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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«BOΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Ι. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής και ως ο «Κανονισμός»)  της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 

καλουμένης και ως η «Εταιρεία»)  καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος 

μέχρι την  17.09.2021 ν. 3016/2002 και εν συνεχεία επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του α. 14 ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α’ 136/17.07.2020)  και των σε εφαρμογή αυτού 

εκδοθεισών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει αφενός μεν το σύνολο των απαιτούμενων αναφορών, 

πληροφοριών και  στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 14 παρ. 3 περ. (α) έως (ιβ) 

του ν. 4706/2020 αφετέρου δε τις αρχές, τους κανόνες λειτουργίας, τα αντικείμενα, τις 

σχέσεις, τα καθήκοντα, και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και των 

επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών (Μονάδων) αυτής. 

ΙΙ. Ο  Κανονισμός ειδικότερα  περιλαμβάνει:  

(α) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές 

αναφοράς τους, 

(β) Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(εφεξής και ως «Σ.Σ.Ε.»,)  το οποίο περιλαμβάνει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, 

(γ) Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της 

απόδοσής τους, 

(δ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και 

των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

(ε) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τα πρόσωπα αυτά, 

(στ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σχετικά με τις 

συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, 
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(ζ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, 

(η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις 

δραστηριότητές της, 

(θ) Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και 

την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, 

(ι) Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του 

Συστήματος εσωτερικού ελέγχου  από πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική 

επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης,  

(ια) Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών 

στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον 

εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα 

πληροφοριακά συστήματα,  

 

ΙΙΙ. Yπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:   

(α) το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  (εκτελεστικά, μη 

εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά)  

(β)τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (ανώτερα και ανώτατα), 

(γ) το λοιπό εν γένει προσωπικό της Εταιρείας,  

(δ) τρίτα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία μέρη τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους με 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε 

ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση που έχουν συνάψει με την Εταιρεία, 

τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό. 

 

ΙV. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 488/16-07- 2021 αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τέθηκε σε ισχύ την ημερομηνία έγκρισεώς  του.  

 

V. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληρότητας και της εφαρμογής του Κανονισμού 

γίνεται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, ενώ η πληρότητα του 

προβλεπόμενου περιεχομένου του Κανονισμού βεβαιώνεται στην Έκθεση του Ορκωτού 

Ελεγκτή.  
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VI. Κάθε τροποποίηση του Κανονισμού τίθεται σε ισχύ ακολούθως της έγκρισής της 

δυνάμει σχετικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  

 

Α) Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

1. Η αγορά προς μεταπώληση και γενικά η εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των 

εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου η προϊόντος 

χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει. 

2. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και αντικειμένου 

επαγγελματικής η οικιακής διακοσμήσεως, υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών 

εξοπλισμού, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού και χωροθετικής εκμετάλλευσης και 

οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων ή 

πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει. 

3. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων ή 

εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών 

οικιακών η επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και 

εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχειοθέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η 

εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και 

εμπορευμάτων μετά η άνευ αυτοδύναμου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και 

προορισμού. 

4. Η εμπορία παντός είδους και τύπου εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, 

στεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου και 

προϊόντος γραφικής συμβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, 

αναλωσίμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας 

γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, 

επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία 

χρηστικών εξαρτημάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν 

γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού. 
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5. Η εκπόνηση μελετών η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως 

και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε άλλου στεγασμένου η υπαίθριου χώρου. 

6. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων 

των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών αυτών. 

7.Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων 

εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή 

και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων. 

8. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις 

εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, 

φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων 

παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή 

φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής. 

9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης 

φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή ομοειδών 

εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή 

παραχωρούμενων στην εταιρεία καθ’ οιανδήποτε τρόπον ακινήτων. 

