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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
 

1. Προοίμιο. Το παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη του κανονισμού λειτουργίας (εφεξής 

Κανονισμός) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»)  

2. Πλαίσιο Κανονισμού. Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με το θεσμικό  πλαίσιο που 

διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:  

α) το ν. 4706/2020  

β) τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της ΕΚ και 

γ) τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΚ. 

Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των 

διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων / κανονιστικών πράξεων.  

2. Υποχρεωτικότητα. Ο Κανονισμός είναι υποχρεωτικός και δεσμευτικός για τα όργανα, τις 

επιτροπές, τις οργανωτικές μονάδες, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας. 

4. Όραμα – Αποστολή - Αξίες.  Το όραμα της Εταιρείας είναι να αναδειχθεί σε σημείο 

αναφοράς για την παγκόσμια αγορά, με προϊόντα και λύσεις αναγνωρισμένα για την 

ποιότητα, την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία τους. Ζητούμενο είναι 

η παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας λύσεων που δημιουργούν τη μέγιστη δυνατή 

προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της Εταιρείας. Η ακεραιότητα, ο σεβασμός, η 

καινοτομία, η αποτελεσματικότητα και η εταιρική ευθύνη είναι οι βασικές αρχές της 

Εταιρείας.  

5. Τροποποιήσεις κανονισμού. Ο Κανονισμός και τα Προσαρτήματά του τροποποιούνται 

όποτε κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό να παραμένουν πάντοτε επικαιροποιημένα, 

δεδομένων των μεταβολών του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εταιρεία, και 

εναρμονισμένα με την εταιρική κουλτούρα και τις επιχειρησιακές της ανάγκες.  

6. Δημοσιεύσεις. Περίληψη του Κανονισμού δημοσιοποιείται αμελλητί, μετά από κάθε 

τροποποίησή του, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 



 

 

ΙΙ. ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
 

Τα Όργανα της Εταιρείας είναι:  

 

1. Η Γενική Συνέλευση 
 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

3. Οι Ελεγκτές  
 

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης Επιτροπές κατά τα οριζόμενα στο νόμο.  

 
  



 

4. Οι Επιτροπές 
 

Η Εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες Επιτροπές:  

 

Α. Επιτροπή Ελέγχου  
Η Επιτροπή επικουρεί το Δ.Σ. στο έργο του, σχετικά με την ευθύνη που έχει για: α) την 

επάρκεια, ορθότητα, καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών 

και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της έγκαιρης, 

πλήρους και διαρκούς συμμόρφωσης της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο (κανονιστική συμμόρφωση) και β) την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 

Β. Επιτροπή Αποδοχών  
Η Επιτροπή Αποδοχών επικουρεί το Δ.Σ. σε ζητήματα αμοιβών. Ιδίως: α) διατυπώνει 

προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας 

που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (κατ’ άρθρο 110 παρ. 2 ν.4548/2018) 

και β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των 

προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. 

 

Γ. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων  
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ερευνά και προτείνει  κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για 

την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό ήθελε προκύψει. 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι 

δυνατόν να ανατεθούν σε μία επιτροπή, κατόπιν απόφασης του ΔΣ.  

 

  



 

ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  
 

1. Είδος μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές. Η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

2. Ισότητα μετοχών.  Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

(εφεξής «ΓΣ»), εκτός εάν, με βάση διοικητικής φύσεως κυρώσεις, το δικαίωμα ψήφου έχει 

ανασταλεί. 

  



 

 

IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

1. Διάρθρωση οργανωτικής δομής 
Η διάρθρωση της Εταιρείας αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα που παρατίθεται κατωτέρω: 

 

  



 

2. Βασικές Μονάδες Οργανογράμματος 
2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Η Οικονομική Διεύθυνση απαρτίζεται από τρία Τμήματα. Τις Οικονομικές Υπηρεσίες που 

έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη και ακριβή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 

την παροχή των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην ανώτατη διοίκηση 

για την λήψη αποφάσεων. Τα Πληροφορικά Συστήματα που έχουν την ευθύνη της 

παρακολούθησης για την καλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και των 

αντίστοιχων εφαρμογών. Και τέλος τη Διαχείριση Διαθεσίμων που έχει την ευθύνη για την 

παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων και των κεφαλαίων κίνησης, ώστε να 

εξυπηρετούνται τα προγράμματα ροών. 

2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και την επιλογή 

επενδυτικών σχεδίων συμβατών με το αντικείμενο εργασιών, το όραμα και τους στόχους 

της εταιρείας, σε τομείς που η εταιρεία έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία. Η 

ελκυστικότητα των επενδυτικών σχεδίων εξαρτάται πάντοτε από την προβλεπόμενη 

κερδοφορία τους σε σχέση με το αναλαμβανόμενο ρίσκο αλλά ενίοτε και με τη δυνατότητα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εμπειριών μέσω στοχευμένων συνεργασιών με 

τρίτους σε τομείς που προβλέπεται να παρουσιάσουν μελλοντικά σημαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης και κερδοφορίας. 

