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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
 
Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται 
για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.  Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη 
σχέση µεταξύ των µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της διευθυντικής οµάδας µίας 
εταιρείας. 
 
Η A. Tsokkos Hotels Public Ltd, ως εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
(ΧΑΚ) εφαρµόζει πλήρως τις αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίστηκε 
από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σε όλο το 
Συγκρότηµα εταιρειών που ανήκει, µέσω των κεντρικών υποεπιτροπών στην ιθύνουσα 
εταιρεία.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι Αρχές και ∆ιατάξεις του Κώδικα 
όπως περιγράφεται πιο κάτω. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, την ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο, οι 
οποίοι από κοινού αποτελούν την ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση της Εταιρείας και από 
τέσσερις ∆ιοικητικούς Συµβούλους, από τους οποίους οι δύο είναι Εκτελεστικοί και οι 
υπόλοιποι δύο Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί. 
 
Η A. Tsokkos Hotels Public Ltd, ως εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
(ΧΑΚ) οφείλει να πληροί το κριτήριο του ότι τουλάχιστον το 50% του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, αποτελείται από Ανεξάρτητους Μη 
Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους.  
 
Μετά την παραίτηση της Χρύσω Σπύρου Σταυρούλη, την 1η Σεπτεµβρίου 2014, το κριτήριο 
αυτό δεν πληρείται προσωρινά. Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΧΑΚ για παροχή εύλογου χρονικού διαστήµατος για συµµόρφωση. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας καθώς και η Επιτροπή ∆ιορισµών, λαµβάνοντας υπόψη τη 
σπουδαιότητα του θέµατος και θέλοντας να τηρεί όλες τις διατάξεις του ΚΕ∆, θα προβεί στο 
διορισµό ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Συµβούλου, προκειµένου να επιτευχτεί η 
ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τη συµµετοχή 50% Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών 
Συµβούλων. Αυτή την περίοδο η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης, προκειµένου 
να ανευρεθεί το κατάλληλο αυτό πρόσωπο, το οποίο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και  
θα µπορέσει να συµβάλλει αποτελεσµατικά στα δρώµενα της. 
 
Ο Πρόεδρος (κ. Ανδρέας Τσόκκος) κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου και η 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος (κα Αναστασία Τσόκκου) είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
της Εταιρείας. Λόγω του ότι υπάρχει πρώτου βαθµού συγγένεια µεταξύ του κ Ανδρέα 
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Τσόκκου και της κας Αναστασία Τσόκκου πιθανόν να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός µεταξύ του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της Εταιρείας. 
Το θέµα απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αφού έλαβε υπόψη τη µέχρι τώρα 
λειτουργία του Συµβουλίου υπό την παρούσα µορφή του, αποφάσισε να διατηρήσει τις 
υφιστάµενες διευθετήσεις. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι η διευθέτηση αυτή 
εξασφαλίζει τα συµφέροντα της Εταιρείας αφού η πολύχρονη εµπειρία έχει αποδείξει ότι η 
συγγένεια του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή δεν επηρεάζει την 
αµεροληψία της κρίσης τους. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 
 
Τσόκκος Ανδρέας   Εκτελεστικός Πρόεδρος 
Τσόκκου Αναστασία   ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος  
Τσόκκος Γιώργος   Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Τσόκκου A. Χρύσω   Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Κυριακίδης Νέστορας   Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Μιχαηλάς Νίκος1   Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Ανδρέας Τσόκκος: Είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ιδρυτής και 
µέτοχος της Εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Ltd.  Γεννήθηκε το 1946 στο Φρέναρος 
Αµµοχώστου.  Αποφοίτησε από το Β’ Γυµνάσιο Αµµοχώστου το 1965. Είναι απόφοιτος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε στο 
Νοσοκοµείο Λάρνακας και Παραλιµνίου µέχρι το 1979. Ξεκίνησε τις δραστηριότητες του στην 
τουριστική και ξενοδοχειακή βιοµηχανία το 1979 και έκτοτε έχει έντονη δραστηριότητα. Είναι 
γραµµατέας του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ Αµµοχώστου, Α’ Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων, µέλος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Αµµοχώστου και Μέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Ταµείου Προνοίας 
υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. 
 
