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1. Εισαγωγή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «ΔΣ») της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» έπειτα από 
συνεδρίασή του στις 15/07/2021, ενέκρινε με απόφασή του τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας 
(εφεξής «Κανονισμός»). Ο Κανονισμός εναρμονίζεται πλήρως με τις προβλέψεις του άρθρου 14 
του ν.4706/2020 και κατά την κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψη το καταστατικό της Εταιρείας 
καθώς και οι διατάξεις του νομικού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εταιρικού δικαίου και διακυβέρνησης, του 
δικαίου κεφαλαιαγοράς, των κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αποφάσεων 
και των οδηγιών/εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και ο Ελληνικός Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.  
 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί περίληψη του Κανονισμού της Εταιρείας, παρουσιάζει συνοπτικά τις 
ειδικότερες προβλέψεις του και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(https://www.intracom.com/)  σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4706/2020. 
 
2. Υπόχρεοι Τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας συνιστά ένα πλέγμα δεσμευτικών αρχών και κανόνων 
συμπεριφοράς για: 

 τα μέλη του ΔΣ, 
 τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, 
 το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και  
 τους συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής  

υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση 
εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση που έχουν  συνάψει με την Εταιρεία, τους υπάγει ρητά 
στον παρόντα Κανονισμό. 

Η Εταιρεία είναι υπόχρεη για τη διασφάλιση της πρόσβασης στον Κανονισμό από τα υπόχρεα 
προς τήρηση αυτού πρόσωπα, με κάθε πρόσφορο μέσο.  
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3. Οργανωτική Διάρθρωση 

3.1 Οργανόγραμμα Εταιρείας 

 

3.2 Διοικητικό Συμβούλιο 

3.2.1 Συγκρότηση ΔΣ 

Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ το οποίο αποτελείται από τρία (3)  έως έντεκα (11) Μέλη και 
διαθέτει, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τις  δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του  συνόλου των λειτουργιών της.  

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ όπου ορίζεται το σύνολο των αρχών που 
αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση (ή μη) της θητείας των μελών ΔΣ, καθώς και 
των κριτηρίων για την αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας των μελών του 
ΔΣ.  

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τετραετή 
θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και 
μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και αποτελείται από εκτελεστικά , μη εκτελεστικά και 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4706/2020. 

Το ΔΣ συνεδριάζει ακολουθώντας ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων, υιοθετεί ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης, λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και 
εποπτεύει σε συνεχή βάση τα στελέχη της Εταιρείας στα οποία, βάσει του οργανογράμματος ή 
κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το ΔΣ, έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

Τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. 
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Το ΔΣ συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά 
του.  
 

3.2.2 Αρμοδιότητες ΔΣ 

Το ΔΣ αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας το οποίο ασκώντας τις αρμοδιότητές 
του, προστατεύει τα εταιρικά της συμφέροντα και μεριμνά για την εταιρική συμμόρφωση ως προς 
τις διατάξεις την ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.  

Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των 
αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του 
εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας, να εποπτεύουν 
την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα 
μέλη του ΔΣ για τις εταιρικές υποθέσεις. 

Συνεπώς το ΔΣ της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για: 

 τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, 
 την λήψη αποφάσεων για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του 

εταιρικού σκοπού, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα  με το νόμο ή 
το Καταστατικό της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης,  

 τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία αφορά την προαγωγή των συμφερόντων της 
Εταιρείας, 

 τον ορισμό και επίβλεψη του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 
του ν. 4706/2020, και την περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση,  τουλάχιστον ανά τρία 
(3) οικονομικά έτη, της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς του, προβαίνοντας στις 
δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων,  

 την ανάθεση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη 
του, 

 τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου (που περιλαμβάνει τις λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων) ,  

 τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος 
και την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης με 
παράλληλη ενημέρωση των άλλων μελών του ΔΣ για τις εταιρικές υποθέσεις, 

 τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας, καθώς και τη 
διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμισή τους με την 
εταιρική κουλτούρα, 

 την διάχυση των αξιών και του εταιρικού σκοπού σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και 
συμπεριφορές εντός της Εταιρείας,  

 το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας και την 
έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου της, 
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 τον καθορισμό της έκτασης της έκθεσης της Εταιρείας στους κινδύνους, που προτίθεται να 
αναλάβει στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της και ειδικότερα των μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών στόχων της, 

 τον ορισμό ή και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και 
του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, εφόσον υφίσταται, 

