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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Προοίμιο 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής «Κανονισμός Λειτουργίας») της 

εταιρίας με την επωνυμία «AS COMPANY Ανώνυμη Εμπορική – Βιομηχανική 

Εταιρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Παιχνιδιών» (εφεξής «Εταιρία») 

καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4548/2018, του Ν. 4706/2020, του 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του 2021 (εφεξής «ΚΕΔ»), του 

καταστατικού της Εταιρίας (εφεξής «Καταστατικό») και του εν γένει νομοθετικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της. Στην παρούσα μορφή του εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) και τέθηκε σε ισχύ την 16.07.2021. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στο εγκεκριμένο από το Δ.Σ. οργανόγραμμα 

της Εταιρίας. Ανταποκρίνεται στο μέγεθός της, το αντικείμενό της και τις αρχές 

σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας. Σ’ αυτόν καταγράφονται οι αρμοδιότητες, 

τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των οργάνων των επιτροπών και των επικεφαλής 

τους που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς επίσης πολιτικές 

και διαδικασίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Ν. 4706/2020. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματά 

του, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται και καταγράφονται οι Πολιτικές, οι 

Διαδικασίες και οι Κανονισμοί των επιμέρους Μονάδων και Επιτροπών 

(Παραρτήματα 1-17). Το κυρίως σώμα του Κανονισμού Λειτουργίας λογίζεται ως 

Συνοπτικός Κανονισμός Λειτουργίας και είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της 

Eταιρίας (https://ir.ascompany.gr/el/home/). Τα Παραρτήματα είναι αναρτημένα 

στο ενδοδικτυακό (intranet) σύστημα της Εταιρίας και η πρόσβαση σε αυτά είναι 

ελεγχόμενη.   

Ο Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά με το 

Καταστατικό της Εταιρίας, χωρίς να κατισχύει αυτού.  

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας 
Στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και τα Παραρτήματά του ορίζονται, μεταξύ 

άλλων: 

• η οργανωτική δομή και διάρθρωση της Εταιρίας, οι αρμοδιότητες των 

Διευθύνσεων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι σχέσεις μεταξύ 

αυτών καθώς και αυτών με τη Διοίκηση της Εταιρίας, 

• οι βασικές αρχές λειτουργίας του Δ.Σ. της Εταιρίας, με αναφορά στις 

αρμοδιότητες των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων 

μελών,  

https://ir.ascompany.gr/el/home/
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• οι βασικές αρχές λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και των λοιπών 

Επιτροπών του Δ.Σ. (εφεξής οι «Επιτροπές»), 

• τα κύρια χαρακτηριστικά, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης) καθώς και η πολιτική 

και η διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησής του, 

• η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των ανώτατων 

διευθυντικών στελεχών, 

• οι διαδικασίες γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία και των προσώπων που έχουν στενό 

δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, καθώς και άλλων προσώπων για τα οποία η 

Εταιρία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014), 

• η γνωστοποίηση και η αξιολόγηση από την Εταιρία τυχόν σχέσεων εξάρτησης 

των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και των προσώπων που έχουν 

στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα,  

•  η διαδικασία που αφορά τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, 

• οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων, 

• οι βασικές πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και 

λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,  

• η διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης 

του κοινού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, 

• η πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Δ.Σ., των μελών των Επιτροπών, των 

διευθυντικών στελεχών, του Εσωτερικού Ελεγκτή, των στελεχών που 

ασχολούνται με την διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση και 

τα πληροφοριακά συστήματα καθώς και των προϊσταμένων τμημάτων της 

Εταιρίας. 

 

Άρθρο 2: Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας 
2.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας εφαρμόζεται από τα εξής πρόσωπα (εφεξής τα 

«υπόχρεα πρόσωπα»): (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Διευθυντές (εφεξής τα «Διευθυντικά Στελέχη») (β) τους εργαζόμενους της Εταιρίας 

(γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και των λοιπών επιτροπών του Δ.Σ., που δεν 

ανήκουν στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις (δ) τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

Εταιρίας που συνδέονται με αυτήν με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή 

έργου, στο μέτρο που υπάγονται στον Κανονισμό αυτό με σχετική αναφορά στη 

σύμβασή τους, όσον αφορά στις διατάξεις του Κανονισμού που συνάδουν προς την 

υπηρεσία ή το έργο τους. 
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2.2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας δεσμεύει άμεσα τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία 

οφείλουν να τον τηρούν συμπληρωματικά προς τις υποχρεώσεις τους, που 

προκύπτουν από το Νόμο, την κάθε είδους σύμβαση μεταξύ αυτών και της Εταιρίας 

και τους επιμέρους Κανονισμούς και Πολιτικές της Εταιρίας στις οποίες υπάγονται.  

 

Άρθρο 3: Ισχύς και διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού 

Λειτουργίας 
3.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας και οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίησή του 

τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Εταιρίας και περίληψή 

του δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας [α.14 παρ. 2 ν 

4706/2020]. Κοινοποιείται/ διανέμεται ελεγχόμενα, με ευθύνη του Δ.Σ. της Eταιρίας, 

σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, προς όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία 

δεσμεύει κατά το άρθρο 2 του παρόντος. 

3.2. Το Δ.Σ. αξιολογεί διαρκώς την επικαιρότητα και αποτελεσματικότητα του 

Κανονισμού, τον οποίο μπορεί να αναμορφώνει ή να τροποποιεί μετά από γραπτή 

εισήγηση μέλους του, των Επιτροπών του, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του 

Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

ιδίως σε περίπτωση μεταβολών του νομοθετικού και ενγένει κανονιστικού πλαισίου ή 

της οργανωτικής δομής της Εταιρίας.  

 

Α. Οργανωτική Δομή της Εταιρίας 

Άρθρο 4: Οργανόγραμμα 
4.1. Η οργανωτική δομή της Εταιρίας αποτυπώνεται σε σχετικό Οργανόγραμμα, 

όπως συνοπτικά αποτυπώνεται κατωτέρω. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή 

εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες της, στο πλαίσιο των αρχών και πρακτικών που 

διαφυλάσσουν, προάγουν και ικανοποιούν τα έννομα συμφέροντα της ίδιας και 

όσων συνδέονται με αυτήν.  

4.2. Το Αναλυτικό Οργανόγραμμα απεικονίζει τις θέσεις της οργάνωσης και την 

ιεραρχική σχέση μεταξύ. Μέσω της ιεραρχικής ένταξης κάθε θέσης στο 

Οργανόγραμμα καθορίζεται η ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα, στην οποία αναφέρεται. 

Η κάθε ανώτερη βαθμίδα έχει την ευθύνη παρακολούθησης, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης της κατώτερης αυτής. Οι γραμμές αναφοράς δεν αποκλείουν την 

συνεργασία και αλληλεπίδραση, προς εξυπηρέτηση πάντοτε των εννόμων 

συμφερόντων και αναγκών εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας. 
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Β. Διοίκηση της Εταιρίας 

Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση της Εταιρίας 
Η Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Γ.Σ.») των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, το Καταστατικό και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

ακολουθεί η Εταιρία, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται 

σύμφωνα με το Νόμο, είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και εάν 

απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο 
6.1. Γενικά   

Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ασκείται από το Δ.Σ. 

συλλογικά, πλην των περιπτώσεων που αυτές ανατίθενται σε φυσικά πρόσωπα, 

σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. 

των μετόχων της Εταιρίας, μετά από πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ. και κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συμφωνία με την 

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ. της 

Εταιρίας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του, 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες 

συναλλαγές Εταιρίας ή μη εισηγμένης Εταιρίας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα 

μέρη. Κάθε υποψήφιο Μέλος υποβάλλει στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
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γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης. 

