν σε Δ.Σ. περισσοτέρων των 5 εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι
διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.
Οι θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. που κατέχονται εντός του
ιδίου ομίλου υπολογίζονται ως κατοχή μίας θέσης Δ.Σ.. Επίσης, οι θέσεις μέλους σε
όργανα διοίκησης οντοτήτων που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εμπορικούς στόχους
δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.
6.6.4 Κάθε μέλος Δ.Σ. οφείλει πριν την απόκτηση οποιασδήποτε επιπλέον θέσης σε
Δ.Σ. άλλης οντότητας να λαμβάνει υπόψη του τα ως άνω αναφερόμενα και ιδίως να
συνυπολογίζει τον απαραίτητο χρόνο που οφείλει να διαθέτει για την προσήκουσα
εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος δεν θα πρέπει
σε καμία περίπτωση να παραβλάπτεται.
Συναφώς, μετά την απόκτηση οποιασδήποτε θέσης σε Δ.Σ. άλλης οντότητας, το
μέλος οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση.
7. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
7.1. ΓΕΝΙΚΑ
7.1.1 Το Δ.Σ. πρέπει να είναι συλλογικά κατάλληλο για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση
της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.
7.1.2 Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει συλλογικά να είναι σε θέση:
α) να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο,
τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία,
β) να αξιολογούν σωστά τις εταιρικές επιδόσεις,
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γ) να υποστηρίζουν τη Διοίκηση της Εταιρείας και να δίδουν κατεύθυνση και
καθοδήγηση όπου και όποτε απαιτείται, καθώς και
δ) να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και παραγωγική αμφισβήτηση της
υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. από τη Διοίκηση της Εταιρείας.
7.2. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
7.2.1 Η σύνθεση του Δ.Σ. πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη
του Δ.Σ. συλλογικά πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να
παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Από το Δ.Σ. συλλογικά θα πρέπει να καλύπτονται,
με επαρκή εμπειρογνωσία των μελών του, όλοι εν γένει οι τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και συναφή αντικείμενα.
7.2.2 Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις στους
τομείς που απαιτείται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε να καθίσταται
δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό
το Δ.Σ. ως σύνολο πρέπει να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα
μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να
ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και
όσον αφορά:
α) τις βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που
συνδέονται με αυτές,
β) τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου
ανάπτυξης,
γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
δ) την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Δ.Σ.,
ε) την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
στ) την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
ζ) την εξοικείωση με το αντικείμενο των επιμέρους Επιτροπών του Δ.Σ. (λ.χ. θέματα
αποδοχών, κανονιστική συμμόρφωση, κλπ.)
η) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
θ) την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
ι) την κατανόηση θεμάτων μάρκετινγκ, ηγεσίας και διεθνούς τεχνογνωσίας,
ια) την πολυμορφία,
ιβ) τη λογιστική ή/και την ελεγκτική.