 τη θέσπιση πολιτικής για τον εντοπισμό, την αποφυγή και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
συμφερόντων ανάμεσα στα συμφέροντα της Εταιρείας και αυτά των Μελών του ΔΣ ή 
προσώπων στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του, 

 τον καθορισμό των κατάλληλων δομών, γραμμών αναφοράς και αρμοδιοτήτων προς την 
επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,  

 τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του και των ανωτάτων στελεχών της 
Εταιρείας, 

 την αποτελεσματική λειτουργία του, τη συστηματική αξιολόγησή του, καθώς και των 
Επιτροπών του και των μελών του και τη συνεχή βελτίωσή τους, 

 τη μέριμνα για τη σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ και των 
Επιτροπών του, καθώς και για τη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση ως αυτή απορρέει από 
την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τα εταιρικά έγγραφα και πολιτικές και διαδικασίες που 
το διέπουν καθώς και  

 τις λοιπές αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, του 
Κανονισμού Λειτουργίας της και της κείμενης νομοθεσίας. 

Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα, εν γένει, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή    περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Σε κάθε 

περίπτωση οι αρμοδιότητες του ΔΣ τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 

4548/2018, όπως ισχύει. 

 

Όλα τα ανωτέρω εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ ο οποίος επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα. 

3.1.1 Πρόεδρος ΔΣ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ συνιστά τον κύριο συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης, του ΔΣ και των 
μετόχων της Εταιρείας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Προΐσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και διευθύνει τις εργασίες του σε συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στους μετόχους, την Εταιρεία, τις εποπτικές αρχές, το νόμο 
και το Καταστατικό της Εταιρείας. 
 

 Καθορίζει την ημερήσια διάταξη και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων 
του ΔΣ ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεισφορά των μελών. Επιπλέον, 
ύστερα από αίτηση μέλους του ΔΣ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα 
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 

 Διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του ΔΣ και την υποστήριξή 
τους από τα στελέχη της διοίκησης.  
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 Διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών 
του ΔΣ στις εργασίες του, και διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των 
εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών.  

 
 Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το ΔΣ στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των 

απόψεων των μετόχων. Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους 
μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των 
μετόχων. 

 
 Διευκολύνει το διάλογο με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (“stakeholders”). 

 
 Μεριμνά για την αξιολόγηση του ΔΣ και των Επιτροπών του. 
 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος, και πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του ΔΣ, και στο βαθμό που διατηρεί εκτελεστική ιδιότητα, θα ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που του παρέχουν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του ΔΣ, με σκοπό να συμμετέχει σε όλες τις 
αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την πορεία της Εταιρείας. 
 
3.1.2 Αντιπρόεδρος/οι ΔΣ 

Oι Αντιπρόεδροι του ΔΣ ορίζονται ειδικά με την απόφαση συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα και είναι 
εκείνοι που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 
σχετική απόφαση Δ.Σ., στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος κωλύεται να τα εξασκήσει και γενικότερα 
όπου προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο.  

Εφόσον Αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικός, πέραν των αρμοδιοτήτων του που σχετίζονται με 
τη λειτουργία του ΔΣ, αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά του καθήκοντα και ασκεί τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που του παρέχουν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του ΔΣ, με σκοπό να 
συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την πορεία της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος ΔΣ έχει εκτελεστικά καθήκοντα, το ΔΣ εκλέγει έναν τουλάχιστον 
Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του, ο οποίος ωστόσο δεν αναπληρώνει τον Πρόεδρο 
στα εκτελεστικά του καθήκοντα. 

 

3.1.3 Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Διευθύνων σύμβουλος είναι το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ στο οποίο με απόφαση ανατίθενται οι 
αρμοδιότητες για τη διοίκηση της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της, ενεργώντας εντός των 
ορίων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το Καταστατικό, 
τις ειδικότερες αποφάσεις του ΔΣ,  τους Κανονισμούς και τις Πολιτικές που διέπουν την λειτουργία 
και την οργάνωση της Εταιρείας. 