10. Η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση 

συστημάτων ή σταθμών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και πάρκων γαιωθερμίας με 

εφαρμογή υφισταμένων ή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και η παραγωγή, εμπορία 

διανομή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. 

11. Η εφαρμογή μεθόδων και η υποστήριξη εφαρμογών πράσινης ανάπτυξης στην 

παραγωγή, διάθεση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω ηλιακών 

συστημάτων και λοιπών ήπιων μορφών ή/και ανανεώσιμων φυσικών πόρων. 

12. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη 

χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

13. Οι επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων και εφαρμογών 

υψηλής έντασης και εκμετάλλευσης γνώσης, η εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η 

εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και δραστηριοτήτων στον 

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος καθώς και κάθε 

συστήματος, προϊόντος εμπορεύματος, εγκατάστασης και εφαρμογής που είναι 

αποτέλεσμα προσθετικής ή εξελιγμένης γνώσης, αποσιμπίλισης και καινοτομίας στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας ,της θερμότητας και του περιβάλλοντος.  
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14. Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνοβλαστών 

spin off και Spin out και ενδεικτικά σε δράσεις έρευνας, παραγωγής και εφαρμογής νέων 

προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

έντασης γνώσης με δυνατότητες εμπορικής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενεργείας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος. 

15. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της 

παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ή/και 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων. 

16. Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες 

επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να 

τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει 

θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες 

εταιρείες, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών 

που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη 

διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των 

εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. 

17. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία ή 

κοινοπραξία όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 

υφισταμένη ή ιδρυομένη, σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική, 

Κοινοτική ή Αλλοδαπή ακόμη και με σχέση δικαιόχρησης. Ομοίως στους σκοπούς της 

Εταιρείας είναι και η συμμετοχή της είτε αυτοτελώς είτε με άλλες επιχειρήσεις σε 

δημόσιους η ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για αντικείμενα που 

εμπίπτουν στον σκοπό της. 

18. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και 

δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων 

και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών. 

19. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η 

κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και 

δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών. 

20. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων η συνδεδεμένων εταιρειών ή 

επιχειρήσεων,υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων. 

21. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων 

εσωτερικού η εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 
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22. Κάθε συναφής η ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και 

εκμετάλλευση, η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, 

εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε 

πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες 

παράγει και εμπορεύεται η Εταιρεία. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 

 

 

 

1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

1.3.1  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τηρεί και παρακολουθεί συνολικά 

την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. 
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Στη Διεύθυνση υπάγονται το Τμήμα Λογιστηρίου , το Τμήμα πιστωτικού ελέγχου, το Τμήμα 

εξυπηρέτησης μετόχων & εταιρικών ανακοινώσεων, το Τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, η Διεύθυνση Μηχανογράφησης και η Διεύθυνση Logistics.  

Η Διεύθυνση συντάσσει τις καταστάσεις ταμειακών ροών της Εταιρείας, επιμελείται για την 

είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας από την πώληση των εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών, προγραμματίζει την πληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και τις 

τακτικές και έκτακτες ταμειακές υποχρεώσεις, παρακολουθεί τις εξελίξεις των οικονομικών 

μεγεθών της Εταιρείας και καταχωρεί εμπρόθεσμα όλες τις κινήσεις στα προβλεπόμενα 

από τον νόμο λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

Κατά την σύνταξη των καταστάσεων και προγραμματισμού των ταμειακών ροών της 

Εταιρείας η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται την λήψη ή μη κεφαλαίων 

κινήσεως ή βραχυπρόθεσμου δανεισμού από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.   

