
ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σης «ΥΑΨΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

Α.Δ.Β.Δ.» 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο (εθεμήο: «ΔΚΛ») ηεο αλψλπκε-

οεηαηξίαο κε ηελ επσλπκία«ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ Α.Δ.Β.Δ.» (εθεμήο: «Δηαηξία») έρεη θαηαξηηζζεί ζχκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 6 επ. ηνπ Ν. 3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπ-

βέξλεζεο, ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ελ γέλεη λνκν-

ζεζίαο πεξί θεθαιαηαγνξάο θαη αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 

1.2. Ο ΔΚΛ εγθξίζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ απφ 264/8-5-2018 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

1.3. Ο ΔΚΛ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

(α) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, 

(β) Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηνλ  Γεληθφ  Γηεπζπληή, ηνπο Γηεπζπληέο θαη 

ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Σκεκάησλ, 

(γ) Σνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο ζπλεξγά-

ηεο ηεο Δηαηξίαο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε παξνρήο 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή άιινπ είδνπο ζχκβαζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δηαξθή ζπλεξγαζία εξεηδφκελε ζε ηδηαίηεξε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ή εθφ-

ζνλ ζηε ζχκβαζε ηνπο κε ηελ Δηαηξία ηνπο ππάγνληαη ξεηά ζηνλ ΔΚΛ. 

1.4. Ο ΔΚΛ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, κέζσ δε ηεο αλάξηεζεο απηήο 

θαζίζηαηαη γλσζηφο ζηα πξφζσπα ηεο παξ. 1.3., ηα νπνία ππέρνπλ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο απηνχ. 

1.5. Ο ΔΚΛ αμηνινγείηαη δηαξθψο σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ πξνο ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ν ΔΚΛ 

ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. Ο ΔΚΛ 

εξκελεχεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

1.6. Σν Οξγαλφγξακκα  ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο:
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2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΛ 

ηνλ ΔΚΛ νξίδνληαη: 

(α) Η δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ηα αληηθείκελά ηνπο θαζψο 

θαη ε ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε Γηνίθεζε. 

(β) Οη αξκνδηφηεηεο ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, φπσο θαη 

ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

(γ) Οη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. 

(δ) Οη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο: 

(δα)  ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα πξφζσπα, πνπ απαζρν-

ιεί ε Δηαηξία είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε άιισο θαη ηα νπνία 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηα πξφ-

ζσπα, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία θαη νη έ-

ρνληεο ζηελφ δεζκφ κε απηά ηα πξφζσπα, ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δ-

ηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, 

εθφζνλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, 

(δβ)  άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ 

δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε εηαηξία θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δηαηξία θαη ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο. 

(ε) Οη δηαδηθαζίεο δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ησλ πξνζψπσλ, 

πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία θαη ησλ πξνζψπσλ, 

πνπ έρνπλ ζηελφ δεζκφ κε απηά ηα πξφζσπα, θαζψο θαη άιισλ πξνζψ-

πσλ, γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

(ζη) Οη θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσ-

ζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο. 

(δ) Οη βαζηθέο πνιηηηθέο, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. 

3. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΓΟΜΗ & ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

3.1. Γεληθές Αρτές 

3.1.1. Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξίαο εκθαίλεηαη ζην αλσηέξσ δηάγξακκα θαη εμε-

γείηαη αλαιπηηθά θαησηέξσ. 
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3.1.2. Η Δηαηξίαείλαη νξγαλσκέλε ζε κία Γεληθή Γηεχζπλζε θαηέμη Γηεπζχλζεηο, νη 

νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλν αληη-

θείκελν δξαζηεξηνηήησλ. Ο αξηζκφο, ην αληηθείκελν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνη-

θεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

3.1.3. Απνηειεί θηινζνθία ηεο Δηαηξίαο ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ 

πνηθηιφκνξθσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ηαρείαο αληαπφθξηζεο ηεο νξγαλσηηθήο ηεο δηάξζξσζεο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

ηεο αγνξάο. 

3.1.4.  Η βαζηζκέλε ζηελ εκπηζηνζχλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδν-

κέλσλ ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη νπζηψδεο γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δ-

ηαηξίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ πξνθιήζεσλ. 

3.1.5.  Όια ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα ηεξνχλ εκπηζηεπ-

ηηθή θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ Δηαηξία θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

ηεο, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπο. 

3.1.6.  Σα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα απνθεχγνπλ θάζε θα-

ηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κε ηελ Δηαηξία θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ 

άκεζα ζηελ Δηαηξία νπνηαδήπνηε ηέηνηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 

έζησ θαη πηζαλή. 

3.1.7. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, δελ 

αλαθέξνληαη θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν εξγαζίαο 

ησλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε απηά, είλαη δε δπλαηφ 

λα αλαηίζεληαη ζε απηά ηα ζηειέρε θαη εξγαδνκέλνπο εξγαζίεο ή θαζήθνληα 

πνπ, αλ θαη δελ πξνθχπηνπλ επζέσο απφ ηνλ θχθιν αξκνδηνηήησλ ηνπο, ελ ηνχ-

ηνηο εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ή ελλνηνινγηθά ζηνλ θχθιν απηφ. 

3.2. Περηγραθή δηεσζύλζεωλ ηες Εηαηρίας 

3.2.1. Γενική Γιεύθσνση 

Η Γεληθή Γηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξίαο θαη πξνΐζηαηαη φισλ ησλ επηκέ-

ξνπο Γηεπζχλζεσλ, ηηο νπνίεο θαη ζπληνλίδεη. Η Γεληθή Γηεχζπλζε είλαη επίζεο 

αξκφδηα γηα ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο. Η 

Γεληθή Γηεχζπλζε αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. 

3.2.2. Γιεύθσνση Γιατείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & FSC 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο 

Γηαρεηξίζεσο Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο& FSC, ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. 