Το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, 

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του 

τακτική Γ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει μέλη 

αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται 

εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά 

μέλη. Η εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι 

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και 

ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί 

να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα 

στην ημερήσια διάταξη. 

 

Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της 

περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά ζητήματα που την αφορούν και 

αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον 

Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. της 

Εταιρίας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε. 

Εκτενέστερη αναφορά στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. γίνεται στο άρθρο 11 

του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

6.2. Σύνθεση και Λειτουργία του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) Μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να 

ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο 

για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ.  

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που 

απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό 

μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρίας. 

Η εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. δεν μπορεί να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) του συνόλου των Μελών του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να 

συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Δ.Σ., έναν μη Εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρο και έναν Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα Προέδρου και 

Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Το Δ.Σ. μπορεί 

οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως 

Διευθύνοντες Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της 

θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι αρμοδιότητες και εξουσίες άλλων 

μελών του Δ.Σ., καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Η ιδιότητα του 
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Προέδρου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και 

αυτού με την ιδιότητα του εκτελεστικού Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντού. 

Το Δ.Σ. ακολουθεί πρόγραμμα τακτικών συνεδριάσεων, κάθε φορά και με τις 

προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος, το Καταστατικό και ο Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρίας. 

Επίσης συνέρχεται εκτάκτως εφόσον συντρέχει ειδικός λόγος. Στις συνεδριάσεις του 

Δ.Σ. προεδρεύει, κατά κανόνα, ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο 

Αντιπρόεδρος που έχει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού μέλους και σε περίπτωση 

κωλύματος και αυτού, το αρχαιότερο από τα μέλη. Για τα ζητήματα σύγκλησης, 

απαρτίας, πλειοψηφίας του Δ.Σ. και αντιπροσώπευσης απουσιαζόντων μελών στις 

συνεδριάσεις, γίνεται αναφορά στα άρθρα 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

 

6.3. Διάκριση των Μελών του Δ.Σ. σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και 

Ανεξάρτητα  

Τα Μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε Εκτελεστικά, μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη 

Εκτελεστικά Μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες των άρθρων 5 και 6 του 

Ν. 4706/2020, και σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του 

Ν. 4706/2020.  

 

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. απασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 

της Εταιρίας και είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται 

από το Δ.Σ.  

Τα Μn Εκτελεστικά Μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητημάτων εν γένει, κυρίως με την Εταιρική Διακυβέρνηση και άλλες υποχρεώσεις 

που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία.  

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να κατέχουν μετοχές σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν πρέπει 

να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.  

Η πλήρωση των προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό μέλους Δ.Σ. ως ανεξάρτητου 

μέλους επανεξετάζεται από το Δ.Σ. σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος 

και, πάντως, πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην 

οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον 

έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας ή σε περίπτωση που 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν 

στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Δ.Σ. προβαίνει στις δέουσες 

ενέργειες αντικατάστασής του. 

Ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών. Σε περίπτωση κλάσματος, ο 
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αριθμός στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Τα Ανεξάρτητα 

Μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). 

Η Εταιρία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Δ.Σ. ή της Γ.Σ., που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών του Δ.Σ., 

εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής. 

 

6.4. Καθήκοντα του Δ.Σ. 

Στα καθήκοντα του Δ.Σ. περιλαμβάνεται η ευθύνη άσκησης αποτελεσματικού 

ελέγχου όλων των Διευθύνσεων και επιμέρους Τμημάτων της Εταιρίας, σε όλες τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν. Επίσης, το Δ.Σ. προβαίνει στην κατάρτιση του 

ετήσιου προϋπολογισμού, στη χάραξη της επιχειρηματικής πολιτικής και στρατηγικής 

της Εταιρίας, στην σύνταξη και την ανάθεση ελέγχου των δημοσιευόμενων 

λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων, καθώς και στη 

σύνταξη εκθέσεως πεπραγμένων προς τους μετόχους της Εταιρίας βάσει των 

προβλεπόμενων διατάξεων για τις εισηγμένες εταιρίες σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, 

στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. εμπίπτουν, κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, τα ακόλουθα:  

• Η εκπροσώπηση της Εταιρίας στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, 

ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης 

Αρχής, ο διορισμός πληρεξουσίων Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων, η 

παράσταση για λογαριασμό της Εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και 

δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, η ανάθεση της δόσης όρκου 

σε ένα από τα Μέλη του Δ.Σ. ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, η 

συνομολόγηση διαιτησιών, ο διορισμός διαιτητών, η άσκηση ή παραίτηση 

από ένδικα μέσα, προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, η εντολή 

προς διενέργεια αναγκαστικών ή συντηρητικών εκτελέσεων, η υποβολή 

αίτησης για κήρυξη πτωχεύσεων, η υποβολή μηνύσεων και η παραίτηση από 

αυτές, η άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Πολιτικών, Διοικητικών ή 

Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και η 

παραίτηση από αυτά, η προσβολή εγγράφων ως πλαστών ή άκυρων και η 

κατάργηση δικών. 

• Η διαχείριση και εκμετάλλευση της εταιρικής περιουσίας, η αγορά, πώληση, 

εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης, η σύσταση ενεχύρου, πραγματικών ή 

προσωπικών δουλειών, η μίσθωση, εκμίσθωση, ανταλλαγή κινητών ή 

ακινήτων, η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ακίνητα και η σύνταξη 

κανονισμών των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, η λήψη 

εξασφαλιστικών ή άλλων μέτρων υπέρ της εταιρικής περιουσίας, η έκδοση, 

αποδοχή, τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή εν γένει 

αξιογράφων, η είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρίας, η παροχή πάσης 

φύσεως εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με 

τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την 
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ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η διενέργεια ή αποδοχή παρακαταθηκών, η 

σύναψη ή αποδοχή δανείων ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεων τραπεζικών ή 

άλλων απλών ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, η αίτηση έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών, η σύναψη κάθε εν γένει ενοχικής, εμπράγματης ή εμπορικής 

σύμβασης, δικαιοπραξίας ή συναλλαγής. 

• Η λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή 

εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής. 

• Η διοίκηση και οργάνωση της Εταιρίας και των επιχειρήσεών της, η σύναψη 

συμβάσεων αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, η λήψη απόφασης για 

την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, 

υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της Εταιρίας, ο 

διορισμός και η παύση των Διευθυντών, των πρακτόρων, αντιπροσώπων, 

καθώς και του προσωπικού της Εταιρίας, ο καθορισμός των καθηκόντων και 

της αμοιβής τους, εφόσον αυτοί δεν είναι Μέλη του Δ.Σ., οπότε οι αποδοχές 

και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε απολαβές κανονίζονται από τη Γ.Σ. με ειδική 

απόφασή της, η σύγκληση των Γ.Σ. των μετόχων, τακτικών ή εκτάκτων και ο 

ορισμός της ημερήσιας διάταξής τους. 

• Το κλείσιμο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας, η σύνταξη του 

ισολογισμού των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων 

εκθέσεων πεπραγμένων, η πρόταση των διενεργηθησομένων αποσβέσεων ή 

κρατήσεων και ο τρόπος διάθεσης των κερδών. 

• Η διενέργεια εν γένει κάθε πράξης και η λήψη κάθε απόφασης σχετικής με 

τους σκοπούς της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην 

Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν 

άρθρο. 