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
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8.1 Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τόσο
την ατομική όσο και τη συλλογική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. και προς τον
σκοπό αυτόν, το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ετησίως. Η εν λόγω
αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. αποτελεί μέρος της ετήσιας
αξιολόγησης του Δ.Σ., την ευθύνη διενέργειας της οποίας έχει η Επιτροπή Αμοιβών
και Υποψηφιοτήτων και τα ευρήματα αυτής επεξεργάζεται και παρουσιάζει στο Δ.Σ.
ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο.
8.2 Προς τον σκοπό αυτό, κάθε υποψήφιο ή υφιστάμενο μέλος του Δ.Σ.
υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων
καταλληλότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, καθώς και
σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε αυτά, και να προσκομίζει τυχόν
απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης ή άλλα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αμοιβών
και Υποψηφιοτήτων, αντίστοιχα, δύναται να συγκεντρώνει την σχετικώς
απαιτούμενη τεκμηρίωση τόσο από τα υποψήφια όσο και από τα υφιστάμενα μέλη
του Δ.Σ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
8.3 Το Δ.Σ. μπορεί κατά την κρίση του και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων να αποφασίζει τη διενέργεια αξιολόγησής του και από
τρίτους συμβούλους είτε σε τακτή είτε σε ad hoc βάση στο πλαίσιο της αξιολόγησης
του Δ.Σ..
8.4 Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων παρακολουθεί την καταλληλότητα των
μελών του Δ.Σ. ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου
γεγονότος τυχόν της γνωστοποιηθεί, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η
επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους και ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά.
8.5 Εκτός από την ως άνω τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του
Δ.Σ., η καταλληλότητα μέλους ή μελών αυτού αξιολογείται και εκτάκτως, ιδίως, 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) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του 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 Πολιτική Σύγκρουσης
Συμφερόντων της Εταιρείας.
8.6 Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός μέλους του Δ.Σ. διαπιστώνεται η παύση
της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά
περιγράφονται στην Πολιτική και το γεγονός αυτό επιδρά στην ατομική ή συλλογική
καταλληλότητα του Δ.Σ., εξετάζεται η δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων για
την αντιμετώπιση της εντοπισθείσας αδυναμίας. Τέτοιου είδους διορθωτικά μέτρα
μπορεί για παράδειγμα να είναι η παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης σε
συγκεκριμένες θεματικές στο/στα μέλος/η του Δ.Σ., ή η αναπροσαρμογή
αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ..
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8.7 Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καταγράφει τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται
μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής
καταλληλότητας, και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αυτών των
ελλείψεων.
8.8 Εάν η παύση της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια
καταλληλότητας, με βάση την Πολιτική, στο πρόσωπο ενός μέλους του Δ.Σ.
οφείλεται σε λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με
μέσα άκρας επιμέλειας, το Δ.Σ. μεριμνά για την παύση και την αντικατάστασή του
εντός τριών (3) μηνών.
8.9 Το Δ.Σ. μεριμνά για την υιοθέτηση από την Εταιρεία κατάλληλου σχεδιασμού
διαδοχής, σύμφωνα με την οικεία πολιτική της Εταιρείας, για την ομαλή συνέχεια
της διαχείρισης τωνυποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από
αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
9.1 Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει
σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν
χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.
9.2 Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την
εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις
της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10.1 Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο
της Εταιρείας.
10.2 Η Πολιτική και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της
από τη Γ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020)

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ MEDICON HELLAS A.E
ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οδός:

Π. ΨΑΡΡΕΑ

Αριθ:
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Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΜΕDICON HELLAS Α.Ε. (MEDICON ή Εταιρεία), στο πλαίσιο του 8ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΕDICON HELLAS Α.Ε. της [30ας
Ιουνίου 2021], και αφού έλαβα υπόψη μου την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020,
δηλώνω υπεύθυνα ότι:
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ΤΚ:

A) Δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν την εκλογή μου τελεσίδικη δικαστική
απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά μου για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή
μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
B) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας ενημερώσω άμεσα, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη
δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής ως προς το ανωτέρω.
Ημερομηνία, ………./……/……..
Ο/Η Δηλών/ούσα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ MEDICON HELLAS A.E
ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οδός:

Π. ΨΑΡΡΕΑ

Αριθ:
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Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

I. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της MEDICON HELLAS Α.Ε. (MEDICON ή Εταιρεία), στο πλαίσιο
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
MEDICON HELLAS Α.Ε. της 30Ης Ιουνίου 2021, και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις
του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
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ΤΚ:

A) Δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχω οικονομικές, επιχειρηματικές,
οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις
αποφάσεις μου και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση μου και συγκεκριμένα: α) Δεν
λαμβάνω οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη
με αυτήν εταιρεία, δεν συμμετέχω σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά
μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση
ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος,
συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες
προς την Εταιρεία.
β) Δεν διατηρώ ή διατηρούσα ο/η ίδιος/α ή πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς
επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη 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 10%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη ή
συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει
την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε τη δική μου είτε του προσώπου
με το οποίο έχω στενούς δεσμούς. Δεν είμαι ο/η ίδιος/α ή πρόσωπο με το οποίο έχω
στενούς δεσμούς σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.
γ) γα) Δεν έχω διατελέσει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας
γβ) Δεν έχω διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και δεν διατηρούσα 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,
γγ) Δεν έχω συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δεν είμαι
σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή
ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από
10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
γδ) Δεν έχω διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό,
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γε) Δεν εκπροσωπώ μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από
5% των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς
γραπτές οδηγίες,
γστ) Δεν έχω διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή
εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο/η ίδιος/α είτε συγγενής μου μέχρι β’ βαθμού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος μου, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη,
γζ) Δεν είμαι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας
συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
B) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας ενημερώσω άμεσα, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη
δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στο πρόσωπό μου ή στα πρόσωπα του
στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος των ως άνω δεδομένων.
II. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως (Ανεξάρτητου) μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου της MEDICON HELLAS Α.Ε., και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι διαθέτω επαρκή γνώση
στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Ημερομηνία………….. /……………. /……
Ο/Η Δηλών/ούσα
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