 ην πιαίζην απηφ αλαπηχζζεη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφ-

ξσλ Σκεκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη δεκηνπξγεί ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, πνπ ε-

πηβάιιεη ε δηεζλήο ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9001 θαη ISO 140001 γηα ηελ αλά-

πηπμε, ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε πζηεκάησλΓηαρεηξίζεσο Πνηφηεηαο θαη 

Πεξηβάιινληνο. 

 Δπίζεο θξνληίδεη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεξήζεσο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρεηξίζεσο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο. 

3.2.3. Οικονομική Γιεύθσνση 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 πληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε δηακφξθσζε νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ησλγεληθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Πξνγξακκαηίδεη βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. 

 πληνλίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη ηε ζχλαςε δαλείσλ 

κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο, ηελ ειαρηζηνπνί-

εζε ηνπ θφζηνπο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη ηεκεγηζηνπνίεζε ηεο απφ-

δνζεο ησλ θαηαζέζεσλ.  

 Μεξηκλά γηα ηελ νξζή θαη αθξηβή απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

Δηαηξίαο κε ηε ζχλλνκεεθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνιη-

ηηθψλ θαη πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεοηζρχνπζαο ινγηζηηθήο 

θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξίαο. 

 πληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ έγθαηξε ζχληαμε ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ νηθνλν-

κηθψλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ, ψζηελα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο 

γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε ζχληαμε θαη έθδνζε φισλ ησλ θαηά ην λφκν νηθν-

λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηα-

ηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη ε δεκφζηα εηθφλα ηεο Δηαηξίαο θαη λα ελεκε-

ξψλεηαη εγθαίξσο θαη θαηαιιήισο ην επελδπηηθφ θνηλφ. 
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3.2.4. Δμπορική Γιεύθσνση 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ πξνψζεζε θαη δηα-

θήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξίαο. 

 Παξέρεη ζπκβνπιέο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχ-

ζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Αμηνινγεί ηηο ζπλεξγαζίεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο. 

 Δθπνλεί πξνγξάκκαηα, πξνηείλεη ηε ιήςε κέηξσλ θαη αλαπηχζζεη εθείλεο ηηο 

δεμηφηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο 

κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Γηελεξγεί επαθέο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξίηνπο θαη αμηνινγεί ζρεηηθά. 

 Βξίζθεη θαη αμηνινγεί λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαζψο θαη εθπνλεί ε-

κπνξηθέο, νηθνλνκηθέοθαη ηερληθέο αλαιχζεηο. 

 Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ γηα 

ζέκαηα, πνπ άπηνληαη ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Δηαηξίαο. 

 Γηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε πειάηεο κέζσ ζηειερψλ, πνπ 

είλαη εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλα κε απφθαζε ηνπ Γ θαη ζχκθσλα κε φζα ν-

ξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. 

 Δθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ, πνπ έρεη νξίζεη ε δηνίθεζε ηεο Δηαη-

ξίαο, θαη θαηεπζχλεη ηνπο πσιεηέο ζχκθσλα κε απηή. 

 Γίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πηζησηηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο. 

 Καζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ αλά πσιεηή θαη αλαθέξεη ηελ επίηεπμή 

ηνπο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 Δλεκεξψλεηαη θαη δηεπζεηεί ηα ηπρφλ παξάπνλα πειαηψλ ή ηηο κε ζπκκνξ-

θψζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 Δηζεγείηαη πξνηάζεηο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ησλ ηκεκάησλ ηεο. 

 Πξνγξακκαηίδεη ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο. 
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 Διέγρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Δπεμεξγάδεηαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ θαη δίλεη αλαθνξά ζην 

Γεληθφ Γηεπζπληή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Δλεκεξψλεηαη γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε 

ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεδηελέξγεηα πξνσζεηηθψλ ελεξ-

γεηψλ, φπνπ απαηηνχληαη, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο 

ηεο Δηαηξίαο. 

 Λακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ ππεχζπλν πηζησηη-

θνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο εηζπξάμεσλ γηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ 

θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ. 

 Παξαθνινπζεί θαη απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε δηαγσληζκνχο 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

 πλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Γηεπζπληή Απνζήθεο θαη Πξνκεζεηψλ γηα ηα α-

πνζέκαηα ραξηηνχ. 

3.2.5. Γιεύθσνση Παραγωγής 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Διέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο 

ιεθζείζεο παξαγγειίεο κέζσ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα 

ηεξείηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ έξγσλ. 

 Δπηζεσξεί, ειέγρεη, παξαθηλεί, αμηνινγεί θαη εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

πνπ ηελ ζηειερψλνπλ. 

 πκκεηέρεη ζε θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο κε ηα ηκήκαηα παξαγσγήο. 

 Δηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ησλ ηκεκάησλ ηεο. 

 Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηά-

ζεσλ θαη γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο παξαθνινπζψ-

ληαο ηα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηνζχλν-

ιφ ηεο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε απνηειεζκα-

ηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο κεκείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 Αλαθέξεη ζην Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη FSC 

ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαζψο θαη ηα παξάπνλα πειαηψλ, πνπκπνξεί λα πξν-

θχπηνπλ. 
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 Γηαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξα-

γσγήο, ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ζπληνλίδεη ηα πξνγξάκ-

καηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήοδηαδηθαζίαο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Ιαηξφ Δξγαζίαο γηα ηελ ε-

μαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο πα-

ξαγσγήο. 

 Δπνπηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 πλεξγάδεηαη κε ην Δκπνξηθφ Σκήκα γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκά-

ησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλπαξαγγειηψλ. 

 Δπεμεξγάδεηαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο θαη δίλεη αλαθνξά ζην 

Γεληθφ Γηεπζπληή αλά ηαθηάρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 πλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Γηεπζπληή Απνζήθεο θαη Πξνκεζεηψλ γηα ηα α-

πνζέκαηα Α΄ θαη Β΄ πιψλ. 