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχει τις  ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στο πλαίσιο των 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το ΔΣ 

 Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του 
εταιρικού σκοπού, 

 Εκτελεί πάντοτε τις αποφάσεις του ΔΣ, 
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 Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής της Εταιρείας όπως αυτή 
καθορίζεται από το ΔΣ,  

 Αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σε 
τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του ΔΣ, γενικά ή για ορισμένες μόνο 
πράξεις, εντός του εύρους των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως 
και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης, 

 Διασφαλίζει την άμεση διάθεση προς τα Μέλη του ΔΣ κάθε πληροφορίας που καθίσταται 
απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

 Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του 
ΔΣ και την πλήρη ενημέρωση των Μελών του, 

 Διαβουλεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με 
την καταλληλότητα της εταιρικής στρατηγικής κατά την εφαρμογή της, 

 Ενημερώνει εγγράφως το ΔΣ χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε μόνος του είτε από κοινού με 
τα άλλα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και 
προτάσεις, όταν συντρέχουν καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται 
από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα, τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν 
σημαντικά την Εταιρία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες 
αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική της κατάσταση 
 

3.2.4 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Το ΔΣ δύναται να εκλέγει από τα μέλη του μέχρι δύο (2) Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και 
αναπληρώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του. Επίσης, με απόφασή του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται 
να εκχωρεί οιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

3.2.5  Εταιρικός Γραμματέας 

Το ΔΣ υποστηρίζεται από Γραμματέα ο οποίος διορίζεται από το ΔΣ κατά τη συγκρότησή του σε 
σώμα και δεν είναι μέλος αυτού. Έργο του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική 
υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του ΔΣ, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη 
συμμόρφωση του ΔΣ σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τους 
εσωτερικούς κανόνες της Εταιρείας. 

 
3.3 Επιτροπές ΔΣ 

Τη λειτουργία του ΔΣ της Εταιρείας υποστηρίζουν οι ακόλουθες Επιτροπές: 

 η Επιτροπή Ελέγχου  
 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 
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3.3.1 Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με σκοπό την παροχή στήριξης στο ΔΣ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του σχετικά με: 

 τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση  

 το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

 τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  

 τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων 

 την εποπτεία του Τακτικού Ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την πληρότητα και ορθότητα 

των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις πολιτικές και το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και αξιολογώντας την επάρκεια, αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της ελεγκτικής λειτουργίας του έργου 

του εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, στο σύνολο τους μη εκτελεστικά 
εκ των οποίων τα 2 ανεξάρτητα.  Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της που είναι ανεξάρτητο από την 
Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα). Η Επιτροπή 
συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όποτε θεωρείται σκόπιμο 
και αναγκαίο ενώ διεξάγει 2 τουλάχιστον συνεδριάσεις παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή. 
 
Η σύνθεση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στον 
Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

3.3.2 Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συστάθηκε με γνώμονα την υποστήριξη του ΔΣ για τον 
καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ΔΣ και των βασικών ανώτατων στελεχών και 
την εξασφάλιση αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας με εντοπισμό, παρουσίαση και 
υπόδειξη των κατάλληλων υποψήφιων προσώπων για την πλήρωση θέσεων του ΔΣ. Περαιτέρω 
συμμετέχει στην Διαδικασία Αξιολόγησης του ΔΣ. 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη που 
ορίζονται από το ΔΣ και αποτελείται είτε από Μη Εκτελεστικά Μέλη και στην πλειονότητά τους 
Ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, είτε από μόνο  
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές σε ετήσια βάση και 
έκτακτα, όποτε θεωρείται σκόπιμο και αναγκαίο. 

Η σύνθεση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 
περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 
Εταιρείας όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
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3.4 Διευθύνσεις και Υπηρεσίες 

3.4.1 Οικονομική Διεύθυνση (Finance) 

Η Οικονομική Διεύθυνση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και χωρίζεται στις 
εξής υπηρεσίες: 

 Οικονομικός Σχεδιασμός 
 Λογιστήριο 
 Treasury 
 Διοικητική Υποστήριξη 

Κύρια ευθύνη της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση των θυγατρικών του Ομίλου, απολογιστικά 
και προϋπολογιστικά. Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και παραγωγή reporting για τη 
Διοίκηση. Επιπλέον, βασική αρμοδιότητα της είναι η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση 
της Εταιρείας , η προετοιμασία και η δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
του Ομίλου, καθώς και η υποστήριξη λειτουργίας όλου του κυκλώματος της Εταιρείας, των 
σημαντικών συμβάσεων, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της. Επίσης, καλύπτει 
αρμοδιότητες επενδυτικών σχέσεων με προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων και επικοινωνία 
με την επενδυτική κοινότητα. Τέλος, αρμοδιότητα της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι η 
χρηματοοικονομική διαχείριση της Εταιρείας. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του επικεφαλής επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 

3.4.2 Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης & Χρηματιστηριακών Θεμάτων (Corp. Governance & 
Stock Exchange Affairs) 

Η Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης & Χρηματιστηριακά Θέματα αναφέρεται στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και σε αυτήν υπάγεται η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Χρηματιστηριακών 
Ανακοινώσεων. 

Βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η ορθή παρακολούθηση συμμόρφωσης της Εταιρείας 
και των οργάνων της, έναντι των Αρχών που την εποπτεύουν καθώς και των κανόνων εταιρικού 
δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με το κείμενο 
νομοθετικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας. Παράλληλα, έχει την ευθύνη 
της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα 
άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ενώ προβαίνει 
στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με το 
ν.3556/2007 καθώς και εταιρικά γεγονότα του ν.4548/2018 με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων 
ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας. Έχει παράλληλα την αρμοδιότητα για τη 
συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προνομιακών 
πληροφοριών.  

Οι κύριες αρμοδιότητες του επικεφαλής επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 

3.4.3 Νομικός Σύμβουλος (Legal)  

Ο Νομικός Σύμβουλος αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με κύρια ευθύνη τη διαχείριση 
των νομικών θεμάτων και υποθέσεων της Εταιρείας, την επαρκή ενημέρωση της διοίκησης επί 
νομικών θεμάτων και υποθέσεων των Εταιριών του Ομίλου. 
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Οι κύριες αρμοδιότητες του επικεφαλής επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 
3.4.4 Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
Βασικές αρμοδιότητές της είναι ο προσδιορισμός και καθορισμός σε τεχνικό και οργανωτικό 
επίπεδο των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των 
επικοινωνιών, και των πληροφοριών καθώς και των τεχνικών μέσων επίβλεψης των υποδομών της 
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, η οργανωτική προετοιμασία τους  προς αντιμετώπιση των 
απειλών ασφαλείας κατά των πληροφορικών συστημάτων και των υποδομών τους καθώς και η 
συμμόρφωσή τους με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο που 
αφορά στα θέματα ασφαλείας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων, των 
επικοινωνιών και των πληροφοριών καθώς και των τεχνικών μέσων επίβλεψης των σχετικών 
υποδομών.   
 

Οι κύριες αρμοδιότητες του επικεφαλής επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΣΕΕ») ορίζεται το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών 
μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού 
ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα 
της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από πολιτικές, διαδικασίες 
και μηχανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση 
με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς καθώς επίσης υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων και Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 

4.1 Εσωτερικός έλεγχος 

Η Εταιρεία έχει συστήσει ανεξάρτητη οργανωτική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εντός της 
Εταιρείας, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, 
εφαρμόζοντας αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει 
σχεδιαστεί έχοντας ως στόχο να προσθέτει αξία στην Εταιρεία, να παρακολουθεί και να βελτιώνει 
τις λειτουργίες και τις πολιτικές της αναφορικά με το ΣΕΕ.  

Η Μονάδα λειτουργεί βάσει του εγκεκριμένου από το ΔΣ της Εταιρείας Κανονισμό λειτουργίας 
της που περιγράφει:  

  την αποστολή και το εύρος εργασιών της Μονάδας, 
 την στελέχωση και λειτουργία της,  
 θέματα ανεξαρτησίας και δικαιοδοσίας, 
 τις αναλυτικές αρμοδιότητες της Μονάδας και του Επικεφαλής της,  
 τη διαδικασία αξιολόγησής της. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που υιοθετεί η Εταιρεία 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
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4.2 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ως μέρος του ΣΕΕ της Εταιρείας. Το Σύστημα 
Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τις κατάλληλες δομές, ρόλους, αρμοδιότητες, διαδικασίες και 
μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση των επιμέρους κινδύνων και την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους μέσα από τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε αποδεκτό βαθμό από το ΔΣ της 
Εταιρείας. 