2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αναλύει και προτείνει στη Διοίκηση (σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις π.χ. 

Οικονομική, Νομική) επενδύσεις (που έχουν τεχνικό αντικείμενο) σε φυσικά/νομικά 

πρόσωπα και σε ακίνητα καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη 

ιδιωτικών/δημοσίων συμβάσεων με τεχνικό αντικείμενο (μελέτη, κατασκευή, διοίκηση-

επίβλεψη κατασκευής έργων κ.λπ.). Συμμετέχει στην υλοποίηση των αποφάσεων της 

Διοίκησης επί των ανωτέρω. Υλοποιεί, επιβλέπει και ελέγχει την υλοποίηση των 

ιδιωτικών/δημοσίων συμβάσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία. Συνεργάζεται και 

συμβουλεύει τις Διοικήσεις των θυγατρικών της εταιρειών, σε θέματα τεχνικού 

αντικειμένου, τόσο κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς ανάληψης, όσο 

κατά τη διαδικασία εκτέλεσης στη βάση υπογεγραμμένων συμβάσεων υπηρεσιών και 

έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. 

2.4.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των διαδικασιών 

επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού, το χειρισμό θεμάτων εργασιακών σχέσεων, της 

εργατικής νομοθεσίας, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και θεμάτων 

παροχών προς το προσωπικό. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας στο τομέα της Υγιεινής 



 

και Ασφάλειας είναι η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Εθνικούς νόμους και 

κανονισμούς και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας Διοίκησης και προσωπικού. 

2.5. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Η Νομική Διεύθυνση της εταιρείας έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποστηρίζει και 

εκπροσωπεί την εταιρεία επί των νομικών ζητημάτων. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 

ανήκει η διαχείριση των τρεχουσών νομικών υποθέσεων και εκκρεμοτήτων της εταιρείας, 

όπως νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας, νομική 

επεξεργασία συμβάσεων, συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας και έργου, συμμετοχή σε 

δημοπρασίες κ.λπ., χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της εταιρείας με το 

Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων 

της, ως και παραστάσεις και υποστήριξη των υποθέσεών της ενώπιον των πολιτικών, 

ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. επίσης, συνδράμει τις Διευθύνσεις των θυγατρικών 

εταιρειών του Ομίλου, ως και των προστιθεμένων προσώπων, σε αντίστοιχης νομικής 

φύσεων περιπτώσεις και υποθέσεις. 

 
  



 

3. Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη 

πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους όσον αφορά στην άσκηση των 

δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.  

  



 

4. Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων 
Η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των απαραίτητων 

ανακοινώσεων που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, καθώς και για την επικοινωνία 

της Εταιρείας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο 

αρμόδιο φορέα.  

  



 

IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
1. Βασικές Αρχές 
1. Γενικά. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Eσωτερικού Eλέγχου, 

το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην 

ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.  

2. Στόχοι. Το Σύστημα Eσωτερικού Eλέγχου της Εταιρείας αποβλέπει στους ακόλουθους, 

ιδίως, στόχους: 

α) Στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση 

των διαθέσιμων πόρων. 

β) Στην αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω 

αναγνώρισης και διαχείρισης των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας. 

γ) Στην αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η οργάνωση, 

λειτουργία και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο νόμο και στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του.  

δ) Στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που 

απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το 

άρθρο 151 του Ν. 4548/2018. 

ε) Στην αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μέσω της 

συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. 

3. Οργάνωση. Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα 

Eσωτερικού Eλέγχου είναι ανεξάρτητες 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. 

Ιδιαίτερη θέση στο ΣΕΕ της Εταιρείας κατέχουν οι ακόλουθες μονάδες:  

  



 

1. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου / Κανονισμός Λειτουργίας 
Η βασική αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παρακολούθηση και 

βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας και των θυγατρικών της (εφεξής 

ο Όμιλος) και η συμβουλευτική υποστήριξη με την υποβολή σχετικών προτάσεων προς το 

Δ.Σ. αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα.  



 

2. Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων  
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως σκοπό, μέσω κατάλληλων και αποτελεσματικών 

πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων, να συνδράμει το Δ.Σ. στον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων που ενέχει η λειτουργία της Εταιρείας, με 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα. 



 

3. Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως σκοπό να συνδράμει το Δ.Σ. στην πλήρη και 

διαρκή συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο και τους εσωτερικούς Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία της, 

προσφέροντας ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.  