Οι πληρωμές της Εταιρείας διενεργούνται συνήθως μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, 

οι δε προμηθευτές και οι λοιποί συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία ανάλογα με την κατηγορία 

τους εξοφλούνται με έκδοση επιταγών. Για τις πληρωμές με επιταγές η Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις (δίγραμμες επιταγές κλπ)  

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων διακανονίζονται μέσω του τραπεζικού συστήματος σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα. 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών και Υπηρεσιών παρακολουθεί και ελέγχει την 

δραστηριότητα, τις κινήσεις και τα αποτελέσματα των θυγατρικών και συνδεδεμένων ή 

εξαρτημένων επιχειρήσεων αναλυτικά και συγκεντρωτικά μέσω του μηχανογραφικού 

συστήματος από το οποίο αντλεί άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες.  

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διευθύνεται από τον Οικονομικό 

Διευθυντή ο οποίος αποτελεί ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, ι αναφέρεται δε και 

λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση δύναται να ανατίθενται 

επιμέρους αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας όσον αφορά τις οικονομικές της 

συναλλαγές, στον Οικονομικό Διευθυντή.  

 

(α) Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου  

Το Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και συνεργάζεται με 

τα λοιπά Τμήματα- Διευθύνσεις –Υπηρεσίες- της Εταιρείας για θέματα που αφορούν τους 

πελάτες της Εταιρείας. Συγκεκριμένα φέρει την ευθύνη ελέγχου: 
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1) της φερεγγυότητας των πελατών της Εταιρείας,  

2) των πληρωμών των πελατών και του ορίου πίστωσης αυτών σε συνεργασία με τους 

Διευθυντές Πωλήσεων, τον Εμπορικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή, 

3) της παροχής πληροφόρησης στον Οικονομικό Διευθυντή για τους πελάτες με μεγάλες 

καθυστερήσεις πληρωμών,  

4) του ελέγχου  των απαιτήσεων της Εταιρείας από πελάτες σε συνεργασία με τον 

Οικονομικό Διευθυντή τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. 

 

(β) Τμήμα Λογιστηρίου 

Το Τμήμα Λογιστηρίου αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και συνεργάζεται με τα 

λοιπά Τμήματα-Διευθύνσεις–Υπηρεσίες-της Εταιρείας για λογιστικά και ταμειακά θέματα 

της Εταιρείας. Φέρει την ευθύνη τήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων της Εταιρείας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

 

(γ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και 

συνεργάζεται με τα λοιπά Τμήματα- Διευθύνσεις –Υπηρεσίες- της Εταιρείας για θέματα που 

αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται :  

1) ο υπολογισμός και η εκπόνηση μισθοδοσίας του του προσωπικού της Εταιρείας 

σύμφωνα με την ισχύουσας νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις   

2)οι άδειες του προσωπικού 

 3) η ανεύρεση  προσωπικού και οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης,  

4) η αρχική εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων και η συνεχής επιμόρφωση του 

προσωπικού. 

 

(δ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  

Το Τμήμα  (Μονάδα) Εξυπηρέτησης Μετόχων μεριμνά για την εταιρεία την άμεση, ακριβή 

και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους αναφορικά την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό 

της Εταιρείας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα στα καθήκοντα του Τμήματος 

αυτού περιλαμβάνονται: 

 (α) η διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, οι πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με 

καταβολή μετρητών, η ανταλλαγή μετοχών, η χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών 
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δικαιωμάτων προτίμησης ή οι μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, όπως η επέκταση 

του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων, 

(β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές, 

(γ) η απόκτηση ιδίων μετοχών και τη διάθεση και ακύρωσή τους, καθώς και τα 

προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, 

(δ) η επικοινωνία και η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα κεντρικά αποθετήρια 

τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων, 

(ε) η ευρύτερη επικοινωνία με τους μετόχους, 

(στ) η ενημέρωση των μετόχων, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του ν. 

3556/2007, για την παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών, 

(ζ) η παρακολούθηση της άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα 

ποσοστά συμμετοχής των μετόχων, και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις γενικές 

συνελεύσεις. 

 

(ε) Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Το Τμήμα (Μονάδα) εταιρικών ανακοινώσεων της Εταιρείας, προβαίνει στις ανακοινώσεις 

που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 3556/2007, καθώς 

και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4548/2018 με σκοπό την ενημέρωση 

των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας.  