Αναστασία Τσόκκου: Είναι ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος και µέτοχος της Εταιρείας. Γεννήθηκε 
στο Παραλίµνι το 1957. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Γυµνασίου Παραλιµνίου (1975).  
Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθήνας 
(ΑΣΟΕΕ, 1975-1979). ∆ιετέλεσε Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας µέχρι το 
1999, όπου και διορίστηκε στη σηµερινή της θέση. Είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Dome Investments Public Co Ltd. Είναι Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Παραλιµνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών του ∆ήµου Παραλιµνίου και Μέλος της 
Τουριστικής Επιτροπής του ∆ήµου Παραλιµνίου. Επίσης είναι Μέλος της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής Αµµοχώστου, Μέλος του Οργανισµού Γυναικών 
Επιχειρηµατιών Επαγγελµατιών (ΟΓΕΕ) και Μέλος του Λυκείου Ελληνίδων. Συµµετέχει 
ενεργά και στηρίζει ευαγή φιλανθρωπικά ιδρύµατα, και συγκεκριµένα είναι βασικό µέλος του 
Φιλανθρωπικού ιδρύµατος ΚΕΠΑ (Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος) στο 
Παραλίµνι. 
 
 
 

                                                 
1 Ο κ. Νίκος Μιχαηλάς συµπλήρωσε πέραν των εννέα ετών υπηρεσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
σύµφωνα µε την ∆ιάταξη Α.2.3.(η) του Κώδικα θα έπρεπε έκτοτε να θεωρείται µη Ανεξάρτητος. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ωστόσο έχει την άποψη ότι η προσωπικότητα του και η επιστηµονική του γνώση 
και η επαγγελµατική του πείρα και ιστορία αφενός και η αποδεδειγµένη αντικειµενικότητα και 
αµεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων του ως διοικητικος σύµβουλος της Εταιρείας αφετέρου, 
καθώς επίσης και η απουσία διασύνδεσης συµφερόντων µε την ∆ιεύθυνση ή τους κύριους Μετόχους 
και οποιοιδήποτε άµεσου ή έµµεσου συγκρουόµενου συµφέροντος τους µε τα συµφέροντα της 
Εταιρείας και των µετόχων της, αποτελούν βεβαιωτικά και εχέγγυα µη επηρεασµού της ανεξαρτησίας 
του. Για τους λόγους αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας τον καταλέγει στους Ανεξάρτητους 
∆ιοικητικούς Σύµβουλους.    
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Γιώργος Τσόκκος: Γεννήθηκε στο Παραλίµνι το 1981. Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Λυκείου Παραλιµνίου. Μετά την συµπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας µετέβηκε στην 
Αγγλία για σπουδές όπου και αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο του Leicester µε πτυχίο στην 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Παράλληλα παρακολουθούσε µαθήµατα στη Ανώτατη Σχολή 
Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθήνας (ΑΣΟΕΕ), στο τµήµα Marketing και 
επικοινωνίας. Επίσης συµµετείχε σε µαθήµατα τεχνικής ανάλυσης χρηµατιστήριου και 
σεµινάρια ψυχολογίας. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α. Tsokkos Ηotels Public 
Ltd από το 2002. ∆ιετέλεσε και διατελεί πρόεδρος και µέλος πολλών εθελοντικών, 
πολιτιστικών και αθλητικών οργανώσεων. 
 