 Έρεη επαθέο θαη πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε πξνκεζεπηέο κεραλνιν-

γηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Γηεπζπ-

ληή. 

 Παξέρεη ζπκβνπιέο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχ-

ζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

3.2.6. Γιεύθσνση Αποθήκης και Προμηθειών 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ην stock αζθαιείαο ησλ πιηθψλ. 

 Διέγρεη ηελ εζσηεξηθή δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ πξνο ηελ παξαγσγή. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαη εηζεγείηαη ζην Γε-

ληθφ Γηεπζπληή, ζην Γηεπζπληή Παξαγσγήο θαη ζηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή 

φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ, πνπ ζα ρξεηαζηεί ε παξαγσγή. 

 Δπηζεσξεί, ειέγρεη, αμηνινγεί, παξαθηλεί θαη εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηκεκάησλ. 

 Πξαγκαηνπνηεί έξεπλα αγνξάο γηα λένπο πξνκεζεπηέο θαη λέα πιηθά θαη εη-

ζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 πληνλίδεη ηα πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Δπνπηεχεη ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο απνζήθεο. 
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 Σεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηά ηεο θαη δίλεη αλαθνξά ζην Γεληθφ 

Γηεπζπληή αλά ηαθηά ρξνληθάδηαζηήκαηα. 

 Δπηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο πξνκεζεπηέο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε 

ησλ παξαγγειηψλ. 

 Αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο κε βάζε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα, ηηκή, φξνπο 

απνπιεξσκήο θαη γεληθφηεξαην αληαπνδνηηθφ φθεινο, πνπ κπνξεί λα επη-

ηεπρζεί απφ ηελ εθάζηνηε ζπκθσλία. 

3.2.7   Γιεύθσνση Παραγωγής Φηυιακών 

Η ελ ιφγσ Γηεχζπλζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Διέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο  

παξαγγειίεο, έηζη ψζηε λα ηεξείηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ έξγσλ. 

 Δπηζεσξεί, ειέγρεη, παξαθηλεί, αμηνινγεί θαη εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

πνπ ηελ ζηειερψλνπλ. 

 πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε απνηειεζκα-

ηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 Αλαθέξεη ζην Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη FSC 

ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαζψο θαη ηα παξάπνλα πειαηψλ, πνπ κπνξεί λα πξν-

θχπηνπλ. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξα-

γσγήο, ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ζπληνλίδεη ηα πξνγξάκ-

καηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Ιαηξφ Δξγαζίαο γηα ηελ ε-

μαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο πα-

ξαγσγήο. 

 Δπνπηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 πλεξγάδεηαη κε ην Δκπνξηθφ Σκήκα γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκά-

ησλ επί ηεο πινπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ. 

 Παξέρεη ζπκβνπιέο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχ-

ζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Δηζεγείηαη πξνηάζεηο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ησλ ηκεκάησλ ηεο. 
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 Αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο κε βάζε ηελ θα-

ιχηεξε πνηφηεηα, ηηκή, φξνπο απνπιεξσκήο θαη γεληθφηεξα  ην αληαπνδνηη-

θφ φθεινο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηελ εθάζηνηε ζπκθσλία. 

 πλεξγάδεηαη κε ην Δκπνξηθφ Σκήκα γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη 

γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ. 

 Αληηκεησπίδεη, δηεπζεηεί θαη επηιχεη ηπρφλ πξνβιήκαηα κε εμσηεξηθνχο ζπ-

λεξγάηεο. 

3.2.8. Νομική Τπηρεσία 

Η Ννκηθή Τπεξεζία ζηειερψλεηαη απφ εμσηεξηθνχο Γηθεγφξνπο θαη Ννκηθνχο 

πκβνχινπο θαη αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πε-

ξηιακβάλνληαη: 

 Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δηαηξί-

α. 

 Ηπαξαθνινχζεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ε ζχληαμε Πξαθηη-

θψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 Η δηεμαγσγή πάζεο θχζεσο δηθψλ. 

 Η παξαθνινχζεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη λνκνινγηαθψλ εμειίμεσλ θαη ε ε-

λεκέξσζε ηεο Δηαηξίαο επί ζεκάησλ, πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. 

 Η ζχληαμε θαη ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ πάζεο θχζεσο ηεο Δηαηξίαο κε ηξίηνπο 

θαη εμσδίθσλ δειψζεσλ. 

4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

4.1. Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο 

4.1.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο. Έ-

ρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο (δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο) ηεο εηαηξηθήο πεξηνπ-

ζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζεηεο Δηαηξίαο επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ηεο καθξν-

ρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξν-

ληνο. ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ε επ-

ζχλε άζθεζεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο ηεο Δηαηξίαο κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο. 

4.1.2.  Όπσο πξνβιέπεη ν λφκνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηη-

θά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ δελ πξέπεη 

λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιά-
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ρηζηνλ δχν αλεμάξηεηα κέιε. Η ηδηφηεηα ησλ κειψλ σο εθηειεζηηθψλ θαη κε 

θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ ηα αλεμάξηεηα κέιε νξί-

δνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

4.1.3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πεξηζζνηέξσλ απφ πέληε (5) άιισλ εηαηξηψλ. 

4.1.4.  Σα εθηειεζηηθά κέιε αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δ-

ηαηξίαο θαη ηελ επνπηεία εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπ-

ιίνπ. 

4.1.5. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ επνπηεία ησλ εθηειεζηη-

θψλ κειψλ θαη ελ γέλεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δηαηξίαο. 