 

Επίσης, στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ανήκει η λήψη αποφάσεων για την ίδρυση και εν 

γένει λειτουργία θυγατρικών εταιριών, τον ορισμός των νομίμων εκπροσώπων και 

διευθυντικών στελεχών τους. 

 

Γενικά, το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί απεριόριστα για κάθε θέμα που συνδέεται με 

τους σκοπούς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, πλην αν ορίζεται 

άλλως από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρίας. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν 

υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. 

 

Επιπρόσθετα το Δ.Σ.:  

• ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 

σύμφωνα με τα άρθρα 1- 24 του Ν. 4706/2020,  

• παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά 

έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις 

δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.  
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• διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, που αποβλέπει στους ακόλουθους 

στόχους:  

o στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την 

αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,  

o στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που 

συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της 

Εταιρίας και του Ομίλου της,  

o στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, 

o στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο 

προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και 

του Ομίλου, την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, 

καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και 

του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 151 του N. 4548/2018,  

o στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς 

και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της 

Εταιρίας.  

• διασφαλίζει, ότι τα όργανα που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι ανεξάρτητα από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι 

διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς 

και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα 

επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.  

• διασφαλίζει, ότι το αναλυτικό βιογραφικό εκάστου Μέλους (περ. β΄ της παρ. 1 

του άρθρου 18 του Ν.4706/2020) επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται 

αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. 

 

6.5. Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Δ.Σ. μπορεί να 

αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα, τις 

εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και 

εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα 

πρόσωπα αυτά είναι Μέλη του ή όχι. Το πρακτικό του Δ.Σ. που ορίζει τις εξουσίες και 

τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στα μέλη του, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. 

 

Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών (άρθρο 6 του ν. 4706/2020) 

Μεταξύ άλλων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό, την 

υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. για την θέσπιση και αναμόρφωση της στρατηγικής 

της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς και για  την εφαρμογή και παρακολούθηση της 

στρατηγικής που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας.  
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Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σχετικά με την στρατηγική της Εταιρίας και του 

Ομίλου, οφείλουν να ενημερώνουν το Δ.Σ. σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 

την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής καθώς και να υποβάλλουν 

εγκαίρως, είτε από κοινού είτε χωριστά, προς το Δ.Σ. υπομνήματα για τυχόν 

κινδύνους που επαπειλούν ή/και αναλαμβάνονται σχετικά με την δραστηριότητα της 

Εταιρίας και του Ομίλου και τις εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην οικονομική 

κατάσταση τους, προτείνοντας μέτρα πρόληψης ή μετριασμού τους, ιδίως σε 

υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες 

να ληφθούν μέτρα, τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν την Εταιρία.  

 

Αρμοδιότητες μη Εκτελεστικών Μελών 

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών, υποχρεούνται να: 

• παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και του Ομίλου 

την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.  

• διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών 

τους.  

• εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που 

υποβάλλουν τα Εκτελεστικά Μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 

 

Αρμοδιότητες Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών 

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων για τα μη Εκτελεστικά Μέλη, οι αρμοδιότητες 

των  Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών περιλαμβάνουν επίσης: 

• την υποβολή, από κοινού ή από το καθένα χωριστά, αναφορών και εκθέσεων 

προς την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. της Εταιρίας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις 

που υποβάλλει το Δ.Σ.  

 

Υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.:  

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν τις ακόλουθες εκ του νόμου 

οριζόμενες υποχρεώσεις:  

• υποχρεωτική συμμετοχή  τουλάχιστον δύο μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

που αφορούν την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ή θέματα που απαιτούν 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, προκειμένου το Δ.Σ. να συνεδριάζει σε 

απαρτία (αρ. 5 παρ. 3 ν. 4706/2020) 

• υποχρεωτική συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός αν υφίσταται 

αιτιολογημένη απουσία. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου 

μέλους για 2 συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ., που αφορούν στα ανωτέρω 

αναφερόμενα θέματα, τεκμαίρεται η παραίτηση του ανεξάρτητου μέλους του 

Δ.Σ. και το Δ.Σ. δύναται να προβεί στην αντικατάστασή του. 



 

 

AS Company 
Κανονισμός Λειτουργίας 2021 

 

15 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της Εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα ή για την διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, 

είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών 

σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για 

ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρίας, ή μη εισηγμένης εταιρίας του ν. 4548/2018 με 

συνδεδεμένα μέρη.  

Κάθε υποψήφιο προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών τρίτο πρόσωπο υποβάλλει 

στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το ως άνω κώλυμα και κάθε τρίτο 

πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί έγκαιρα προς την Εταιρία 

την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και ότι συντρέχουν τα 

κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.  

 

6.6. Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζει τη λειτουργία του Διοικητικού 

Συμβουλίου και προΐσταται αυτού. Έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεών 

του και διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του και της 

αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Διασφαλίζει την έγκαιρη και 

ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ., με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη 

μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων, τη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων και την προστασία της περιουσίας της Εταιρίας. 

Συντονίζει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και 

την αποτελεσματική εφαρμογή του. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον 

Πρόεδρό του. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, αντικαθίσταται ως Πρόεδρος του Δ.Σ., στα μη εκτελεστικά του 

καθήκοντα από τον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και στα εκτελεστικά του καθήκοντα 

από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και 

αυτών, από άλλο μέλος του Δ.Σ. με αντίστοιχη ιδιότητα, το οποίο θα καθορίζεται 

ειδικά από το Δ.Σ. 

 

6.7. Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Δ.Σ. εκλέγει από τα 

μέλη του έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και έναν εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, οι 

οποίοι αντικαθιστούν τον Πρόεδρο κατά τα αναφερθέντα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

Στον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκουν στη 

θέση και ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία. Ενδεικτικά, είναι επιφορτισμένος με τον 
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συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Επίσης, προΐσταται στις συνεδριάσεις των μη 

εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 

της Εταιρίας προκειμένου να συζητά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και 

εφόσον αυτά ανακύπτουν. 

6.8. Διευθύνων Σύμβουλος 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, οι αρμοδιότητες, 

εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου 

καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.  

 

Άρθρο 7: Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 
 

7.1. Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται 

από τέσσερα (4) Μέλη. Τα τρία από τα Μέλη της είναι Ανεξάρτητα από την Εταιρία, 

σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4449/2017 και του Ν.4706/2020. Τουλάχιστον ένα 

(1) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική 

εταιριών, το οποίο και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η θητεία της 

είναι τριετής και ακολουθεί αυτήν των μελών του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα Μέλη και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την 

έννοια του Ν.4706/2020.  

Η Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 

4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, τα άρθρα 10, 15 

και 16 του ν. 4706/2020, τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014, τον ΚΕΔ που έχει υιοθετήσει 

η Εταιρία και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, τα βιογραφικά τους σημειώματα και οι 

ιδιότητες εκάστου αυτών, είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας 

(https://ir.ascompany.gr/el/home/).  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες αναφορικά με την 

εποπτεία του τακτικού ελέγχου, τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης 

κινδύνων και την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της, που καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

https://ir.ascompany.gr/el/home/
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αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://ir.ascompany.gr/el/home/) και 

περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος.  

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της Επιτροπής, το Δ.Σ. διαθέτει τα απαραίτητα 

κονδύλια προς την Επιτροπή μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής. 

 

7.2 Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων 

Η Εταιρία διαθέτει 3μελή Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί 

Επιτροπή του Δ.Σ. και συγκροτείται από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους 

ανεξάρτητα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.  