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων η διοίκηση της Εταιρείας συλλέγει τις πληροφορίες 
που αφορούν την παρακολούθηση των κινδύνων και τροφοδοτεί τις πληροφορίες αυτές στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενεργειών για τη βέλτιστη ανταπόκριση σε αυτούς.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων βασίζεται σε τέσσερις άξονες: 

 Αναγνώριση των κινδύνων (risk identification) 
 Αξιολόγηση των κινδύνων (risk assessment) 
 Απόκριση στους ενδεχόμενους κινδύνους (risk response) 
 Παρακολούθηση και τις αναφορές κινδύνων (risk monitoring and reporting) 

 
Η Διαχείριση Κινδύνων είναι μια συστηματική διαδικασία για την Εταιρεία που στόχο έχει τον 
έγκαιρο και αποτελεσματικό προσδιορισμό, ανάλυση, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση 
κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της Εταιρείας.  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στο Μητρώο Κινδύνου και το Σχέδιο Δράσης της 
Εταιρείας που εγκρίνονται από το ΔΣ. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρμογή της 
διαδικασίας καθώς και την πρόοδο υλοποίησης των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων που υιοθετεί η Εταιρεία επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

4.3 Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η Εταιρεία με στόχο την έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωσή της προς το εκάστοτε ισχύον 
ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, υιοθετεί Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και παρακολουθεί την εφαρμογή του ώστε να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το 
βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού. 

Σκοπός του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ο προσδιορισμός του πλαισίου για τον 
εντοπισμό, την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την παρακολούθηση ζητημάτων κανονιστικής 
συμμόρφωσης και ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και καθηκόντων των αρμόδιων στελεχών 
για την εφαρμογή του. Κύρια αποστολή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η 
εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών για την επίτευξη της 
συμμόρφωσης αξιολογώντας τη πολυπλοκότητα και τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 
τόσο στο υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας αλλά και κατά το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων, 
προϊόντων, σχέσεων με τρίτους κτλ.. 

To ΔΣ της Εταιρείας με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου διασφαλίζει την επαρκή και 
αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και της 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως μέρος αυτού.  
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Το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες: 

 Στρατηγική Συμμόρφωσης 
 Διαχείριση Κινδύνου Συμμόρφωσης  
 Πολιτικές και διαδικασίες Συμμόρφωσης 
 Διαμόρφωση Κουλτούρας Συμμόρφωσης 

Το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που ακολουθεί η Εταιρεία επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα. 

 

5. Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επάρκειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, υιοθετεί Πολιτική και Διαδικασία Διενέργειας 
Περιοδικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ. Αρμόδιο για τη διασφάλιση της επάρκειας και 
αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ είναι το ΔΣ της Εταιρείας. Το ΣΕΕ παρακολουθείται και εξετάζεται 
συστηματικά από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει του εγκεκριμένου από την Επιτροπή 
Ελέγχου ετήσιου πλάνου ελέγχων, ενώ πραγματοποιείται και περιοδική αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο αξιολογητή.  

Η αξιολόγηση του ΣΕΕ εξετάζει: 

 Την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια της χρηματοοικονομικής  
πληροφόρησης (σε ατομική και ενοποιημένη βάση), 

 Τη διαχείριση κινδύνων, 
 Την κανονιστική συμμόρφωση, 
 Την εφαρμογή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. 

 
Η σχετική πολιτική και διαδικασία περιγράφει το εύρος και το αντικείμενο αξιολόγησης, τα στάδια 
επιλογής του ανεξάρτητου αξιολογητή καθώς και τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει, τη 
παρακολούθηση του έργου και τη διαδικασία επικοινωνίας των αναφορών προς την Επιτροπή 
Ελέγχου και το ΔΣ. 

Η ανωτέρω πολιτική και διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

6. Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 

6.1 Διαδικασία Πρόσληψης 

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασία πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Μέσα από 
τη διαδικασία αυτή προσδιορίζονται τα επιμέρους στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών, και ειδικότερα περιγράφεται η αναγνώριση από 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και 
Υποψηφιοτήτων της ανάγκης κάλυψης νέας θέσης, οι ενέργειες αναζήτησης και ανάδειξης του 
καταλληλότερου υποψήφιου στελέχους που καλύπτει τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και του 
υποψηφίου μέσω α) εσωτερικής διαδοχής, β) μέσω ανάθεσης της εξεύρεσης σε εξωτερικό 
σύμβουλο ή γ) σύστασης μέλους του ΔΣ ή της Ανώτατης Διοίκησης. 
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Επιπλέον η διαδικασία αποτυπώνει τα ειδικότερα χαρακτηριστικά/ κριτήρια που αναμένεται να 
ικανοποιεί το υποψήφιο στέλεχος, ενώ ολοκληρώνεται με τα βήματα της τελικής επιλογής του 
στελέχους και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα διοίκησης της 
Εταιρείας.  

Οι επιμέρους ρόλοι της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, του Διευθύνοντος Συμβούλου 
και του ΔΣ κατά τη διεκπεραίωση των βημάτων της διαδικασίας προσδιορίζονται στο σχετικό 
κείμενο. 