4.1.6.  Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε λννχληαη ηα κέιε, πνπ δελ θαηέρνπλ κεηνρέο 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη 

δελ δηαηεξνχλ θακία επηρεηξεκαηηθή ή άιιε εκπνξηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ηνπο. ην πιαίζην απηφ 

δελ ζεσξείηαη αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην πξφζσπν 

πνπ: 

(α) Γηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία ή 

κε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, ε νπνία 

απφ ηε θχζε ηεο επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηε-

ξηφηεηα, ηδίσο φηαλ είλαη ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

ή βαζηθφο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο. 

(β) Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο 

Δηαηξίαο ή έρεη ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ή είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ δηνη-

θεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξία επηρείξεζε ή δηαηε-

ξεί ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο κε ηελ Δηαηξία ή 

ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο. 

(γ) Έρεη ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ή είλαη ζχδπγνο εθηειεζηηθνχ κέ-

ινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ή κεηφρνπ, 

πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξί-

αο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρείξεζε. 

(δ) Έρεη δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξ. 18 παξ.3 Κ.Ν. 2190/1920. 

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα λα ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, μερσξηζηέο αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο. Η παξνπζία ηνπο δελ είλαη ππν-
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ρξεσηηθή, φηαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ σο κέιε εθπξφζσπνη 

ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ θαη νξίδνληαη σο ηέηνηνη.  

4.1.6. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ: 

(α) Σε ράξαμε ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο, ηελ εμαγνξά νπνηαζ-

δήπνηε επηρείξεζεο ή ηελ πξφηαζε ζπγρψλεπζεο ηεο Δηαηξίαο κε άιιε 

επηρείξεζε, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέ-

ιεπζεο ηεο Δηαηξίαο. 

(β) Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηηο εηζε-

γήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ησλ Γηεπζπληψλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

(γ) Σε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπε-

ζε ηεο Δηαηξίαο δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. 

(δ) Σελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ απνδνηη-

θφηεηάο ηεο θαη ελ γέλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο Δηαηξίαο. 

(ε) Σελ επζχλε πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιεο ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. 

(ζη) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αξ-

ρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε Δηαηξία, 

θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(δ) Σνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχ-

λσλ ηεο Δηαηξίαο. 

(ε) Σελ επηινγή, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ ηνπο. 

(ζ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξία. 

(η) Σε ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο. 

4.1.7. Οη θαλφλεο εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξίαο θαζνξίδνληαη κε εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4.1.8. Κάζε ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηβαξχλεη ηελ Δηαηξία, 

αλ εγθξηζεί κε εηδηθή απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δίλαη δπλαηφ 

λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε εηδηθή απφθαζε ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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4.1.9. Η ακνηβή θαη νη ηπρφλ ινηπέο απνδεκηψζεηο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη εί-

λαη αλάινγεο κε ην ρξφλν πνπ απηά δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.3016/2002. Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηή 

θαηεγνξία ζηηο εκεηψζεηο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

4.1.10. Σα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαη 

κε παξάιιειεο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Δηαηξία (εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, πα-

ξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε απηή ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 23α Κ.Ν. 2190/1920 

θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο. 

4.1.11.Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα νξηζηεί Δηαηξηθφο Γξακ-

καηέαο, ν νπνίνο ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ απηνχ. 

4.1.12.Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπ-

ιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν 

ρξφληα. ε απηή ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπ-

ιίνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα ζπδεηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε εη-

δηθή ζπλεδξίαζε. ε ζπλέρεηα ηεο απνηειεζκάησλ ηελ αμηνιφγεζεο ην Γηνηθε-

ηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ 

αδπλακηψλ, πνπ δηαπηζηψζεθαλ.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα αμηνιν-

γεί ηνλ Πξφεδξν ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν ρξφληα ζε μερσξηζηή ζπλεδξίαζε, ζηελ 

νπνία ζα πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο. 

4.2. Δηεσζύλωλ Σύκβοσιος – Αρκοδηόηεηες 

4.2.1. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκ-

βνπιίνπ, ππνθαζηζηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ π-

ινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο. Φξνληίδεη 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη 

ραξάζζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δηαηξίαο.Δίλαη αξκφδηνο – κε ηελ ε-

πηθχιαμε ηεο γεληθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ – κεηαμχ άι-

ισλ θαη γηα: 

(α) Σε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε /έγθξηζε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ πξφηαζε /έγθξηζε κεγάισλ επελ-

δχζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξίαο, ηε δηαζθά-
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ιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ζέκαηα ηεο Δηαηξίαο. 

(β) Σε ιήςε /ζπκκεηνρή ζε κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηεο Δηαηξίαο 

(π.ρ. εκπνξηθέο, παξαγσγήο, πξνκεζεηψλ, αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ), ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειε-

ζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε φισλ ησλ Γη-

επζχλζεσλ ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξίαο, ηε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. 

(γ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πξφηαζε θαζν-

ξηζκνχ ησλ εηήζησλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ, ηελ επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηνλ έιεγρν ησλ ηακεηα-

θψλ ξνψλ, ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαληήζεσλ απνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο, 

ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ θαη αλζξσπί-

λσλ πφξσλ ηεο Δηαηξίαο, ηε κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε δεκνζίεπζε πιεξν-

θνξηψλ ή γεγνλφησλ, ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή δηα-

θχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο. 

(δ) Σελ πξφζιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο, ηε ράξαμε 

/θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, πξνα-

γσγψλ θαη αλάπηπμεο ζηειερψλ, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο, 

ην ζπληνληζκφ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ θαη ηελ επίβιεςε θαη δηαζθάιη-

ζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. 

4.2.2.  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζπκκεηέρεη θαη αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δηαηξίαο. 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΡΟΛΗΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙ-

ΚΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

5.1. ρεηηθφ αίηεκα δηαηππψλεηαη απφ ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππφ πξφζ-

ιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη πξνο ην Σκήκα Γηαρείξη-

ζεο Πξνζσπηθνχ.  