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων: 

• διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών που 

υποβάλλεται προς έγκριση στη Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 

του ν. 4548/2018,  

• διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το 

άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών 

στελεχών της Εταιρίας, και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, 

• εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας 

έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την 

υποβολή της έκθεσης στη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.  

• εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση 

της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ., βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα 

κριτήρια που καθορίζει η Εταιρία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας 

που υιοθετεί, 

• αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. βάσει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας και υποβάλλει της προτάσεις της στο Δ.Σ.. 

 

Η Επιτροπή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του παρόντος), στον 

οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς 

και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας 

αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (https://ir.ascompany.gr/el/home/).  

Για την εκπλήρωση του σκοπού της Επιτροπής, το Δ.Σ. διαθέτει τα απαραίτητα 

κονδύλια, μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής προς το Δ.Σ. 

 

Γ. Οργάνωση Εταιρίας 
Η υφιστάμενη οργάνωση εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας στο πλαίσιο 

της επίτευξης του σκοπού της.  

https://ir.ascompany.gr/el/home/
https://ir.ascompany.gr/el/home/
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Ο επικεφαλής κάθε μονάδας στην Εταιρία ευθύνεται για την οργάνωση και εποπτεία 

του συνόλου των δραστηριοτήτων της για επίτευξη των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.   

Οι γραμμές αναφοράς  των επικεφαλής κάθε οργανωτικής μονάδας αποτυπώνονται 

στο οργανόγραμμα της Εταιρίας, ενώ τα κύρια καθήκοντα ανά οργανωτική μονάδα 

περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Άρθρο 8: Μονάδες που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
8.1. Εσωτερικός Έλεγχος  

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής ΤΕΕ) συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική 

μονάδα εντός της Εταιρίας, με βασικό σκοπό την παροχή ελεγκτικών, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, με αντικειμενική και 

ανεξάρτητη κρίση, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της, 

στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της, για την επίτευξη των προγραμματισμένων 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της.  

 

Ο επικεφαλής του ΤΕΕ, ο οποίος προΐσταται του Τμήματος, ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και 

είναι εργαζόμενος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και διαθέτει τις 

απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, αλλά αναφέρεται, εποπτεύεται και αξιολογείται ως προς το έργο του από 

την Επιτροπή Ελέγχου. 

Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ν.4706/2020, το 

ΤΕΕ: 

α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί: 

αα) την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας και του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης 

χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της 

κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει 

υιοθετήσει η Εταιρία, 

αβ) τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, 

αγ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και 

αδ) την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα 

επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρίας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που 

αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

β) Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά με την 

περ. α), τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν 

υπάρχουν. Οι εκθέσεις της παρούσας, μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών 

απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή 
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την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, τους περιορισμούς 

στο εύρος ελέγχου της, αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και 

τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρίας στις 

προτάσεις της, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου. 

γ) Υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, 

στις οποίες  περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις του, 

σχετικά με τα καθήκοντα των περ. α) και β) του παρόντος, τις οποίες η Επιτροπή 

Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Δ.Σ. 

Παράλληλα, το ΤΕΕ: 

• Εξετάζει τους μηχανισμούς για τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρίας. 

• Εξετάζει τους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων και τη λειτουργία της 

κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και την ακεραιότητα, αξιοπιστία, 

εμπιστευτικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

• Εξετάζει οποιοδήποτε θέμα του ζητηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου ή/ και το 

Δ.Σ., εφόσον λάβει τη σχετική από την Επιτροπή Ελέγχου έγκριση. 

• Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου, και το Δ.Σ. σε τακτική βάση ή σε έκτακτες 

περιπτώσεις, εφόσον συντρέξουν οι περιστάσεις. 

• Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ. της Εταιρίας για περιπτώσεις 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων.  

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτήν 

μέρη, 

• Ελέγχει τις αμοιβές και τις πάσης φύσεως παροχές προς τα μέλη της Δ.Σ., 

βάσει αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων. 

• Παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης των 

κινδύνων. 

• Ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόμενης 

πληροφόρησης από τη Διοίκηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

• Προβαίνει σε περιοδική επιβεβαίωση (follow-up) του βαθμού υλοποίησης των 

συμφωνημένων ενεργειών και ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή Ελέγχου. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

(Internal Controls) και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) της Εταιρίας, το 

ΤΕΕ: 

• Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της 

Εταιρίας αναφορικά αφενός με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 

Controls) και αφετέρου με την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

προς το Δ.Σ. χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εντοπίζει τους 

κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρίας, αξιολογεί τις 

μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρία για τον εντοπισμό και την 
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παρακολούθηση τους καθώς και την αντιμετώπιση των κυριότερων από 

αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Controls), 

καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο. 

• Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, 

σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Εταιρίας θα μπορεί, υπό 

εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και 

παρατυπίες. 

 

Τα επιμέρους καθήκοντα του Τμήματος περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

του ΤΕΕ, όπως επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 

Η Εταιρία επίσης δύναται να αναθέσει στον Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου το ρόλο του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων (στη συνέχεια ΥΔΚ), έχοντας 

διασφαλίσει την ύπαρξη των αναγκαίων δικλείδων ασφαλείας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).  

 

8.2. Νομική Υπηρεσία 

Η Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας στελεχώνεται από δικηγόρους, με πάγια εντολή 

ή/και εξωτερικούς συνεργάτες.  

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής: 

• Υποστήριξη στην προετοιμασία και έλεγχο συμβάσεων, 

• Έλεγχος και υποστήριξη της νομιμότητας των πράξεων της Διοίκησης, με 

σχετικές εισηγήσεις, όπου απαιτείται, 

• Παροχή νομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων και των συμφερόντων της 

Εταιρίας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

• Αντιμετώπιση ζητημάτων καταστατικής λειτουργίας της Εταιρίας, 

• Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης ή των 

Οργάνων Διοίκησης 

• Δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρίας. 

• Συντονισμός της συνεργασίας με κατά τόπους δικηγόρους εξωτερικούς 

συνεργάτες, για την αντιμετώπιση δικαστικών ή άλλης φύσεως νομικών 

ζητημάτων 

• Συνεργασία με άλλους δικηγόρους, εξωτερικούς συνεργάτες, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, προς αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων. 

• Συμβολή στη σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Δ.Σ. και Επιτροπής 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Έλεγχος κανονιστικής συμμόρφωσης και σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια 

όργανα της Εταιρίας 

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και 

συνεργάζεται με όλα τα όργανα και διευθύνσεις της Εταιρίας. 
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8.2.1. Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 

Η Εταιρία διαθέτει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (στη συνέχεια ΥΚΣ), 

υπαγόμενο στη Νομική Υπηρεσία.  

Ο ΥΚΣ έχει τις προβλεπόμενες στο Ν. 4706/2020 και στον ΚΕΔ αρμοδιότητες και ιδίως 

τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και 

διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση 

της Εταιρίας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και να 

υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό επίτευξης του σκοπού 

αυτού. Για τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών έχει αξιολογηθεί η 

πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  

Ο ΥΚΣ αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην 

Επιτροπή Ελέγχου. Έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις απαιτούμενες πηγές 

πληροφόρησης, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία όσον αφορά το κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει την εν γένει λειτουργία της Εταιρίας και καταρτίζει το ετήσιο 

σχέδιο δράσης κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας το οποίο εγκρίνεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου. Για την επίτευξη των στόχων του και κατά περίπτωση, 

συνεργάζεται με όλα τα διοικητικά στελέχη της Εταιρίας.  