Χρύσω A. Τσόκκου: Γεννήθηκε στο Παραλίµνι. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Λυκείου 
Παραλιµνίου και βραβεύτηκε για την υψηλότερη επίδοση στον Οικονοµικό κλάδο για τα τρία 
χρόνια φοίτησής της. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Λυκείου Παραλιµνίου.  
Αποφοίτησε από το University of Leicester µε πτυχίο BA Management Studies και συνέχισε 
της σπουδές στο University of London Kings College αποκτώντας µεταπτυχιακό τίτλο MSc 
Human Resource Management and Organisational Analysis. Κατά την διάρκεια των 
σπουδών της παρακολουθούσε την πορεία της A. Tsokkos Hotels Public Ltd και πάντα τα 
καλοκαίρια εργαζόταν σε διάφορα τµήµατά της.  
Το 2005 ολοκλήρωσε τις σπουδές της, επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε σε όλα τα 
τµήµατα της A. Tsokkos Hotels Public Ltd αποκτώντας σηµαντικές εµπειρίες. Με στόχο να 
αποκτήσει περισσότερες εµπειρίες και από άλλους µεγάλους οργανισµούς, το 2006 µέχρι το 
2007, εργάστηκε στον Οργανισµό ∆ΙΑΣ ως Client Service Manager. Το 2007 επέστρεψε 
στην A. Tsokkos Hotels Public Ltd στην οποία εργάζεται µέχρι σήµερα ως Director. Τα 
καθήκοντά της περιλαµβάνουν καθηµερινή ενηµέρωση και συνεργασία µε όλα τα τµήµατα 
της εταιρείας, γενική διοίκηση, ανάπτυξη εργασιών, πωλήσεις και µάρκετινγκ, αγορές, 
στρατηγική και διαµόρφωση πολιτικής, εποπτεία και συντονισµό λειτουργίας των 
ξενοδοχείων, ανακαινίσεις, νέα έργα. 
Είναι ενεργό µέλος σε διάφορους επαγγελµατικούς και φιλανθρωπικούς οργανισµούς. 
Συγκεκριµένα είναι Cyprus Ambassador in Tourism, Associate Member στο Institute of 
Hospitality (HCIMA), µέλος του ∆ιεθνές Επιµελητηρίου Νέων Κύπρου (JCI CYPRUS), µέλος 
του Ινστιτούτο Νέων Επιστηµόνων (ΙΝΕ), µέλος του φιλανθρωπικού ιδρύµατος Κέντρο 
Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ), µέλος του Ναυτικού Οµίλου 
Κωνσταντίας Αµµοχώστου και µέλος του Συνδέσµου Φίλων Νεφροπαθών Αµµοχώστου. 
Επίσης λαµβάνει µέρος σε διεθνής εκθέσεις, παρακολουθεί σεµινάρια και επιµορφωτικές 
ηµερίδες και κατά καιρούς αρθρογραφεί στον ηµερήσιο τύπο. Είναι παντρεµένη µε τον 
∆ηµήτρη Ε. Παπαευέλθοντος µε τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά, την Αναστασία, τον 
Ευέλθοντα και τον Ανδρέα.  
 
Νέστορας Κυριακίδης: Γεννήθηκε στον Κάτω Αµίαντο το 1954.  Αποφοίτησε από το 
Γυµνάσιο της κατεχόµενης Νεάπολης, όπου κατοικούσε µέχρι το 1974.  Σπούδασε στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και έχει άδεια ασκήσεως του δικηγορικού 
επαγγέλµατος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανάπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση.  
Υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» Θεσσαλονίκης και 
Πρόεδρος της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης.  ∆ιετέλεσε για πέντε χρόνια Πρόεδρος της Παγκύπριας 
Οµοσπονδίας Φοιτητών – νέων επιστηµόνων ΠΟΦΝΕ. Είναι µέλος του ∆ΗΚΟ από το 1976 
και διατέλεσε  Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος της ΝΕ∆ΗΚ. Συµµετείχε σε πολλά διεθνή 
συνέδρια σαν εκπρόσωπος του φοιτητικού νεολαιϊστικου κινήµατος. Από το 1993 µέχρι το 
2000 κατείχε την θέση του Γενικού Οργανωτικού Γραµµατέα του ∆ΗΚΟ. Από το 2001 
εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι το Μάρτη του 2008.  Από τον Μάρτη του 2008 µέχρι και 
τον Μάιο του 2011 εκτελούσε καθήκοντα ∆ιευθυντή Γραφείου Προέδρου Βουλής. 
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Νίκος Μιχαηλάς: Γεννήθηκε στην Αµµόχωστο το 1972.  Αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο 
του Nottingham (BSc Industrial Economics with Accounting) και από το Manchester Business 
School αποκτώντας διδακτορικό στα χρηµατοοικονοµικά (Ph.D. Financial Economics).  Από 
το 1997 µέχρι το 2000 διατέλεσε καθηγητής-ερευνητής στα χρηµατοοικονοµικά στο 
Manchester Business School.  Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσµια συνέδρια 
στο εξωτερικό και πολλές εκθέσεις του έχουν δηµοσιευθεί σε παγκόσµια επιστηµονικά 
περιοδικά και εφηµερίδες.  Από το 2000 µέχρι το 2005 εργάστηκε στην Λευκόνοικο 
Χρηµατιστηριακή Λτδ σαν ∆ιευθυντής Υπηρεσιών.  Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται 
στην εταιρεία ∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  Είναι Πρόεδρος 
του Συνδέσµου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αµοιβαίων Κεφαλαίων και µέλος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου άλλων δηµοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστο 
6 φορές τον χρόνο.  Κατά το έτος 2014 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε 6 φορές. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, αποφάσεις επί των 
οποίων µπορούν να λαµβάνονται µόνο από αυτό.  Τέτοια θέµατα είναι τα ακόλουθα: 
• Οι στόχοι και η στρατηγική πολιτική της Εταιρείας. 
• Ο ετήσιος προϋπολογισµός καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας 

συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών. 
• Εξέταση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι 

υιοθέτηση τυχών αλλαγών στην εφαρµογή λογιστικών προτύπων. 
• Συγχωνεύσεις, εξαγορές, διαθέσεις σηµαντικού µέρους του ενεργητικού της Εταιρείας ή 

οποιεσδήποτε αλλαγές στη δοµή της Εταιρείας. 
• Ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεµένων 

Εταιρειών της, οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες  ∆ιοικητικός Σύµβουλος, Πρώτος 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, Γραµµατέας, Ελεγκτής, ή 
µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας που κατέχει  άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του 
εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα ή 
έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον. 

• Ο καθορισµός πολιτικής διορισµού, τερµατισµού καθώς και ορίου αφυπηρέτησης των 
∆ιοικητικών Συµβούλων. 

 
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένα για τα θέµατα που εγείρονται στις εκάστοτε συνεδριάσεις. 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του 
Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 
διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει 
συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Κάθε σύµβουλος τυγχάνει κατάλληλης ενηµέρωσης και επιµόρφωσης την πρώτη φόρα που 
αυτός ή αυτή διορίζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, καθώς και µεταγενέστερα 
εφ’ όσον αναγκαίο. Επίσης έχει την υποχρέωση να έχει γνώση της περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νοµοθεσίας, όπως επίσης και της περί εταιρειών νοµοθεσίας 
και ειδικότερα τα σηµεία που αφορούν τη θέση την οποία κατέχει. 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους και λαµβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες 
επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε 
βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καµία κατηγορία µελών του δεν διαφοροποιείται 
ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 
 
Ο κος Νίκος Μιχαηλάς έχει διοριστεί ως ανώτερος ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος.  
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Επιτροπή ∆ιορισµών 
 
Κύριος σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η τήρηση µιας καθορισµένης και διάφανης 
διαδικασίας όσον αφορά το διορισµό νέων ∆ιοικητικών Συµβούλων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας υπόκεινται σε εκλογή από τους 
µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά από το διορισµό τους και µετέπειτα σε επανεκλογή 
κατά διαστήµατα που να µην υπερβαίνον τα τρία χρόνια. Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών 
Συµβούλων που υποβάλλονται για διορισµό ή επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκείς 
βιογραφικές λεπτοµέρειες. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι τα ακόλουθα: 
 
Πρόεδρος:  Νέστορας Κυριακίδης (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός)  
Μέλη:   Χρύσω A. Τσόκκου (Εκτελεστικός) 
 
Επιτροπή Αµοιβών 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών έχει σαν σκοπό να υποβάλλει συστάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί 
του πλαισίου και του ύψους των αµοιβών των εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων και 
απαρτίζεται εξ’ ολοκλήρου από ανεξάρτητους ∆ιοικητικούς Συµβούλους. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών παρέχει τις αµοιβές που χρειάζονται για την προσέλκυση, διατήρηση 
και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους που έχουν τις 
απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να πληρώνουν περισσότερα 
απ’ ότι απαιτείται για το σκοπό αυτό. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών εκτιµά πού τοποθετείται η Εταιρεία σε θέµατα αµοιβών σε σχέση µε 
άλλες εταιρείες. Γνωρίζει τι καταβάλλουν συγκρίσιµες Εταιρείες και λαµβάνει υπόψη τη 
σχετική επίδοση. Τέτοιες συγκρίσεις χρησιµοποιούνται µε σύνεση, λόγω του κινδύνου να 
οδηγηθεί η Εταιρεία σε υπερβολική αύξηση αµοιβών χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της 
επίδοσης.  
 