5.2.  ηε ζπλέρεηα ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ, αξρηθά, εμεηάδεη ηε δπλαηφ-

ηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απφ ην πθηζηάκελν ζηειερηθφ δπλακηθφ. Αλ θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, πξνβαίλεη ζε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αγγειίαο ζε εκεξή-

ζηα ή/θαη πεξηνδηθά έληππα ή/θαη ζην δηαδίθηπν ή θαη’ άιιν θαηάιιειν ηξφπν 

θαη’ ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ, 
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5.3. Δάλ πθίζηαηαη αλάγθε πξφζιεςεο ζηειερψλ κε εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα, γλψ-

ζεηο θαη εκπεηξία, απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππφ 

πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ππνςεθίσλ 

κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πξν-

ζσπηθνχ. 

5.4. ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηέρεη ν αξκφδηνο Γηεπζπ-

ληήο θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ψζηε λα επηιεγεί ν πιένλ θαηάιιεινο, ε δε ηε-

ιηθή επηινγή γίλεηαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

5.5. Η αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δηελεξγείηαη πεξηνδηθά θαη ζπληνλί-

δεηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ.Αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε εί-

λαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Καηφπηλ ηεο αμηνιφγεζεο απαηηείηαη ε ζπζηεκα-

ηηθή παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηνπ επφκελνπ έηνπο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζηφρσλ. 

5.6. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

(α) πκκεηνρή θαη ζπλαίλεζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφ-

γεζήο ηνπ. 

(β) Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα δξάζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

(γ) Ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

(δ) Δθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη αλνηρηή δηαδη-

θαζία πιεξνθφξεζεο. 

(ε) Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο αληηξξήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

(ζη) Αμηνινγεηήο είλαη πάληα ν άκεζα πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔ-

ΝΧΝ ΜΔ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΧΠΧΝ 

6.1. Η Δηαηξία έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλαιιαγέο, πνπ πξαγκαηνπνη-

νχλ: α) ηα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε άιισο θαη ηα 

νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη β) ηα πξφζσπα, 

πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία θαη νη έρνληεο ζηελφ δεζκφ 

κε απηά ηα πξφζσπα, ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξή-

ζεσλ, εθφζνλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγν-

ξά. Η Δηαηξία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηα πξφζσπα, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θα-

ζήθνληα θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηε ζρεηηθή κε ηε λνκν-

ζεζία ππνρξέσζή ηνπο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ σο άλσ ζπλαιιαγψλ. Σα πξφ-

ζσπα, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα, ελεκεξψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο εγ-
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γξάθσο ηα πξφζσπα, κε ηα νπνία έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο, γηα ηε ζρεηηθή κε ηε 

λνκνζεζία ππνρξέσζή ηνπο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

6.2. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ αθνινπ-

ζνχληαη νη εμήο ελέξγεηεο: 

(α) Σν Σκήκα ΥΑ ηεο Δηαηξίαο θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ, πνπ 

αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία, θαη ησλ πξνζψπσλ, πνπ 

έρνπλ ζηελφ δεζκφ κε απηά, ν νπνίνο επηθαηξνπνηείηαη άκεζα ζε πεξί-

πησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Σα πξφζσπα απηά (ππφρξεα πξφζσπα) ππνβάιινπλ εγ-

γξάθσο ζην Σκήκα ΥΑ ηεο Δηαηξίαο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιια-

γψλ ηνπο εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 

(β) Σν Σκήκα ΥΑ ηεο Δηαηξίαο θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ, πνπ 

απαζρνιεί ε Δηαηξία είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε άιισο θαη ηα νπνία 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, ν νπνίνο επηθαηξνπνηείηαη 

άκεζα ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί 

ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπνηε απηφ δεηεζεί. Η πα-

ξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ησλ πξνζψπσλ, 

πνπ απαζρνιεί ε Δηαηξία είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε άιισο θαη ηα 

νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, γίλεηαη απφ ην 

Σκήκα ΥΑ ηεο Δηαηξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζπλαιιαγήο, ε 

νπνία εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο γλσζηνπνίεζεο, πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε 

ηνπ ΣκήκαηνοΔηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ, ην νπνίνπξνβαίλεη ζηελ άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ ησλ πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ Δηαηξία. Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγεί 

ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί θε-

θαιαηαγνξάο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

6.3. Σα πξφζσπα, ζηα νπνία ιφγσ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πεξηέξρνληαη εκπηζηεπηη-

θέο πιεξνθνξίεο, νθείινπλ λα κελ απνθαιχπηνπλ απηέο ζε αλαξκφδηα ζηειέρε 

ή ζε ηξίηνπο θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δεκνζηνπνίε-

ζε απηψλ, ε δηάδνζε ζε ηξίηνπο θαη ε παξάλνκε ρξήζε απηψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο ηα σο άλσ πξφζσπα νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ θάζε επη-

κέιεηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, πνπ είλαη χπνπηεο γηα 

παξάλνκεο κεζνδεχζεηο. ε πεξίπησζε, πνπ πθίζηαληαη ελδείμεηο γηα ηέηνηεο 

ζπλαιιαγέο, ηα πξφζσπα απηά νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ακειεηί ηνλ Γηεπζπ-

ληή, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη, ή ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκ-

βνπιν ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Δηαηξίαο. 
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6.4. Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ειέγρεη ηε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε-

ηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηή-

ξεζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θαηάρξεζεο ηεο αγνξάο. 