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνεργάζεται με τους επικεφαλής των 

Διευθύνσεων/ Τμημάτων / Υπο-τμημάτων της Εταιρίας, ιδιαίτερα δε με τον 

Οικονομικό Διευθυντή, την Επιτροπή Ελέγχου και τον επικεφαλής του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Προτείνει συναντήσεις σε τακτική ή σε έκτακτη βάση κατά την 

κρίση του με τους ανωτέρω, προκειμένου να συμφωνηθούν δράσεις ή/και να 

διατυπωθούν εισηγήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους κανονιστικής 

συμμόρφωσης από την λειτουργία της Εταιρίας. Προτείνει προς το Δ.Σ., σε 

συνεννόηση με τον επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, επιμορφωτικές 

δράσεις και τη διάθεση πόρων για την επιμόρφωση των αρμόδιων στελεχών της 

Εταιρίας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και 

άλλων που άπτονται σημαντικών λειτουργιών της Εταιρίας. Παρίσταται, εφόσον του 

ζητηθεί, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και του Δ.Σ. 

Το έργο, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΥΚΣ αποτυπώνονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6). 

 

8.2.2. Εταιρικός Γραμματέας 
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Ο Εταιρικός Γραμματέας, διορίζεται και ανακαλείται από το Δ.Σ., δεν είναι μέλος 

αυτού και παρίσταται στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις Γ.Σ. των μετόχων.  

Βασικές αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα είναι οι ακόλουθες: 

▪ παρέχει πρακτική υποστήριξη στο Δ.Σ. της Εταιρίας για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία και για τη συμμόρφωση του Δ.Σ. με τις εσωτερικές 

πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

▪ μεριμνά σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση της έγκαιρης, 

σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Δ.Σ. όσον αφορά τις συνεδριάσεις του, 

την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση 

επικοινωνίας μετόχων με το Δ.Σ. και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Δ.Σ. με τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη. 

Γενικά ο Εταιρικός Γραμματέας επιτελεί όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα οι 

οποίες αφορούν στη θέση αυτή, σύμφωνα με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο 

που υπάγεται η Εταιρία. 

 

Άρθρο 9. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Οι αρμοδιότητες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) καλύπτουν 

όλες τις υποχρεώσεις της Εταιρίας όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).  

 

Άρθρο 10. Γενικός Διευθυντής 
 

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της Εταιρίας και 

αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας περιλαμβάνονται τα 

εξής:  

• Επίβλεψη και συντονισμός της ομαλής λειτουργίας των Διευθύνσεων και 

Τμημάτων  

• Συντονισμός των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων  

• Διατήρηση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων της Εταιρίας. 

• Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

μέσω σύνταξης τακτικών εκθέσεων, αναφορών ή άλλης μορφής επικοινωνίας. 

• Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για τη χάραξη και εφαρμογή της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με σκοπό την εκπλήρωση των ετήσιων και μακροπρόθεσμων 

στόχων της εταιρίας 

• Συμμετοχή με Διευθυντικά Στελέχη στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό 

• Επικοινωνία της προς υλοποίηση στρατηγικής προς τα Διευθυντικά και λοιπά 

Στελέχη της Εταιρίας και παρακολούθηση της υλοποίησής της.  

• Επικοινωνία των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου 
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στα Διευθυντικά Στελέχη και κατά περίπτωση σε Στελέχη 

• Η συμμετοχή, εφόσον του ζητηθεί, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας, 

εκτός αν είναι Μέλος αυτού οπότε και συμμετέχει αυτοδικαίως  

• Εντοπισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό από κοινού με τα 

Διευθυντικά Στελέχη ή την Διοίκηση της Εταιρίας κατά περίπτωση  

• Συμμετοχή στη αξιολόγηση και στην εξέλιξη των Στελεχών (προαγωγές, 

μισθολογικές απολαβές κλπ). 

 

Άρθρο 11. Διευθύνσεις  
11.1. Γενικά 

Οι Διευθύνσεις που προβλέπονται στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας, έχουν ως 

επικεφαλής τους αντίστοιχους Διευθυντές οι οποίοι αναφέρονται στον Γενικό 

Διευθυντή και μέσω αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στο Δ.Σ., όταν 

τους ζητηθεί, ή κρίνουν οι ίδιοι ότι παρίσταται ανάγκη προς τούτο.  

Επικεφαλής κάθε Διεύθυνσης είναι ο αντίστοιχος Διευθυντής. Εφόσον δεν 

απαγορεύεται ρητώς από την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο δύναται να 

προΐσταται περισσότερων της μίας Διευθύνσεων ή τομέων και τμημάτων της 

Εταιρίας, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες και με γνώμονα το εταιρικό 

συμφέρον. Οι περισσότερες των Διευθύνσεων της Εταιρίας διαρθρώνονται σε 

Τμήματα και Υποτμήματα. Στους Διευθυντές αναφέρονται οι Προϊστάμενοι 

Τμημάτων ή οι Υπεύθυνοι τμημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον δεν υφίσταται 

σχετική απαγόρευση, οι εργασίες Τμημάτων είναι δυνατό να διευθύνονται από τον 

ίδιο Προϊστάμενο ή Υπεύθυνο αντίστοιχα. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, οι εργασίες 

των Τμημάτων είναι δυνατόν να διευθύνονται άμεσα από τους Διευθυντές της 

αντίστοιχης Διεύθυνσης ή τον Γενικό Διευθυντή.  

Οι επιμέρους Διευθύνσεις της Εταιρίας έχουν περιληπτικά το ακόλουθο αντικείμενο: 

 

11.2. Διεύθυνση Διαχείρισης Μάρκετινγκ Προϊόντων  

 

Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Διαχείρισης Μάρκετινγκ Προϊόντων, ο 

οποίος αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στο Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Παρακολούθηση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς 

και των κινήσεων των ανταγωνιστών, με σκοπό την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς της Εταιρίας. 

• Ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων και των σχεδίων marketing, των 

προωθητικών ενεργειών και των σχεδίων για αύξηση της διείσδυσης στην 

αγορά και ανάπτυξη της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρίας. 

• Έρευνα αγοράς για καινούρια και πρωτοποριακά προϊόντα. 

• Επανασχεδιασμός των προϊόντων, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες της 
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ελληνικής και ξένης αγοράς και την εμπορική προώθησή τους με τις πιο 

σύγχρονες στρατηγικές marketing. 

 

11.3. Διεύθυνση Μάρκετινγκ Επικοινωνίας 

Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Marketing Επικοινωνίας ο οποίος 

αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι 

βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας για την Εταιρία η οποία 

συμπεριλαμβάνει PR, Marketing and Online. 

• Υλοποίηση  πλάνων επικοινωνίας με στόχο την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της  εικόνας της εταιρίας και των προϊόντων της 

Οι επιμέρους υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ Επικοινωνίας  της Εταιρίας είναι 

οι εξής: 

• Υπεύθυνος Μάρκετινγκ Επικοινωνίας 

• Υπεύθυνος Διαδικτυακής Επικοινωνίας  

 

11.4. Διεύθυνση Ψηφιακών Λειτουργιών 

Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Ψηφιακών Λειτουργιών ο οποίος 

αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι 

βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή της στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

εταιρίας  

• Διαχείριση των ηλεκτρονικών καταστημάτων των πελατών της εταιρίας 

• Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου B2B 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή της στρατηγικής του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C 

μέσω τρίτων eRetailers 

• Διαχείριση προμηθευτών ψηφιακής τεχνολογίας 

• Ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων 

• Συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ για την επίτευξη κοινών 

διαδικτυακών και offline επιχειρησιακών στόχων 

 

11.5. Διεύθυνση Πωλήσεων  

H Διεύθυνση Πωλήσεων διευθύνεται από τον Διευθυντή Πωλήσεων, ο οποίος 

αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Πωλήσεων της Εταιρίας είναι οι 

ακόλουθες: 

Παρακολούθηση και επιδίωξη επίτευξης επιχειρηματικών στόχων, όπως έχουν 

προϋπολογιστεί από την Διοίκηση της Εταιρίας, με κύριο γνώμονα την αύξηση του 

Κύκλου Εργασιών.  