Το Τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων έχει, περαιτέρω, την αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση 

της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, και στις λοιπές 

εφαρμοστέες διατάξεις.  

Τα τμήματα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων λειτουργούν ως ενιαίο 

Τμήμα .  

 

(στ) Διεύθυνση Logistics 

Η διεύθυνση Logistics περιλαμβάνει  α) το τμήμα παραλαβής αγορών, β) το τμήμα stock 

control και το γ) τμήμα αποθηκών. 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη διεκπεραίωση  πάσης φύσεως 

ζητημάτων σχετικών με τις προμήθειες της Εταιρείας, ενημερώνει τα τμήματα ς Πωλήσεων 

για τα αποθέματα και την παραλαβή των προμηθειών, την εκτέλεση των παραγγελιών προς 
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τους πελάτες και γενικά για την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας 

από τους προμηθευτές και προς τους πελάτες  και ς σε συνεργασία με τα Τμήματα 

Πωλήσεων. 

Η Διεύθυνση Logistics παρακολουθεί και ελέγχει τα αποθέματα της Εταιρείας και εισηγείται 

για την αύξηση η μείωση αυτών από κοινού με την Εμπορική Διεύθυνση.  

Επίσης, ενημερώνει για τα ανανεώσιμα αποθέματα τα τμήματα πωλήσεων και για τον 

προγραμματισμό των ταμειακών ροών τις οικονομικές υπηρεσίες. 

Οι ευθύνες και διεργασίες της Διεύθυνσης Logistics και των επιμέρους τμημάτων της είναι 

καταγεγραμμένες αναλυτικά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει η Εταιρεία. 

Η Διεύθυνση Logistics διευθύνεται από τον Διευθυντή Logistics ο οποίος αναφέρεται 

απευθείας στον Οικονομικό  Διευθυντή και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Εταιρείας. 

 

(ζ) Διεύθυνση Μηχανογράφησης  (ΙΤ) 

Η Διεύθυνση Μηχανογράφησης είναι επιφορτισμένη με την υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων και την ασφάλεια δεδομένων της Εταιρείαςκαθώς διαθέτει 

ολοκληρωμένη στρατηγική πρόσβασης στα προγράμματα που χρησιμοποιούνται ανάλογα 

με τις αρμοδιότητες και την θέση  εκάστου  χρήστη. Τα συστήματα πληροφορικής που 

χρησιμοποιούνται έχουν αναπτυχθεί και προσαρμοστεί σύμφωνα με τους 

μακροπρόθεσμους στόχους και τις ανάγκες της Εταιρείας. Στα συστήματα αυτά υπάρχει μια 

σειρά από δικλείδες ασφαλείας που προλαμβάνουν το πιθανό ανθρώπινο λάθος και 

εξασφαλίζουν την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών και ειδικότερα:  

 Erp-Crm το οποίο υποστηρίζει την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το 

management reporting και τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της Εταιρείας. 

Αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω e-mail πωλήσεων, αγορών, Edi, Mis, Supply Chain, 

Dashboard, Abc analysis, Timesheet, Price List κλπ. 

 Wms το οποίο υποστηρίζει θέσεις αποθηκευτικών χώρων που τοποθετούνται τα 

προϊόντα και barcodes για εύκολη ανεύρεση τους με ασύρματα scanner και 

υπηρεσίες πακετοποίησης και δρομολόγησης που αφορούν την Eταιρεία αλλά και 

αποθέτες. 

 Web Site με e-shop και καλάθι αγοράς με όλη την διαδικασία παραγγελιοληψίας 

και με αυτόματες ενημερώσεις περιγραφών, τιμών, φωτογραφιών, και 

διαθεσιμότητας. 

 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω. 

 Αρχιτεκτονικό και 3d animation software που αφορά το τμήμα σχεδιαστηρίου της 

Εταιρείας. 