6.5. Η Δηαηξία έρεη ππνρξέσζε λα δεηά πιεξνθφξεζε γηα άιιεο νηθνλνκηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία, 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξία θαη ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο 

ηεο. Καηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα αλσηέξσ πξφζσπα δειψλνπλ 

γξαπηψο νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ή / θαη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε έρνπλ νη ίδηνη ή 

ζπγγεληθάηνπο πξφζσπα κε νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξία 

(πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπκβνχινπο θ.ιπ.) θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ηεξεί ζρε-

ηηθφ αξρείν, νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ζην κέι-

ινλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηέηνηαο ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ελεκεξψλεηαη άκεζα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνθα-

ζίδεη ηα θαηά πεξίπησζε ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ άξζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΠΙ ΚΙΝΗΣΧΝ 

ΑΞΙΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

7.1. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλαιια-

γψλ ησλ πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία, ππν-

βάιινληαη απεπζείαο απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

7.2. Δηδηθφηεξα, ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία, θα-

ζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε απηά, ππνρξενχληαη λα 

γλσζηνπνηνχλ απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα πα-

ξακέλεη ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Δηαηξία, ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξίαο ή ζπλδεδε-

κέλσλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά. Σα πξφζσπα, πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα, έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηα πξφζσπα, κε ηα νπνία έρνπλ 

ζηελνχο δεζκνχο, ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηνπο. 

7.3. Τπνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ έρνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα θάζε 

ζπλαιιαγή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπλαιιαγψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000 ΔΤΡΩ 

εληφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Σν φξην ησλ 5.000 ΔΤΡΩ ππνινγίδεηαη κε ηελ 

πξφζζεζε, ρσξίο ζπκςεθηζκφ, φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηνλ Καλν-

ληζκφ 596/2014, ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ Δηαηξία 

θαη νη έρνληεο ζηελφ δεζκφ κε απηά ηα πξφζσπα νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ 

ζηελ Δηαηξία ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θαη α-
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θνξνχλ κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξία ή παξάγσγα ή άιια ρξεκαην-

πηζησηηθά κέζα, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε απηέο. 

7.4. Η Δηαηξία κέζσ ηεο Σκήκαηνο Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ ιακβάλεη πεξαηηέξσ 

ηηο ελεκεξψζεηο θαη δεκνζηνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο 

ζπκκεηνρέο επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ, θαηά ηνλ σο άλσ λφκν, ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξία δεκνζηνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηνπ άξζξ. 11 ηνπ 

σο άλσ λφκνπ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα, άκεζα κε ηελ 

παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ελεκέξσζεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν εληφο 

δχν (2) εκεξψλ δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ παξαια-

βήο. Η ελεκέξσζε ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνηείηαη εγγξάθσο ηαρέσο θαη, ζε θά-

ζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ δηαπξαγκάηεπζεο, κεηά ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν κέηνρνο ή ην πξφζσπν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

άξζξ. 10 ηνπ Ν. 3556/2007: (α) πιεξνθνξείηαη ηελ απφθηεζε ή ηε δηάζεζε ή ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή (β) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθά-

ζηνηε ζπλζήθεο, φθεηιε λα έρεη πιεξνθνξεζεί ηελ απφθηεζε ή ηε δηάζεζε ή ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο, θαηά 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε ή δηάζεζε ή θαζίζηαηαη δπλαηή ε ά-

ζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή (γ) ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε γεγνλφο, πνπ αλα-

θέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 9 ηνπ Ν. 3556/2007. 

7.5. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, φπσο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ αξκνδίσλ, 

έρεη ην Σκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ. 

7.6. Σν Σκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνΣκήκα Δμππεξέηε-

ζεο Μεηφρσλ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχκθσλε κε ηνλ λφκν ελεκέξσζε ησλ ππφ-

ρξεσλ πξνζψπσλ, ψζηε ηα ππφρξεα πξφζσπα λα γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. 

7.7. Σα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Δηαηξία, εγγξάθσο, φιεο 

ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζρεηηθά κε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ επη-

ρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ππνβάιινληαο ζην Σκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνη-

λψζεσλ γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, εληφο ηεο επφκελεο εξγάζη-

κεο εκέξαο απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 

7.8. Σν Σκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ πξνσζεί ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηφ-

ρσληνλ θαηάινγν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ (φπσο έρεη πξνσζεζεί ζηελ Δπη-

ηξνπή Κεθαιαηαγνξάο), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 
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8. ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔ-

ΜΔΝΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΤΣΧΝ 

8.1. Κάζε ζπλδεδεκέλε εηαηξία αθνινπζεί απηφλνκε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνιη-

ηηθή θαη δηαρείξηζε. 

8.2.  Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ηπρφλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ε-

ηαηξηψλ γίλνληαη ππφ ζπλζήθεο αγνξάο, ήηνη κε αληάιιαγκα θαη φξνπο αλάιν-

γνπο κε εθείλνπο, πνπ ζα ζπκθσλνχληαλ, εάλ ε ζπλαιιαγή θαηαξηηδφηαλ κε 

άιιν ηξίην αλεμάξηεην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

8.3. ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ», ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηεί θπξίσο κέζσ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο ζπλαιια-

γέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. χκθσλα κε ην σο άλσ Πξφηππν, σο ζπλδε-

δεκέλα κέξε, εθηφο απφ ηηο εηαηξίεο (ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο) πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηνλ φκηιν ηεο Δηαηξίαο, λννχληαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ηα Γηεπζπληηθά 

ηειέρε, ηα πιεζηέζηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηψλ θαζψο θαη ηξίηεο εηαηξίεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα αλσηέξσ κέξε κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (>20%) θαη 

ηα νπνία κέζσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηηο απνθάζεηο, ζηξαηεγηθέο ή νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο.  

8.4. Η παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γίλεηαη 

ζε ζπλερή βάζε κε επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο. 

9. ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

9.1. Επηηροπή Ειέγτοσ 

9.1.1. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε, ηα νπνία ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη 

απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη απφ κέιε πνπ εθιέ-

γνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξ. 44 Ν. 4449/2017. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο ή εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαη 

είλαη αλεμάξηεηνο. Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη Οξθσ-

ηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ζε αλαζηνιή ή ζπληαμηνχρνο ή δηαζέηεη επαξθή γλψζε 

ζηελ ειεγθηηθή θαη ινγηζηηθή.Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ζηνλ ηνκέα, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. 