 

 

AS Company 
Κανονισμός Λειτουργίας 2021 

 

25 

 

• Προγραμματισμός των πλάνων πωλήσεων ανά πελάτη 

• Ανάπτυξη της πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 

διείσδυσης σε νέες αγορές  

• Χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων win-win με μεγάλους πελάτες 

• Σχεδιασμός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης  

• Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού πωλήσεων 

• Σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής  

• Εκπαίδευση, καθοδήγηση και παρακολούθηση ομάδων πωλήσεων  

• Σχεδιασμός και παρακολούθηση KPIs (KEY PERFORMANCE INDICATORS)  και 

αναφορές στη Διοίκηση 

 

11.6. Διεύθυνση Λειτουργιών 

H Διεύθυνση Λειτουργιών διευθύνεται από τον Διευθυντή Λειτουργιών, ο οποίος 

αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Λειτουργιών της Εταιρίας είναι οι 

ακόλουθες: 

• η εφαρμογή των σωστών διαδικασιών και πρακτικών σε ολόκληρη την εταιρία 

και τις θυγατρικές της 

• στη διαμόρφωση στρατηγικής, τη βελτίωση των επιδόσεων, την προμήθεια 

υλικού και πόρων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 

• η αύξηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών  

• ο σχεδιασμός και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα με στόχο 

την αποτελεσματικότητα και την αύξηση της κερδοφορίας  

Πιο ειδικά ο Διευθυντής Λειτουργιών έχει ως κύριες ευθύνες: 

• όλες οι λειτουργίες να εκτελούνται με κατάλληλο και οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο 

• την βελτίωση σε όλα συστήματα, τις διαδικασίες και την επιχειρησιακή 

διαχείριση 

• τη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη νομοθεσία 

• την προμήθεια εμπορευμάτων, υλικών, την παρακολούθηση αποθεμάτων και 

τη βελτίωση της απόδοσης της αποθήκης 

• τη διαμόρφωση επιχειρησιακών στόχων και τη βελτίωση της κερδοφορίας 

• τη διαχείριση προϋπολογισμών και προβλέψεων  

• την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και την κάλυψη αναγκών 

σε ανθρώπινους και άλλους πόρους 

• την αύξηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών 

• την ορθή μηχανογραφική λειτουργία 

 

 

11.7. Οικονομική Διεύθυνση  

Της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρίας προΐσταται ο Οικονομικός Διευθυντής, ο 
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οποίος αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή και μέσω αυτού στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και το Δ.Σ. 

Η Οικονομική Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

✓ Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών, η λειτουργία του οποίου τελεί υπό την 

εποπτεία του Προϊσταμένου Λογιστηρίου 

✓ Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων 

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρίας περιλαμβάνουν 

τα κάτωθι: 

• Έκδοση των αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε μηνιαία βάση βάσει ΔΛΠ. 

• Παροχή έγκυρης και έγκαιρης οικονομικής πληροφόρησης προς την Διοίκηση 

μέσω της δημιουργίας τακτικών αναφορών και εκθέσεων ή άλλης μορφής 

αναφορών. 

• Διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας. 

• Παροχή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων για την ορθή, πλήρη και 

έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων και επενδυτών της Εταιρίας, σύμφωνα 

με την υφιστάμενη νομοθεσία και την Εταιρική Διακυβέρνηση. 

• Διαχείριση και εποπτεία του οικονομικού και διεθνούς φορολογικού 

σχεδιασμού της Εταιρίας.  

• Υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, όσον αφορά στον επενδυτικό 

σχεδιασμό της Εταιρίας. 

• Εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας περί του καθορισμού της 

οικονομικής πολιτικής της Εταιρίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας 

των κεφαλαίων. 

• Παρακολούθηση και διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας σύμφωνα 

με το N. 4548/2018. 

• Χρηματοοικονομική διαχείριση 

 

 

11.7.1. Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών 

Το τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της Εταιρίας στελεχώνεται από εξειδικευμένα 

στελέχη και Προϊστάμενο Λογιστηρίου που διαχειρίζονται τις κάτωθι βασικές 

εργασίες: 

➢ Λογιστικές εργασίες 

• Λογιστικές εγγραφές των κινήσεων στην αποθήκη (εισαγωγές, εξαγωγές 

εμπορευμάτων, επιστροφές, αντιλογισμοί). 

• Κοστολόγηση των εισαγωγών στην αποθήκη. 

• Διενέργεια συμφωνίας μεταξύ ισοζυγίου αποθήκης και λογιστικών  

βιβλίων. 

• Τήρηση & συμφωνία ταμείου 

• Παρακολούθηση λογαριασμών όψεως υπό την καθοδήγηση του 
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υπεύθυνου λογιστηρίου. 

• Έκδοση επιταγών πληρωτέων. 

• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και απόδοση φόρων. 

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. 

➢ Εργασίες Μισθοδοσίας  

• Καταρτίζει τις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις  

• Μεριμνά για την καταβολή της μισθοδοσίας. 

• Εκδίδει βεβαιώσεις σχετικά με τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές 

του προσωπικού.   

• Υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις. 

• Τηρεί τις καταστάσεις και τα αρχεία και υποβάλει τις δηλώσεις και τα 

στοιχεία που προβλέπονται στην νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

12.7.2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Τα καθήκοντα του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων 

αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων 

και Εταιρικών Ανακοινώσεων στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώνεται το σχετικό 

πλαίσιο λειτουργίας, ορίζονται οι βασικές αρμοδιότητες και εναρμονίζεται η 

δραστηριότητα του Τμήματος με τα όσα ορίζει ο ν. 4706/2020 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης σχετικά με την υποχρεωτική λειτουργίας Μονάδας Εξυπηρέτησης 

Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στις εισηγμένες εταιρίες.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 του παρόντος Κανονισμού. 

 

Δ. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εταιρίας & Εταιρική Διακυβέρνηση 

Άρθρο 13 : Ρυθμιστικό πλαίσιο  
Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας διαμορφώνεται από: 

➢ την κείμενη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες που είναι δημοσίου 

ενδιαφέροντος και είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά χρηματιστηρίου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικώς του Χ.Α. 

➢ τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του 2021 που υιοθετεί η 

Εταιρία. 

 

Άρθρο 14 : Νομοθεσία για εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα 
Η Εταιρία, ως Ανώνυμη Εταιρία λειτουργούσα στην Ελλάδα, υποχρεούται να 

εφαρμόζει το Ν. 4548/2018 καθώς και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία 

της, ως εμπορική εταιρία που ασχολείται με τις εισαγωγές, εξαγωγές, το χονδρικό και 

το λιανικό εμπόριο.  
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Περαιτέρω, ως εισηγμένη στο Χ.Α., οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί την ισχύουσα 

χρηματιστηριακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4607/2020 και το σχετικό 

ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από το Χ.Α. και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Άρθρο 15: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) του Ελληνικού 

Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2021, τον οποίο εφαρμόζει, με ορισμένες 

αποκλίσεις. Η υιοθέτηση του ΚΕΔ  και των αποκλίσεων έλαβε χώρα με το υπ’ αριθ. 