 Υποστήριξη e-mail (internal, external) και αρχεία χρηστών. 
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 Intranet και Library που εμπεριέχει όλες τις διαδικασίες της Εταιρείας για 

ενημέρωση των νέων εργαζομένων. 

 Μετοχολόγιο Εταιρείας. 

 Απομακρυσμένη (τηλε)-υποστήριξη. 

 Υποστήριξη και επισκευή PC, Servers, Laptop, Rf Scanner, οθόνες, Τ/Κ, Switch, 

Routers, Ups, Fax, Εκτυπωτές, Αντιγραφικά κλπ. 

 Κατάρτιση και επίβλεψη συμβολαίων συντήρησης με εξωτερικούς συνεργάτες που 

αφορούν κρίσιμο υλικό για την Εταιρεία και την επαναφορά της από Disaster 

Recovery. 

 Πολιτική εβδομαδιαίας επιτήρησης κρίσιμου Hardware. 

 Διαδικασία Back-up όλων των παραπάνω (καθημερινά-εβδομαδιαία-μηνιαία-

ετήσια) και ελεγμένη διαδικασία επαναφοράς. 

 Προστασία από όλους τους «πιθανούς εχθρούς» των πληροφοριακών συστημάτων 

Antivirus, Antispam, Antispyware, Firewall. 

 Πολιτική και διαδικασίες πληροφοριακών συστημάτων επί σκοπώ ενημέρωσης του 

προσωπικού της Εταιρείας Πολιτική ελέγχου περιήγησης στο διαδίκτυο. 

 Πολιτική αδειών χρήσης λογισμικού ανά εργαζόμενο. 

 

Η Διεύθυνση Μηχανογράφησης (IT) διευθύνεται από τον Διευθυντή Μηχανογράφησης ο 

οποίος αναφέρεται  απευθείας στον Οικονομικό  Διευθυντή και στον Πρόεδρο Δ.Σ. & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. 

 

1.3.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Η Διεύθυνση Εμπορίας και οι σε αυτήν δραστηριοποιούμενοι Διευθυντές Πωλήσεων 

φέρουν την ευθύνη της πραγματοποίησης όσο το δυνατόν υψηλότερων πωλήσεων με 

διαδικασίες και όρους που ορίζει η Εταιρεία, συνεργάζονται με τα λοιπά τμήματα – 

διευθύνσεις - υπηρεσίες της Εταιρείας, καταγράφουν τις παραγγελίες και τις αναλώσεις 

των εμπορευμάτων, ενημερώνουν για την εκτέλεση των εργασιών και για τις πωλήσεις της 

Εταιρείας σε είδη και εγκαταστάσεις ώστε να γίνεται σωστός και έγκαιρος 

προγραμματισμός προμηθειών και εκτελέσεως παραγγελιών και των σχετικών εργασιών, 

αλλά και να προγραμματίζονται και οι ταμειακές ροές προς και από την Εταιρεία σύμφωνα 

με τη σχετική  πολιτική που εφαρμόζει.  

Η Διεύθυνση Εμπορίας παρακολουθεί και ελέγχει τα αποθέματα της Εταιρείας και 

εισηγείται για την αύξηση ή μείωση αυτών.  

Έχει υπό την εποπτεία της τις επιμέρους δύο Επιχειρηματικές Μονάδες εμπορίας και 

ειδικότερα  : 1) τη Χονδρική  και  2) Key Accounts.  
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Η Διεύθυνση Εμπορίας τεχνικών προϊόντων επίσης έχει υπό την εποπτεία της τα εξής 

τμήματα υποστήριξης: α) Τμήμα Customer Service & Sales Support Εμπορίας, β)Τμήμα 

Αγορών  Εμπορίας. 

Οι ευθύνες και διεργασίες της Διεύθυνσης Εμπορίας και των τμημάτων αυτής είναι 

καταγεγραμμένες αναλυτικά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η 

Εταιρεία. 