9.1.2. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ: 
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(α) Παξέρεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φζνλ 

αθνξά ην πιαίζην εξγαζίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα ειεγρζνχλ. 

(β) Δμεηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε 

ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

(γ) Δλεκεξψλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Τπεξε-

ζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δηθαηνχηαη λα δεηά απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγ-

ρνπ ή ηξίηνπο, πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο. 

9.1.3. Πεξαηηέξσ, εΔπηηξνπή Διέγρνπ κεηαμχ άιισλ: 

(α) Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο γηα ην απνηέιεζκα 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επεμεγεί πσο ζπλέβαιε ν ππνρξεσηηθφο 

έιεγρνο ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

(β)  Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ππνβάιιεη ζπζηάζεηο ή πξνηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο 

ηεο. 

(γ)  Παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαη-

ξίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεοΤπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο, φζνλ 

αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα πα-

ξαβηάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Δηαηξίαο. 

(δ)  Παξαθνινπζεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηήζησλ θαη ηδίσο ηελ απφδνζή ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε πνξίζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο αξ-

κφδηαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξ. 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014. 

(ε) Δπηζθνπεί θαη παξαθνινπζεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ ή ησλ Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22, 23, 

26 θαη 27 ηνπ Ν. 4449/2017, θαζψο θαη ην άξζξ. 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014 θαη ηδίσο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Δηαηξία ζχκθσλα κε ην άξζξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014. 

(ζη) Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγη-

ζηψλ ή Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πξνηείλεη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 
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Λνγηζηέο ή ηηο Διεγθηηθέο Δηαηξίεο, πνπ ζα δηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξ. 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014, εθηφο εάλ εθαξκφδεηαη ε 

παξ. 8 ηνπ άξζξ. 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

9.2. Υπερεζία Εζωηερηθού Ειέγτοσ 

9.2.1. Η Δηαηξία δηαζέηεη ΤπεξεζίαΔζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία έρεη ηηο θάησζη πε-

ξηγξαθφκελεο αξκνδηφηεηεο. 

9.2.2. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη εξγαδφκελνη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφ-

ιεζεο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξί-

αο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Η Δηαηξία ελεκεξψλεη ηελ Δ-

πηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγά-

λσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή 

απηή. 

9.2.3. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ιν-

γαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηα-

δήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλεξγά-

δνληαη θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά δηεπ-

θνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο.Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξέρεη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθε-

ζεο θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

9.2.4. Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

(α) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη 

ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο, πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκν-

ζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

(β) Αλαθέξεη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ-

ηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο 

κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

(γ) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ 

ην ηξίκελν ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ 

δηελεξγνχκελν απφ απηνχο έιεγρν θαη παξίζηαληαη θαηά ηηο Γεληθέο π-

λειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 
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(δ) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο 

απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγάδνληαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε θάζε 

ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο, πνπ απηέο α-

ζθνχλ. 

10. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

10.1.  Γεληθή Αρτή 

Η Δηαηξία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε θαηά ηελ άζθεζε ηεο ε-

πηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ζπκκνξθψλεηαη ε ίδηα θαη ηα ζηειέρε / 

εξγαδφκελνη / ζπλεξγάηεο ηεο πιήξσο πξνο ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ δηέπεη 

θάζε πηπρή ηφζν ηεο αζθνχκελεο απφ ηελ Δηαηξία δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ηεο 

εηαηξηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη θάησζη αλαθεξφκελνη ηνκείο εηαηξηθήο πνιηηηθήο 

είλαη ελδεηθηηθνί θαη αλαπηχζζνληαη εηδηθά ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο 

ηνπο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Δηαηξία, ρσξίο 

απηφ ζε θακία πεξίπησζε λα ζεκαίλεη, φηη ε Δηαηξία ζηνπο ινηπνχο ηνκείο δξά-

ζεο ηεο δελ έρεη πηνζεηήζεη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

10.2. Ποιηηηθή ζε ζέκαηα προζηαζίας περηβάιιοληος 

10.2.1. Η πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξψηηζηε πξνηε-

ξαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. ην πιαίζην ηεο πξννπηηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  ε Δηαηξία ιακβάλεη κέηξα αλάκεζα 

ζε άιια: 

 χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ  ISO 14001 θαζψο θαη ηελ ηήξε-

ζε ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ησλ ζπκθσληψλ θαη 

δεζκεχζεσλ, πνπ έρεη εθνχζηα αλαιάβεη ε Δηαηξία. 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. 

 Γηα ηελ εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο θαηά ηξφπν πξνζαξκνζκέλν ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζε-

λφο. 

 Γηα ηελ άξηηα ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ ηεο εμνπιηζκνχ. 

 Γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Δηαηξίαο (εξγνιάβσλ, πξνκεζεπ-

ηψλ, πειαηψλ) γηα ζεβαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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10.2.2. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Δηαηξία ζηα εξγνζηάζηά ηεο δηαζέηεη κεραλνινγηθφ εμν-

πιηζκφ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζηα πςειφηεξα δηε-

ζλψο standards γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

10.2.3. Δπίζεο ε Δηαηξία παξαθνινπζεί κέζσ εηδηθψλ ηηο εθπνκπέο πάζεο θχζεσο ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο ειέγρνληαο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηα φξηα, πνπ ζέηεη ε θεί-

κελε λνκνζεζία. 

10.3. Ποιηηηθή ζε εργαζηαθά ζέκαηα 

10.3.1. Αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο απνηειεί ν παξάγσλ εξγαζί-

α, δει. ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ θαη νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ Γηνί-

θεζε ηεο Δηαηξίαο. 