6.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των ανώτατων διευθυντικών 
στελεχών. Στη σχετική διαδικασία προσδιορίζονται τα επιμέρους βήματα που ακολουθεί η 
Εταιρεία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, 
συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ειδικότερα περιγράφεται 
η διαδικασία στοχοθεσίας, τα επιμέρους βήματα αξιολόγησης της απόδοσης καθώς και ο τρόπος 
επικοινωνίας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

Οι επιμέρους ρόλοι του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Επιτροπής Αποδοχών  και Υποψηφιοτήτων 
και του ΔΣ κατά τη διεκπεραίωση των βημάτων της διαδικασίας προσδιορίζονται στο σχετικό 
κείμενο. 

Η ανωτέρω διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

7. Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων 

Η Εταιρεία έχει συντάξει και εφαρμόζει Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών  προσώπων που 
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενή σχέση με αυτά.  

Η διαδικασία περιγράφει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των υπόχρεων 
προσώπων όπως ορίζονται από αυτό σε σχέση με τη γνωστοποίηση συναλλαγών προς την Εταιρεία 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη μη διενέργεια συναλλαγών σε κλειστές περιόδους και τέλος 
την υποχρέωση ενημέρωσης της Εταιρείας για τα πρόσωπα με τα οποία διατηρούν στενούς 
δεσμούς και την έγγραφη ενημέρωση των προσώπων αυτών για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.  

Επίσης περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για την κατά περίπτωση έγκριση από την 
Εταιρεία διενέργειας συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου και οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης πληροφοριών από την Εταιρεία προς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Η ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα.  

 

8. Γνωστοποίηση Σχέσεων Εξάρτησης Μελών ΔΣ 

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

Ένας μέλος του ΔΣ θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 9 του v. 4706/2020.  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια να αξιολογεί εάν τα ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και εξετάζει εάν υφίστανται επαγγελματικές 
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ή άλλες σχέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την άσκηση της 
αντικειμενικής και ανεξάρτητης κρίσης τους ή της ικανότητας τους να ενεργούν με γνώμονα το 
συμφέρον της Εταιρείας.  

Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οφείλουν τα ίδια να ενημερώνουν την Επιτροπή 
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, υποβάλλοντας 
έγγραφη «Δήλωση Πλήρωσης Όρων Ανεξαρτησίας», ενώ παράλληλα η Επιτροπή σε ετήσια βάση 
και πριν τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
σχετική διαπίστωση, ζητά από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να επιβεβαιώσουν την πλήρωση 
των κριτηρίων ανεξαρτησίας.  

Η ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

9. Διαδικασία Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη  

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, οι οποίες 
ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, το οποίο 
προστέθηκε με την Οδηγία 2017/828/ΕΕ για τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών µε 
συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24 και 27.  

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τη 
παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.4706/2020.  

Στη σχετική διαδικασία: 

 ορίζεται το ποιοι συνιστούν τα συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία, θεσπίζονται οι κανόνες 
και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικής εποπτείας των συμβάσεων ή συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα 
μέρη και 

 τίθενται οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την 
έγκριση  και την δημοσιοποίηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με βάση και τις 
σχετικές προβλέψεις της εταιρικής νομοθεσίας. 

Επιμέρους ρόλοι όπως της Οικονομικής Διεύθυνσης ή/ και άλλων Μονάδων κατά τη διεκπεραίωση 
των βημάτων της διαδικασίας προσδιορίζονται στο σχετικό κείμενο της διαδικασίας. 

Η ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

10. Σύγκρουση Συμφερόντων 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία είναι σύμφωνη με το κείμενο νομικό πλαίσιο, 
όπως το ν.4548/2018 και το ν.4706/2020. Η πολιτική και η διαδικασία δεσμεύει τα μέλη του ΔΣ, 
υφιστάμενα και υποψήφια, κάθε στέλεχος της Εταιρείας και τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 
ανατεθεί αρμοδιότητες από το ΔΣ της Εταιρείας, καθώς και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας. 

Η πολιτική και διαδικασία προσδιορίζει τα καθήκοντα των Υπόχρεων Προσώπων, καθώς και την 
υποχρέωση πίστεως στην Εταιρεία, βάσει της οποίας οφείλουν να αποφεύγουν καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και να μην αποκτούν ίδια πλεονεκτήματα και προσωπικά οφέλη 
σε βάρος αυτής, εκτός εάν τους έχουν παρασχεθεί ρητώς.  
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Τα μέλη του ΔΣ και κάθε στέλεχος της Εταιρείας ή και τρίτο πρόσωπο στους οποίους έχουν 
εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες του ΔΣ οφείλουν να προβαίνουν σε ειδικές γνωστοποιήσεις προς την 
Εταιρεία προς αποφυγή πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους σε ετήσια βάση. 