H Διεύθυνση Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων διευθύνεται από τον Διευθυντή Εμπορίας ο 

οποίος αναφέρεται  στον Οικονομικό  Διευθυντή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η 

Διεύθυνση Εμπορίας έχει την ευθύνη της χάραξης, υλοποίησης και εφαρμογής εμπορικής 

πολιτικής των τεχνικών προϊόντων της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το κρίνει απαραίτητο.  

 

1.3.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ) 

Η Διεύθυνση Έργων και οι σε αυτή δραστηριοποιούμενοι Διευθυντές Πωλήσεων φέρουν 

την ευθύνη της πραγματοποίησης όσο το δυνατόν υψηλότερων πωλήσεων με διαδικασίες 

και όρους που ορίζει η Eταιρεία, συνεργάζονται με τα λοιπά τμήματα–διευθύνσεις-

υπηρεσίες της Eταιρείας, καταγράφουν τις παραγγελίες και τις αναλώσεις των 

εμπορευμάτων, ενημερώνουν για την εκτέλεση των εργασιών και για τις πωλήσεις της 

Eταιρείας σε είδη και εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνεται ορθός και έγκαιρος 

προγραμματισμός προμηθειών και εκτελέσεως παραγγελιών και των σχετικών εργασιών, 

αλλά και να προγραμματίζονται οι ταμειακές ροές από και προς την Eταιρεία σύμφωνα με 

την πολιτική των ροών της. Η Διεύθυνση Έργων παρακολουθεί και ελέγχει τα αποθέματα 

της Eταιρείας και εισηγείται για την αύξηση η μείωση αυτών.  

Η Διεύθυνση Έργων περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές μονάδες:  

1. Eξοπλισμού Επαγγελματικών Χώρων Καταστημάτων και  

 2. Eξοπλισμού Αποθηκευτικών Χώρων.  

Η Διεύθυνση ‘Εργων επίσης έχει υπό την εποπτεία το  

α) Customer Service και Sales Support των Έργων, 

 β) το Τμήμα Σχεδιασμού των Έργων  

γ) το Συνεργείο της Εταιρείας και  

δ) Τμήμα Αγορών Εξοπλισμών για καταστήματα και αποθήκες. 

Οι ευθύνες και διεργασίες της Δ/νσης Έργων και των τμημάτων της είναι καταγεγραμμένες 

αναλυτικά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που τηρεί η Εταιρεία.  
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Η Διεύθυνση Έργων διευθύνεται από τον Διευθυντή Έργων ο οποίος αναφέρεται  στον 

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και έχει την ευθύνη της χάραξης, 

υλοποίησης και εφαρμογής εμπορικής πολιτικής των έργων της Εταιρείας. Οι 

προαναφερόμενες επιμέρους Διευθύνσεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) αναφέρονται, λογοδοτούν 

στον Διευθυντή Έργων. 

 

1.3.4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Marketing και  Επικοινωνίας έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης του 

στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και του συντονισμού υλοποίησης marketing και 

επικοινωνιακών δράσεων της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης σχετικά 

με ενέργειες προώθησης (marketing), εταιρικής επικοινωνίας και στρατηγικής 

επικοινωνιακών μέσων, ενδεικτικά έχουν ως ακολούθως: 

 •   Διαχείριση της δημόσιας εικόνας της Εταιρείας. 

 •  Ανάπτυξη της στρατηγικής marketing, επικοινωνίας και προβολής . 

 • Συντονισμός και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης της στρατηγικής marketing, 

επικοινωνίας και προβολής. 

 

1.4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

H Εταιρεία διατηρεί τα ακόλουθα τέσσερα (4) υποκαταστήματα:  

(α) ένα υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 35,  

(β) ένα υποκατάστημα στη Μαγούλα Αττικής, στη θέση Χάβωσι, 

(γ)  ένα υποκατάστημα στην Αυλώνα Αττικής, στην θέση Τσούμπα και   

(δ) ένα υποκατάστημα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επί του 54ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - 

Λαμίας. 