10.3.2. Η Δηαηξία φρη απιά θξνληίδεη λα ηεξεί ζην αθέξαην ηελ θείκελε εξγαηηθή λν-

κνζεζία, αιιά πξνζπαζεί κε θάζε κέζν λα βειηηψλεη δηαξθψο ηηο ζπλζήθεο εξ-

γαζίαο, νη νπνίεο είλαη πςεινηάηνπ επηπέδνπ, νχησο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα εί-

λαη ηθαλνπνηεκέλνη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο είλαη θαη ην γε-

γνλφο ησλ καθξνρξφλησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εμειηρζεί ζε 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. 

10.3.3. Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζέηεη σο απφιπηε πξνηεξαηφηεηά ηεο ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο 

θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. ην πιαίζην απηφ είλαη δπ-

λαηή ε άκεζε επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ κε εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ ηνπο απαζρνινχλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ιακβάλνπλ έγθαηξα απαληήζεηο θαη ιχζεηο. 

10.3.4. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ε Δηαη-

ξία ιακβάλεη κέηξα αλάκεζα ζε άιια: 

 Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέζσλ αζθαινχο εξγαζίαο. 

 Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο θαη εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο ζηα ζέκαηα α-

ζθάιεηαο. 

 Γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο θαη γηα ηελπαξφηξπλζή ηνπο λα ηεξνχλ ζην έπαθξν ηνπο θα-

λφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζεπηζαλψλ 

θηλδχλσλ. 
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 Γηα ηε ζπζηεκαηηθή επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ηή-

ξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο κε ζηφρν λα εμαζθαιί-

δεηαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη βειηίσζή ηνπο. 

10.4. Ποιηηηθή ζε ζέκαηα δηαθζοράς 

10.4.1. Η Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε ζέκαηα δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο είηε 

απηά αθνξνχλ ζηειέρε / ππαιιήινπο / εξγαδνκέλνπο / ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο 

είηε ηξίηεο επηρεηξήζεηο, κε ηηο νπνίεο ε Δηαηξία έρεη εκπνξηθέο ή άιιεο ζρέζεηο. 

10.4.2. Η Δηαηξία ελεκεξψλεη δηαξθψο ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα ηνπο 

θαλφλεο νξζήο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ, 

θαη απνθπγήο θάζε πξάμεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εγείξεη έζησ θαη ππφλνηα 

δηαθζνξάο ή αζέκηηεο πξαθηηθήο. 

10.4.3. Η Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο αθνινπζνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νχ-

ησο ψζηε λα εληνπίδνληαη εγθαίξσο κε λφκηκεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο εθηφο 

ησλ άιισλ κπνξνχλ λα πιήμνπλ ην θχξνο ηεο Δηαηξίαο ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ 

εηθφλα ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

10.5. Ποιηηηθή ζε ζέκαηα προζηαζίας προζωπηθώλ δεδοκέλωλ 

10.5.1.  Η Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ,ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα λα δηα-

ζθαιίδεη, φηη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζχλλνκε, θαη πη-

νζεηεί θαλφλεο αμηνιφγεζεο θαη επαλεθηίκεζεο ησλ κέηξσλ, πνπ εθαξκφδεη γηα 

ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. 

10.5.2. Η Δηαηξία εθαξκφδεη Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

10.6. Ποιηηηθή ως προς ηελ ηήρεζε θαλόλωλ ζσκπερηθοράς από ζσλεργαδόκελες 

επητεηρήζεης 

10.6.1. Η Δηαηξία ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε πξνκεζεπηέο θαη άιιεο επηρεη-

ξήζεηο (εθεμήο: «πλεξγάηεο») είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ ηήξεζε απφ ηηο 

ηειεπηαίεο βαζηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα, πνπ άπην-

ληαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αληηκεηψπη-

ζεο ηεο δηαθζνξάο. 

10.6.2. Οη πλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο πάζεο θχζεσο θαη ηα βηνκεραληθά πξφηππα θαη 

κάιηζηα ζηνλ απζηεξφηεξν δπλαηφ βαζκφ ζπκκφξθσζεο. 
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10.6.3. Οη εξγαδφκελνη ησλ πλεξγαηψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ 

θαη αμηνπξέπεηα θαη λα εξγάδνληαη ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο πγηεηλήο θαη αζθά-

ιεηαο. 

Οη πλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα φξηα ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

πξνβιέπεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα απα-

ζρνινχλ παηδηά ή λα θαξπψλνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εξγαζία παηδηψλ. 

Οη πλεξγάηεο δελ ζα πξέπεη λα εμαλαγθάδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (π.ρ. κε 

βία, απεηιέο, παξάλνκε δηαθξάηεζε εγγξάθσλ) εξγαδνκέλνπο ζε παξνρή εξγα-

ζίαο ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο πέξαλ 

ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ. Οη πλεξγάηεο δελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηαθξί-

ζεηο κε βάζε ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηα-

ζε ή ηηο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο, ζεμνπαιηθέο ή άιιεο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδν-

κέλσλ. 

10.6.4. Οη πλεξγάηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ απζηεξά ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο πηνζεηψληαο φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη πξφηππα πξνζηα-

ζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ην είδνο ηεο αζθνχκελεο απφ απηνχο δξα-

ζηεξηφηεηαο θαζψο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο επίβιεςεο ηεο επηρεη-

ξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο κε ζηφρν ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε ελ-

δερφκελσλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ. Αλάκεζα ζε άιια νη πλεξγάηεο ζα 

πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. 

10.6.5. Οη πλεξγάηεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε πξάμε δσξνδνθίαο θαη ελ γέλεη 

δηαθζνξάο θαη λα εθπαηδεχνπλ θαη επηβιέπνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο εκπνξηθήο εζηθήο. 

10.6.6. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηελ Δηαηξία παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ, ε Δηαη-

ξία ζα δηαθφπηεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ πλεξγάηε. 