Οι επιμέρους ρόλοι και αρμοδιότητες κατά την εφαρμογή των επιμέρους βημάτων της πολιτικής 
και της διαδικασίας προσδιορίζονται στο σχετικό κείμενα. 

Η πολιτική και διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

11. Συμμόρφωση με Νομοκανονιστικές Διατάξεις  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται θέματα συμμόρφωσης με την εφαρμογή επιμέρους πολιτικών και 
διαδικασιών καθώς και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της, στα οποία ειδικότερα 
περιγράφονται: 

 οι αρχές ηθικής δεοντολογίας, που περιγράφουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι 
στους εργαζόμενους της, καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά όλων 
των εργαζομένων της Εταιρείας, 

 οι κανόνες συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές, βάσει των οποίων κανένα μέλος της 
Εταιρείας δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε εξαπάτηση ή οποιαδήποτε άλλη αθέμητη 
συναλλαγή με κάποιο πελάτη ή προμηθευτή της, με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση 
αυτού, 

 οι αρχές κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς,  
 οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, 
 οι πολιτικές, διαδικασίες και οι μηχανισμοί αναφορικά με τη διαχείριση καταγγελιών. 

 

Οι υφιστάμενες πολιτικές και οι διαδικασίες περιγράφουν και εξηγούν κανονιστικές απαιτήσεις 
καθώς και τους μηχανισμούς για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας. Οι κανονιστικές 
υποχρεώσεις και οι απαιτούμενες πολιτικές διαδικασίες και μηχανισμοί συλλέγονται κατά την 
άσκηση αξιολόγησης κινδύνου συμμόρφωσης  και οι όποιες τροποποιήσεις αναγνωρίζονται κατά 
την ετήσια κατάρτιση του ετήσιου σχεδίου δράσης κανονιστικής συμμόρφωσης όπως 
περιγράφεται στο Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. 

Το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που εφαρμόζει η Εταιρεία επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα. 

 

12. Προνομιακή Πληροφόρηση  

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σχετική Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης 
και Ορθής Ενημέρωσης Κοινού που περιλαμβάνει τους κατάλληλους μηχανισμούς και 
μεθοδολογίες σχετικά με την αποτελεσματική και σύννομη διαχείριση της Προνομιακής 
Πληροφόρησης και την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.  

Η διαδικασία παρουσιάζει και αναλύει τα κατωτέρω:  

 την αξιολόγηση μιας πληροφορίας ως προνομιακής ή μη,  
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 το πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση ή την αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών 
πληροφοριών,  

 τις απαιτούμενες ενέργειες στις περιπτώσεις ανάγκης διάψευσης πληροφοριών από 
τρίτους, 

 τις ενέργειες και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας πληροφοριών,  

 τη διαδικασία κατάρτισης και επικαιροποίησης καταλόγων προσώπων που κατέχουν 
προνομιακές πληροφορίες και 

 τις ενέργειες για την ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
τις απαγορεύσεις  τους.  

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη 
διαδικασία με την εποπτεία του ΔΣ.  

Η ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στο Παράρτημα.  

 

13. Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ και Στελεχών 

13.1 Εκπαίδευση μελών ΔΣ 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και δεσμεύεται να εφαρμόζει την Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ και 
Στελεχών, μέσα από την οποία εισάγει ένα πλαίσιο επιμόρφωσης των νέων μελών ΔΣ με το οποίο 
στοχεύει να τους επικοινωνήσει τις βασικές αρχές, τις αξίες και την στρατηγική της Εταιρείας, 
καθώς και να τους ενημερώσει αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, ώστε να 
καθίσταται πιο ομαλή η ένταξή τους στην κουλτούρα της Εταιρείας.  

Παράλληλα η Εταιρεία έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τα υφιστάμενα μέλη του ΔΣ μέσω 
πολλαπλών δράσεων επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Πολιτικής 
Καταλληλόλητας της Εταιρείας, καθώς και τις προτεραιότητες της Εταιρείας σε στρατηγικό 
επίπεδο. 