Η Επιτροπή Αµοιβών είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαµβανοµένων και 
των όρων αµοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του οµίλου, ιδιαίτερα 
όταν καθορίζονται οι ετήσιες µισθολογικές αυξήσεις. 
 
∆εν παραχωρούνται δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών (share options) σε ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους. 
 
∆εν υπάρχουν αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τη µορφή συµµετοχής στο 
ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό πρόγραµµα της Εταιρείας.  
 
 

Αµοιβές Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων:  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία δεν έχει 
καταβάλει οποιεσδήποτε αµοιβές σε Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους, εκτός 
από την ετήσια αµοιβή τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στην 
προηγούµενη Γενική Συνέλευση και ανέρχεται συνολικά στα €1.000 και επιπλέον €350 
για την συµµετοχή τους σε κάθε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διαφόρων 
επιτροπών.  Η συνολική αµοιβή των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων κατά το 
έτος 2014 ανήλθε στα €8.700, και αναλύεται ως εξής: 
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Αµοιβή ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
      €      
Νέστορας Κυριακίδης    3.100 
Νίκος Μιχαηλάς       2.750 
Χρύσω Σπύρου Σταυρούλη    2.850  
ΣΥΝΟΛΟ                 8.700 
 
Ο κ. Νίκος Μιχαηλάς και ο κ. Νέστορας Κυριακίδης είναι επίσης και Μη Εκτελεστικοί  
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι στην θυγατρική ∆ηµόσια Εταιρεία Dome Investments Public Co 
Limited. Η συνολική αµοιβή τους από την εταιρεία Dome Investments Public Co Limited 
κατά το έτος 2014 ανήλθε στα €2.050 και €1.366 αντιστοίχως.  
 
Αµοιβές Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων:  
 
Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων (4) για το 2014 ανήρθαν 
σε €295.570. Οι δύο Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είχαν αµοιβή που κυµάνθηκε 
µεταξύ €85.430 (£50.000) και €170.760 (£100.000) και οι δύο Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι είχαν αµοιβή κάτω των €85.430 (£50.000). Οι συνολικές αµοιβές των 
Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων αναλύονται ως εξής: 
 
Αµοιβή για εκτελεστικές υπηρεσίες   
      €      
Ανδρέας Τσόκκος           103.128  
Αναστασία Τσόκκου            90.092 
Γιώργος Τσόκκος             51.925 
Χρύσω Τσόκκου             50.425  
ΣΥΝΟΛΟ             295.570 
 
Οι δύο Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας είναι επίσης και ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι στην θυγατρική ∆ηµόσια Εταιρεία Dome Investments Public Co Limited. Η 
συνολική αµοιβή των δύο Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων για µη εκτελεστικές 
υπηρεσίες από την εταιρεία Dome Investments Public Co Limited κατά το έτος 2014 
ανήλθε στα €4.800, και αναλύεται ως εξής: 
 
Αµοιβή για µη εκτελεστικές υπηρεσίες   
      €      
Ανδρέας Τσόκκος    2.400  
Αναστασία Τσόκκου              2.400  
ΣΥΝΟΛΟ                4.800 

  
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε αµοιβή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που να σχετίζεται µε την 
απόδοση (bonus) ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή πέρα από αυτές οι οποίες εγκρίθηκαν στην 
προηγούµενη Γενική Συνέλευση. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών απαρτίζεται από τους πιο κάτω ∆ιοικητικούς Σύµβουλους: 
 
Πρόεδρος:  Νίκος Μιχαηλάς (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
Μέλη:   Νέστορας Κυριακίδης (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
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Επιτροπή Ελέγχου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου 
(Ε.Ε.) µε τους όρους εντολής που αναφέρονται πιο κάτω και που ουσιαστικά καθορίζουν τις 
εξουσίες και τα καθήκοντα της επιτροπής. 
 
• Η Ε.Ε. πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστο δύο 

φορές το χρόνο. 
 

• Τα καθήκοντα της επιτροπής περιλαµβάνουν την επιθεώρηση των εσωτερικών 
χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων (company’s internal financial controls), την 
επιθεώρηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (company’s internal control). 

 
• Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές, ο Γραµµατέας της Εταιρείας, ο υπεύθυνος του Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς και άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δυνατό να 
κληθούν/έχουν το δικαίωµα να παρακαθίσουν σε συνεδρία ή συνεδριάσεις της Ε.Ε. 

