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Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της διαδικασίας του Σχεδιασμού Διαδοχής
για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού. Υπάρχουν
συγκεκριμένες θέσεις στην Εταιρεία που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη
των εργασιών της, τόσο στην παρούσα φάση, αλλά και στο μέλλον. Είναι
λοιπόν απαραίτητο οι θέσεις αυτές να καλύπτονται από τους πλέον
εκπαιδευμένους και ικανούς συνεργάτες, όπως επίσης κρίσιμο είναι οι θέσεις
αυτές να καλύπτονται έγκαιρα, ώστε να μην δημιουργείται κενό εξουσίας.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία καθιερώνει Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής για τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Εκτελεστικών Στελεχών. Το
Πρόγραμμα της Πολιτικής Σχεδιασμού Διαδοχής:
α) εντοπίζει και προτείνει για έγκριση κατάλληλους υποψηφίους στο Δ.Σ. για
την πλήρωση θέσεων που κατά καιρούς προκύπτουν στο Δ.Σ. της Εταιρείας,
β)
αναδεικνύει/χαρτογραφεί/καταγράφει
τις
δεξιότητες
των
κρίσιμων/σημαντικών θέσεων, αξιολογεί πιθανούς υποψηφίους και αναπτύσσει
τις προσδοκώμενες δεξιότητες μέσα από προγράμματα ανάπτυξης και
εκμάθησης,
γ) επισημαίνει τους κατόχους Ανώτατων Εκτελεστικών θέσεων και προτείνει αν
τα στελέχη αυτά θα παραμείνουν στο ρόλο παρατείνοντας τη συνεργασία τους
ή θα αντικατασταθούν με άλλο στέλεχος μέσα από τον Οργανισμό ή την
εξωτερική αγορά,
δ) διασφαλίζει τη συστηματική ανάπτυξη στελεχών στην ανώτατη βαθμίδα ώστε
να μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν κενά που προκύπτουν από
ανικανότητα, θανάτους, συνταξιοδοτήσεις και όποια άλλη αιτία.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. θα πρέπει να εφαρμόζει την
εγκεκριμένη πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για να διαπιστώνει/ αξιολογεί την καταλληλότητα κάθε υποψηφίου
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνεται για πρόσληψη ή
ανανέωση της θητείας του με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα, την εμπειρία
και την αποτελεσματικότητά του.
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταγράφει τις νέες θέσεις που μπορεί να
προκύψουν λόγω επιχειρησιακών αναγκών.