 
  



 

V. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας όπως επικοινωνίας με τα 

μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους επενδυτές, επικοινωνίας με τις υφιστάμενες Επιτροπές 

της Εταιρείας, καταγγελίας πληροφοριών (whistleblowing).  

  



 

VΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει ειδικότερες πολιτικές / διαδικασίες, οι οποίες 

περιλαμβάνονται ως παραρτήματα στον Κανονισμό και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

αυτού. 

 

Οι πολιτικές / διαδικασίες αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

 

-Πολιτική αμοιβών   

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Έχει 

ως σκοπό: α) να διαμορφώσει ένα σύστημα αποδοχών που θα επιτρέπει στην Εταιρεία να 

διαθέτει στη διοίκηση της μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υψηλής εξειδίκευσης που 

προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, β) να 

εγκαθιδρύσει ένα ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα 

που υιοθετούνται από εταιρείες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή με παρόμοια 

χαρακτηριστικά και γ) να προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη των 

κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και να 

αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή κινδύνων ασύμβατων με τους 

εταιρικούς στόχους και εν τέλει με την βιωσιμότητα της Εταιρείας.  

 

-Πολιτική διασφάλισης ανεξαρτησίας ανεξάρτητων μελών 

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αρχών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών. Βασίζεται σε δηλώσεις των μελών και ενέργειες της 

Εταιρείας.  

 

-Πολιτική εκπαίδευσης 

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας εκπαίδευσης ιδίως των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των διευθυντικών στελεχών.  

 

-Πολιτική καταλληλότητας 

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου (ατομική και συλλογική καταλληλότητα).   

 



 

-Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης 

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας με 

ιδιαίτερη έμφαση το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.  

 

-Πολιτική / Διαδικασία διασφάλισης συμμόρφωσης με άρθρο 19 Κανονισμού 

596/2014 

Έχει ως αντικείμενο τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σχετικά με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. 

 

-Πολιτική / Διαδικασία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

Έχει ως αντικείμενο τη διαδικασία κατάρτισης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Κατά το 

άρθρο 99 παρ. 2 περ. α του ν. 4548/2018 ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται τα οριζόμενα στο 

ΔΛΠ 24 καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά σύμφωνα με το ΔΛΠ 27. 

Κατά το ΔΛΠ 24 ως συνδεδεμένο μέρος νοείται πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται με την 

Εταιρεία.   

 

-Πολιτική / Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών 

Έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των προνομιακών πληροφοριών ως αυτές ορίζονται στον 

Κανονισμό 596/2014. Κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 596/2014, μια πληροφορία 

θεωρείται «προνομιακή», εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) 

είναι συγκεκριμένη, δηλαδή: (1) αφορά κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί 

να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή γεγονός που έλαβε χώρα ή που ευλόγως μπορεί να 

αναμένεται ότι θα λάβει χώρα, και (2) επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

την πιθανή επίπτωση αυτής της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές χρηματοπιστωτικών 

μέσων ή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, (β) δεν έχει 

δημοσιοποιηθεί, (γ) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες, ή ένα ή 

περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, (δ) η δημοσιοποίησή της θα μπορούσε να επηρεάσει 

σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή την τιμή των 

συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή πρόκειται για 

πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, ως ουσιώδη 

κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων. 



 

-Πολιτική / Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων 

Αντικείμενο και σκοπός της συγκεκριμένης πολιτικής είναι: α) ο καθορισμός της έννοιας της 

σύγκρουσης συμφερόντων, β) ο προσδιορισμός των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και γ) η 

θέσπιση των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων 

 

-Πολιτική / Διαδικασία αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Αντικείμενο και σκοπός της συγκεκριμένης πολιτικής είναι ο καθορισμός: α) της πολιτικής 

αξιολόγησης του ΣΕΕ, η οποία περιλαμβάνει γενικές αρχές ως προς το αντικείμενο και την 

περιοδικότητα του ελέγχου, το εύρος αξιολόγησης, τις τυχόν σημαντικές θυγατρικές που θα 

περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση, την ανάθεση και την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και β) της διαδικασίας αξιολόγησης του ΣΕΕ η οποία 

περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια επιλογής των υποψηφίων που θα διενεργήσουν την 

αξιολόγηση, από  το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή  Ελέγχου), της διαδικασία πρότασης, 

επιλογής και έγκρισης της ανάθεσης της αξιολόγησης από  το αρμόδιο όργανο καθώς και το 

αρμόδιο πρόσωπο / όργανο παρακολούθησης και τήρησης του συμφωνηθέντος έργου. Η 

αξιολόγηση του ΣΕΕ αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4706/2020.  

 