 
• Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές δεν παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία. 
 
• Η Ε.Ε. πρέπει να έχει την δυνατότητα να ζητά επαγγελµατικές συµβουλές σε θέµατα της 

αρµοδιότητας της και όποτε χρειαστεί δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις ειδικούς επί των 
συζητούµενων θεµάτων. 

 
• Ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να υπάγεται στην Ε.Ε. τουλάχιστο µία φορά το χρόνο 

πρέπει να γίνεται συνάντηση µεταξύ του Υπεύθυνου του εσωτερικού έλεγχου και της 
Ε.Ε.,  στην οποία να επιθεωρείται το σύστηµα εσωτερικού έλεγχου (ελεγκτικό πλάνο και 
προγράµµατα ελέγχου), η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, τα ευρήµατα/εισηγήσεις 
των ελεγκτικών έργων, καθώς και η σχετικές απαντήσεις / διαβεβαιώσεις από την 
∆ιεύθυνση της Εταιρείας.  Σχετική βεβαίωση για τα πιο πάνω πρέπει να  
συµπεριλαµβάνεται στην Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
• Να εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θέµατα αναφορικά µε το 

διορισµό, τον τερµατισµό, και την αµοιβή των Ελεγκτών της Εταιρείας, τη συνεχή 
επιθεώρηση και έκταση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου. 

 
• Να βεβαιώνεται για την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα των Ελεγκτών της Εταιρείας. 
 
• Να εξετάζει τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τους τελικούς 

λογαριασµούς της εταιρείας και να βεβαιώνεται για τη σωστή εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών, καθώς και για τη συµµόρφωση της εταιρείας µε τους Νόµους, τους Κανονισµούς 
του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Να συζητά µε 
τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας θέµατα τα οποία πηγάζουν από τον ενδιάµεσο 
ή τελικό έλεγχο των λογαριασµών (εάν κρίνεται αναγκαίο στην απουσία της ∆ιεύθυνσης 
της Εταιρείας). 

 
• Πρέπει να εισηγείται στο ∆.Σ. της Εταιρείας θέµατα επιλογής των λογιστικών χειρισµών 

για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
• Να ετοιµάζει µε τη βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, την έκθεση του ∆.Σ. της εταιρείας περί εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
να συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της εταιρείας. 

 
• Τα ονόµατα των µελών της Ε.Ε. πρέπει να αναγράφονται στην έκθεση της Ε.Ε. περί 

εταιρικής διακυβέρνησης η οποία συµπεριλαµβάνεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας. 
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Ο πρόεδρος της  Ε.Ε. πρέπει να είναι διαθέσιµος να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές µε τις 
εργασίες της επιτροπής κατά την Ετήσια Συνέλευση της εταιρείας. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους πιο κάτω ∆ιοικητικούς Σύµβουλους: 
 
Πρόεδρος:  Αναστασία Τσόκκου (Εκτελεστικός) 
Μέλη:   Νίκος Μιχαηλάς (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός)  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνήρθε σε δύο (2) συνεδρίες κατά τη διάρκεια του έτους 2014. 
 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Kινδύνων 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων.  
 
Τα καθήκοντα της επιτροπής περιλαµβάνουν την επιθεώρηση των συστηµάτων διαχείρισης 
κινδύνων (risk management systems). 
 
Η Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων συνέρχεται σε συνεδρίες µια φορά κάθε τρίµηνο και ο 
Πρόεδρος της ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τους πιο κάτω ∆ιοικητικούς Σύµβουλους: 
 
Πρόεδρος:  Νίκος Μιχαηλάς (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός)  
Μέλη:   Νέστορας Κυριακίδης (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 
 
 
 
Μέσα  στα πλαίσια των προνοιών του Κώδικα όσον αφορά τις σχέσεις µε τους Μετόχους της 
Εταιρείας, οι Πρόεδροι των πιο πάνω επιτροπών είναι διαθέσιµοι για τυχόν ερωτήσεις κατά 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία όλοι οι µέτοχοι ενθαρρύνονται να λαµβάνουν 
µέρος.  
 