763/16/7/2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας.  

 

Άρθρο 16 : Διαδικασίες της Εταιρίας  
16.1. Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης των Ανώτατων Διευθυντικών 

Στελεχών  

Η Εταιρία διαμορφώνει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόσληψης νέων 

ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και διαχείρισης της απόδοσης αυτών και το οποίο 

περιγράφεται στη διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών 

Στελεχών. 

Σκοπός της Διαδικασίας Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών 

Στελεχών αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσληψης νέων 

ανώτατων διευθυντικών στελεχών και η καταγραφή των πρακτικών αξιολόγησης της 

απόδοσης τους. 

Η Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 του παρόντος.  

 

16.2. Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

Η Εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών με 

Συνδεδεμένα Μέρη, η οποία έχει σκοπό να: 

• ορίσει τα συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία, 

• θεσπίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες που οδηγούν στη μέγιστη διαφάνεια 

και την αποτελεσματική εποπτεία των συμβάσεων ή συναλλαγών της Εταιρίας 

με συνδεδεμένα μέρη, 

• θέσει τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν στον εντοπισμό, την 

αξιολόγηση, την έγκριση και δημοσιοποίηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα 

μέρη, σε εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία. 

Η ανωτέρω Διαδικασία περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 του παρόντος 

Κανονισμού. 
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16.3. Πολιτική & Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 

Σύγκρουσης Συμφερόντων 

Η Εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων που εξειδικεύει την αντίστοιχη Πολιτική 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, 

και περιγράφει τους υφιστάμενους μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης 

δυνητικών ή πραγματικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προβλέψεων για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τρίτους στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Σκοπός της Πολιτικής και της Διαδικασίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων 

Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι η δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικών, μηχανισμών 

και διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζει η Εταιρία με στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση 

και διαχείριση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 

Η Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 και η Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

16.4. Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης και ορθής 

Ενημέρωσης Κοινού 

Η Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης και Ορθής Ενημέρωσης Κοινού 

αποτυπώνει το πλαίσιο των διαδικασιών και μηχανισμών που εφαρμόζει η Εταιρία, με 

σκοπό την αποτελεσματική  διαχείριση των προνομιακών πληροφοριών και την ορθή 

ενημέρωση του κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει τους κατάλληλους μηχανισμούς και μεθοδολογίες 

διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών αναφορικά με: 

α) τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και ειδικότερα τις υποχρεώσεις βάσει 

των άρθρων 7,  8, 10 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σχετικά με: 

▪ την αξιολόγηση της πληροφορίας ώστε να χαρακτηριστεί ως προνομιακή,  

▪ την απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή της απόπειρας 

κατάχρησης, 

▪ την απαγόρευση σύστασης προς άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση 

προνομιακής πληροφορίας, 

▪ την απαγόρευση παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών. 
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β) την ορθή ενημέρωση του κοινού και σχετικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης όπως 

ειδικότερα: 

▪ την υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρία 

και τη δυνατότητα αναβολής δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 17 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

▪ τις προϋποθέσεις σχετικά με την αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών από 

την Εταιρία στο πλαίσιο βολιδοσκόπησης της αγοράς βάσει του άρθρου 11 

του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

▪ την απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς βάσει των άρθρων 12, 13 και 

15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

▪ τις υποχρεώσεις τήρησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του 

καταλόγου των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή 

πληροφόρηση βάσει του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

▪ τις απαγορεύσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφορίων στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014. 

 

Η Διαδικασία στοχεύει στην έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των στελεχών και του 

προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου αφορά η εφαρμογή της 

κατά τα ακόλουθα, επί των κυρώσεων που συνδέονται με την ενδεχόμενη μη 

συμμόρφωση με αυτήν και τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου περί κατάχρησης 

της αγοράς. 

Η Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης και ορθής Ενημέρωσης Κοινού 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 του παρόντος Κανονισμού. 

 

16.5. Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου (ΣΕΕ) 

Η Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτει 

τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 και της απόφασης 1/891/30.9.2020 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορίζει τις επιμέρους ενέργειες που ακολουθούνται 

για την εκπλήρωση της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ της Εταιρίας από ανεξάρτητο 

αξιολογητή.  

Η Διαδικασία αυτή αποβλέπει στη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου επιλογής του 

αξιολογητή, των αντικειμένων αξιολόγησης καθώς και της σύνταξης και επικοινωνίας 

των αποτελεσμάτων μέσω σχετικής αναφοράς. 

Η Διαδικασία εφαρμόζεται από την Επιτροπή Ελέγχου υπό την εποπτεία του Δ.Σ.. 

Εξειδίκευση επί των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνεται στις επιμέρους ενότητες της 

Διαδικασίας Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η Διαδικασία περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 του παρόντος Κανονισμού. 
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16.6. Πολιτική και Διαδικασία Εκπαίδευσης Μελών Δ.Σ. και Στελεχών 

Η Εταιρία ακολουθεί Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών Δ.Σ. και Στελεχών και με στόχο τη 

δημιουργία κλίματος συνεχούς βελτίωσης απόδοσης και επιμόρφωσης και εφαρμόζει 

Διαδικασία Εκπαίδευσης Μελών Δ.Σ. και Στελεχών με σκοπό τον προσδιορισμό του 

πλαισίου εκπαίδευσης που καλύπτει τις ανάγκες των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της και ειδικότερα όσων 

εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική 

συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα.  

Η Διαδικασία καταρτίστηκε με βάση βέλτιστες πρακτικές και τον Ελληνικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρία και εφαρμόζεται για σκοπούς 

κάλυψης των αναγκών εισαγωγικής ενημέρωσης νέων μελών Δ.Σ. καθώς και της 

συνεχούς επιμόρφωσης των υφιστάμενων (βλέπε παράγραφο Εκπαίδευση μελών 

Δ.Σ.). 

Η Πολιτική περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 και η Διαδικασία στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 του παρόντος Κανονισμού. 

 

16.7. Διαδικασία συμμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών προς το άρθρο 19 

του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 

H Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρμογής και συμμόρφωσης προς το άρθρο 19 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, την υπ’ αριθμ. 2146/14.10.2020 επιστολή της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, εφαρμόζει τη Διαδικασία 

Συμμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών προς το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014, με σκοπό τη σαφή καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών 

γνωστοποίησης, σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό επί 

μετοχών ή άλλων χρεωστικών τίτλων της Εταιρίας από διευθυντικά στελέχη και 

πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, για την ενίσχυση της διαφάνειας 

καθώς και για τον εντοπισμό και πρόληψη πιθανών κινδύνων κατάχρησης και 

παράνομη ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.  

Η ανωτέρω Διαδικασία περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

16.8. Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς  

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον αναφερόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 Κώδικα 

Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, σκοπός του οποίου είναι ο προσδιορισμός 

των δεσμεύσεων της Εταιρίας και των εργαζομένων της ως προς τις  αρχές και τους 

κανόνες που πρέπει να διέπουν κάθε έκφανση της λειτουργίας της καθώς και τις 
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σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας, των εργαζομένων και του συνόλου των ενδιαφερόμενων 

μερών. 

 

16.9. Γνωστοποίηση Σχέσεων Εξάρτησης Μελών Δ.Σ. 

Η Εταιρία αξιολογεί εάν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας και εξετάζει εάν υφίστανται επαγγελματικές 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 Εταιρίας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας επανεξετάζεται 

από το Δ.Σ. σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρέχουν στην Επιτροπή Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση της συνδρομής των 

προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τους.  