13.2 Εκπαίδευση Διευθυντικών και λοιπών Στελεχών 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σημαντικότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της ως 
απαιτούμενο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της, για αυτό και έχει καταρτίσει την 
Πολιτική Εκπαίδευσης με βασικές αρχές την ανάδειξη της ακεραιότητας, των ηθικών αξιών, και των 
διαδικασιών της Εταιρείας καθώς και την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων για την κάλυψη των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας μέσω ενός δομημένου 
προγράμματος εκπαίδευσης, βάσει των αναγκών των εργαζομένων.  

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εισαγωγικής και συνεχούς επιμόρφωσης για τα στελέχη της. 
Κάθε νέο στέλεχος λαμβάνει την απαραίτητη εισαγωγική εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να 
ενσωματωθεί άμεσα και αποτελεσματικά στο εταιρικό περιβάλλον και αντίστοιχα όλα τα στελέχη 
λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση έπειτα από αξιολόγηση του προφίλ ικανοτήτων και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων που η Εταιρεία κρίνει ότι πρέπει να διαθέτουν, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αξιολόγησής τους  καθώς και τυχόν αιτήματα εκπαίδευσης από τις επιμέρους 
Διευθύνσεις. 
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Η ανωτέρω Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ, Διευθυντικών και λοιπών Στελεχών επισυνάπτεται 
στο Παράρτημα. 

 

14. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Η  Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη βιώσιμη ανάπτυξη ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της 
παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Με βάση αυτή την πεποίθηση, θεσπίζει και δεσμεύεται να 
τηρεί Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία αποτυπώνει σε συγκεκριμένο πλαίσιο τις 
δεσμεύσεις και τις ευθύνες που αναλαμβάνει έναντι των εργαζομένων της, της αγοράς, του 
περιβάλλοντος και της κοινωνίας με στόχο να συνεχίζει να επιτελεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως διαχρονικά έχει αποδείξει.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό προσανατολισμό και προτεραιότητα της Εταιρείας η 
οποία δεσμεύεται να λειτουργεί έχοντας ως βάση τις αρχές και τις αξίες της και κινητήριο δύναμη 
τους ανθρώπους της. 

Η Πολιτική καθορίζεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας η οποία δεσμεύεται: 
 για τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δημιουργία οικονομικής αξίας για τους μετόχους 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
 για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής, 
 για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με μέριμνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές ή/και 

κοινωνικές επιδράσεις, 
 για την ενίσχυση της καινοτομίας, 
 για τη συστηματική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 

 
Η σχετική πολιτική περιλαμβάνει παράλληλα την περιγραφή των δράσεων που συνδέονται με τους 
θεματικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα δράσεις ως προς την εταιρική 
διακυβέρνηση, την καινοτομία και έρευνα, την αγορά και τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, 
το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Η ανωτέρω πολιτική επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

 

15. Ισχύς - Τροποποίηση - Παρακολούθηση  

Ως έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το ΔΣ της 
Εταιρείας. Ο Κανονισμός καθώς και κάθε τροποποίησή του εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας.  

Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα για τροποποιήσεις του Οργανογράμματος (είτε στο 
σύνολο, είτε σε ορισμένα μόνο σημεία του) και των Πολιτικών, Διαδικασιών που περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.  
 
Ο Κανονισμός και τα Παραρτήματά του μπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε να είναι πάντοτε 
επικαιροποιημένα με δεδομένες τις μεταβολές τόσο του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου το οποίο 
διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, όσο και των επιχειρησιακών αναγκών αυτής. 
 Επίσης, μπορούν να μεταβληθούν στην περίπτωση που κάποια θέματα συμπεριληφθούν στο 
Καταστατικό της Εταιρείας, σε μελλοντική τροποποίησή του.  
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Η Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Χρηματιστηριακών Θεμάτων έχει την ευθύνη 
συντήρησης του Κανονισμού και της δημιουργίας εγγράφου τροποποιήσεων, το οποίο 
ενσωματώνεται στον Κανονισμό. 
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Παράρτημα 

α/α Κείμενο 

1 Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου 

2 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 

3 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 

4 Καθήκοντα των Επικεφαλής των Διευθύνσεων 

5 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

6 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

7 Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

8 Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου 

9 Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 

10 Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών από πρόσωπα που 
ασκούν Διευθυντικά καθήκοντα 

11 Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης Μελών ΔΣ  

12 Διαδικασία Συναλλαγών με Συνδεδεμένα μέρη 

13 Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

14 Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης και ορθής Ενημέρωσης 
Κοινού 

15 Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ και Στελεχών 
 

16 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 