 
Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, θεωρώντας ως θέµα ύψιστης σηµασίας αυτό της 
ύπαρξης ενός υγιούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να διασφαλίζονται τα 
συµφέροντα των Μετόχων καθώς και η αξιοπιστία της Εταιρείας, προχώρησε στην 
κωδικοποίηση της εφαρµογής συστήµατος εσωτερικού ελέγχου το οποίο είναι υπό τη γενική 
εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
∆ηµιουργήθηκε και λειτουργεί πλήρως Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελούµενο από ένα 
(1) προϊστάµενο και δυο (2) υπαλλήλους. 
 
Το ∆.Σ. βεβαιώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και 
εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και τα βρίσκει 
ικανοποιητικά. Η Επιθεώρηση κάλυψε όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των 
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων 
συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της 
Εταιρείας. 
 



9 
 

Το ∆.Σ. βεβαιώνει ότι, κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31/12/2014 και µέχρι την 
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης, δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε 
παράβαση των περί Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 
 
Υπόλοιπα µε ∆ιοικητικούς  Συµβούλους και εξαρτηµένες/συνδεδεµένες εταιρείες   
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 η Εταιρεία και/ή οι θυγατρικές εταιρείες της, είχαν εισπρακτέο 
υπόλοιπο ύψους €164.836 (Σηµ. 37 των οικονοµικών καταστάσεων) µε τον κ. Ανδρέα 
Τσόκκο (2013: €235.546).  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 η Εταιρεία είχε χρεωστικά υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες 
ύψους €2.057.786 (Σηµ. 28 των οικονοµικών καταστάσεων) και εξαρτηµένες εταιρείες ύψους 
€23.117.377 (Σηµ. 29 των οικονοµικών καταστάσεων). Επίσης η Εταιρεία είχε οφειλές προς 
εξαρτηµένες εταιρείες ύψους €12.417.889 (Σηµ. 30 των οικονοµικών καταστάσεων). 
 
Λειτουργός Συµµόρφωσης-Επικοινωνίας µε Μετόχους 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε την κα. Χρύσω Α. Τσόκκου ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε 
τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και ως άτοµο επικοινωνίας των µετόχων µε την 
Εταιρεία (Investor Liaison Officer). 
 
∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα 
 
Τέλος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας βεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η κατά γράµµα τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, και ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 
οικονοµική µονάδα για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
A. Tsokkos Hotels Public Ltd 









            

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία  
 
ΘΕΜΑ:   ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2014  

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD σε συνεδρία 

του, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 30 Απριλίου 2015, µελέτησε και 
ενέκρινε τα τελικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2014 (επισυνάπτονται).   

 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

µετόχων πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 στο ξενοδοχείο 
Constantinos The Great στον Πρωταρά στις 6.00µµ. 

 
3. Τα τελικά αποτελέσµατα έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 

Συγκροτήµατος. 
 
4. Τα τελικά αποτελέσµατα έχουν απόκλιση από τα ενδεικτικά που είχαν 

ανακοινωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2015, όπως παρουσιάζετε στην πιο κάτω 
συµφιλίωση: 

 
 2014 
 € 
Κέρδος έτους σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά 342.318 
Επιπλέον λειτουργικά έξοδα (7.128) 
Υπερπρόβλεψη εξόδων διοίκησης 34.206 
Υπερπρόβλεψη αναβαλλόµενων εξόδων 756 
Επιπλέον αποσβέσεις (357.471) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (136.167) 
Επιπλέον άλλα έσοδα 24.759 
Επιπλέον µερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών 7.813 
Επιπλέον έξοδα χρηµατοδότησης (49.415) 
Επιπλέον πρόβλεψη αναβαλλόµενης φορολογίας (172.907) 
Ζηµιά έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση 
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων    (313.236) 

 
5. Τα τελικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος δεν θα αποσταλούν στους µετόχους 

αλλά θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.tsokkos.com και θα 
δηµοσιευτούν στον ηµερήσιο τύπο την Τρίτη, 5 Μαΐου 2015.  Το επενδυτικό 
κοινό µπορεί να προµηθευτεί αντίγραφο των τελικών αποτελεσµάτων, χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, από τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήµατος στο 
Παραλίµνι, τηλ. 23-848000. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της A. Tsokkos Hotels Public Ltd  
 
Παραλίµνι, 30 Απριλίου 2015 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  












































































































































