 

Άρθρο 17 : Λειτουργία και χαρακτηριστικά Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου Πολιτικές και Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Η Εταιρία θεσπίζει και εφαρμόζει μια σειρά από πολιτικές, διαδικασίες και 

μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής 

συμμόρφωσης που συντελούν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της και 

αποτελούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της. Το ΣΕΕ της Εταιρίας, 

στοχεύει: 

▪ στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική 
χρήση των διαθέσιμων πόρων, 

▪ στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με 
την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρίας, 

▪ στην αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

▪ στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και την κατάρτιση αξιόπιστων 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης 
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018, 

▪ στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας. 

 

Το ΣΕΕ συνίσταται από: 

• το Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment) 

• τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)   

• τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και Δικλείδες Ασφαλείας  (Control Activities)   

• το Σύστημα Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Information & Communication) 
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• την Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring Activities) 

 

17.1.  Περιβάλλον Ελέγχου 

Το Περιβάλλον Ελέγχου της Εταιρίας περιλαμβάνει τις δομές, πολιτικές και διαδικασίες 

που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ΣΕΕ, το πλαίσιο ηθικής και ακεραιότητας που 

διέπει την Εταιρία (πχ. Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς), την 

οργανωτική δομή και λειτουργία του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (π.χ. Πολιτική 

Καταλληλότητας, Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπών), το ρόλο της Διοίκησης και τον 

προσδιορισμό των κατάλληλων γραμμών αναφοράς, κ.ά.  

 

17.2. Διαχείριση Κινδύνων 

Η Εταιρία έχει καταρτίσει Κανονισμό Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων με σκοπό τον 

προσδιορισμό του πλαισίου αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων 

που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της Εταιρίας καθώς και τον καθορισμό του 

πεδίου εφαρμογής και καθηκόντων των αρμόδιων στελεχών για την εφαρμογή του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό και 

την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που 

σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας.  

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων που 

βασίζεται σε τέσσερις (4) άξονες: 

• την αναγνώριση των κινδύνων (risk identification), 

• την αξιολόγηση των κινδύνων (risk assessment), 

• την απόκριση στους ενδεχόμενους κινδύνους (risk response) και  

• την παρακολούθηση και τις αναφορές κινδύνων (risk monitoring and 
reporting). 

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι μια συστηματική διαδικασία για την Εταιρία που στόχο 

έχει τον αποτελεσματικό προσδιορισμό, ανάλυση, έλεγχο, διαχείριση και 

παρακολούθηση κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της Εταιρίας.  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στο Προφίλ Κινδύνου και το Σχέδιο 

Δράσης της Εταιρίας που εγκρίνονται από το Δ.Σ.. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί 

την εφαρμογή της διαδικασίας καθώς και την πρόοδο υλοποίησης των ενεργειών του 

Σχεδίου Δράσης.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων που υιοθετεί η Εταιρία 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 

 

17.3. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί & Δικλείδες Ασφαλείας 

Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει πολιτικές που είναι σύμφωνες με την κείμενη 

νομοθεσία και θέτουν τις αρχές, αξίες και τους βασικούς κανόνες για διάφορα θέματα 
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όπως λ.χ. πολιτικές πρόσληψης και αξιολόγησης, σχέσεων Εταιρίας με πελάτες και 

προμηθευτές, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, εφαρμόζει βασικές 

διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των εργασιών από τα στελέχη και 

τους εργαζομένους της, με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και οργάνωση της Εταιρίας 

καθώς και τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Το περιεχόμενο 

των Πολιτικών και Διαδικασιών εγκρίνεται από το Δ.Σ.. 

 

17.4. Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Η Εταιρία έχει διαμορφώσει κανάλια επικοινωνίας η λειτουργία των οποίων 

περιγράφεται ενδεικτικά στον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και 

στον Κανονισμό Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει μέτρα για την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών και μη καταστάσεων.  

 

17.5. Παρακολούθηση του ΣΕΕ 

Το ΣΕΕ συνολικά παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου ενώ πραγματοποιείται 

και αξιολόγηση από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή. 

 

17.5.1. Εσωτερικός έλεγχος 

Η Εταιρία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 
Τμήματος (ΤΕΕ), με σκοπό την διενέργεια ελέγχων και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, υποδείξεων και υπηρεσιών διασφάλισης, με αντικειμενική και ανεξάρτητη 
κρίση, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της, στο πλαίσιο 
της γενικής στρατηγικής της, για την επίτευξη των προγραμματισμένων ποιοτικών 
και ποσοτικών στόχων του. 

Το ΤΕΕ είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, στην οποία προΐσταται ο επικεφαλής 

του και υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά αναφέρεται και 

εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο επικεφαλής του έχει πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρίας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε 

στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η Εταιρία έχει καταρτίσει Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΕ με σκοπό να περιγράψει, 

το ρόλο, το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και λοιπές 

παραμέτρους της λειτουργίας του Τμήματος.  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΕ περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του 

παρόντος Κανονισμού. 
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17.5.2. Κανονιστική Συμμόρφωση 

Η Εταιρία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Κανονισμό Λειτουργίας Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης με σκοπό τον προσδιορισμό του πλαισίου για τον εντοπισμό, την 

αντιμετώπιση, την πρόληψη και την παρακολούθηση ζητημάτων κανονιστικής 

συμμόρφωσης και ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 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 των 

ανωτέρω, αξιολογώντας τη πολυπλοκότητα και τη φύση των δραστηριοτήτων της 

Εταιρίας στο υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας αλλά και κατά το σχεδιασμό νέων 

δραστηριοτήτων, προϊόντων, σχέσεων με τρίτους κτλ. 

Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει 

τέσσερις βασικούς πυλώνες: 

• Στρατηγική Συμμόρφωσης που αφορά ενέργειες και τη δέσμευση σε θέματα 
συμμόρφωσης του Δ.Σ. και της ανώτερης διοίκησης,  

• Διαχείριση Κινδύνου Συμμόρφωσης, που αφορά ενέργειες από τη λειτουργία 
συμμόρφωσης,  

• Πολιτικές και διαδικασίες Συμμόρφωσης, που αφορούν ενέργειες και 
διαδικασίες από το σύνολο του προσωπικού και σχεδιάζονται βάσει των 
ανωτέρω, 

• Διαμόρφωση Κουλτούρας Συμμόρφωσης, που αφορά ενέργειες από τη 
λειτουργία συμμόρφωσης για την διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας 
συμμόρφωσης. 

 

Ο ρόλος του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης ανατίθεται σε μέλος της 

Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι 

αρμόδιος για την επίβλεψη και τη διαχείριση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και 

ηθικής συμπεριφοράς. To Δ.Σ. έχει τη συνολική εποπτική ευθύνη να παρακολουθεί σε 

συνεχή βάση την επίτευξη συμμόρφωσης της Εταιρίας, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου 

εγκρίνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης κανονιστικής 

συμμόρφωσης που περιλαμβάνει τις περιοδικές και κατά περίπτωση, ενέργειες για την 

επίτευξη συμμόρφωσης.  

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις και οι απαιτούμενες πολιτικές διαδικασίες και μηχανισμοί 

χαρτογραφούνται κατά την άσκηση αξιολόγησης κινδύνου συμμόρφωσης και 

αναγνωρίζονται κατ’ ελάχιστο κατά την ετήσια κατάρτιση του ετήσιου σχεδίου 

δράσης κανονιστικής συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. 

Ο ανωτέρω Κανονισμός Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και ο 

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς περιλαμβάνονται ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 6 και 17 αντίστοιχα του παρόντος Κανονισμού. 
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