 

1.5 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Οι θυγατρικές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

(α) BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ με έδρα στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στην οποία η 

Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 99%, 
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(β) ORGANIZER STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ με έδρα στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στην 

οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%. 

(γ) VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας στην οποία 

η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%, 

(δ) BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα 

στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 

συμμετοχής 100%. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

2.1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με  θητεία πέντε (5) ετών η οποία 

δύναται να παραταθεί μέχρι την  πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας  ακολούθως της λήξης της θητείας του και η οποία δε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) 

έτη.  Ο αριθμός των μελών δύναται να ανέλθει σε δεκαπέντε (15).  

H επιλογή των υποψηφίων μελών από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας γίνεται επί τη βάσει των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής 

καταλληλότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και την 

εκάστοτε εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας. 

 Τα βιογραφικά σημειώματα  των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολούθως της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα και καθορίζει τις αρμοδιότητες των  

εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας 

και είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της 

περιουσίας της αποφασίζοντας για όλα εν γένει  τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, 

εντός του πλαίσιο του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων  των θεμάτων αποκλειστικής 

αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
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Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 

περί απαγόρευσης ανταγωνισμού και σύναψης  συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο.  

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν  να είναι βουλευτές, εισαγγελείς, δικαστές, 

πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραμματείς των δικαστηρίων μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό 

προσωπικό των Ένοπλων Δυνάμεων και Χρηματιστές, πρόσωπα που δε δύναται να ασκούν 

αντιπροσωπεία ανώνυμης εταιρείας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά 

αρμόδιο για την χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της 

Εταιρείας.  

 

Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου ως 

συλλογικού διοικητικού οργάνου είναι : 

 η επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, 

  η προάσπιση του  εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων και όλων 

των συμφεροντούχων (stakeholders), 

  η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό και 

νομοθετικό πλαίσιο, 

  η εμπέδωση της διαφάνειας και των εταιρικών αξιών στο σύνολο των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου,  

 η παρακολούθηση και επίλυση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντών και μετόχων με τα συμφέροντα 

της Εταιρείας  

 

2.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Tα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως 

ακολούθως: 

 

2.2.1 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντονίζει τη λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδριάσεις  καθορίζοντας τα θέματα  της 

ημερήσιας διατάξεως. Στα καθήκοντά του εντάσσεται η διασφάλιση  της προσήκουσας 

οργάνωσης των εργασιών του και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων,  
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καθώς και η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των  λοιπών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, επί σκοπώ νόμιμης, δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των συμφερόντων όλων 

των μετόχων και βεβαίως τη βέλτιστη προώθηση και προάσπιση του εταιρικού 

συμφέροντος.  

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην έκταση των εκτελεστικών του καθηκόντων 

αναπληρώνεται από έτερο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.2.2 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου) προΐσταται της αξιολόγησης του Προέδρου που διενεργείται από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και οφείλει να  είναι παρών  κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των 

μετόχων της Εταιρείας  στο μέτρο που τα υπό συζήτηση θέματα ημερησίας διατάξεως 

αφορούν σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.  

2.2.3 Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Εκτελεστικά Μέλη είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με την εκτέλεση των αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν την πραγματική διοίκηση, εκπροσώπηση και 

διαχείριση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων κατά την υλοποίηση του σκοπού 

της, παρακολουθούν διαρκώς τις εργασίες της, ασχολούμενα με τα καθημερινά θέματα 

διοίκησης της. Τα εκτελεστικά μέλη διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της 

εφαρμοζόμενης στρατηγικής. 

Σε περιπτώσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να 

ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, 

όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να 

επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ,τα εκτελεστικά μέλη 

ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, 

υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους. 

2.2.4  Μη Εκτελεστικά Μέλη  

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. είναι επιφορτισμένα  με την παρακολούθηση  και 

εξέταση  της στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των 

στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, καθώς 

και την  εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 

εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 
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2.2.5 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν το σύνολο των 

τιθέμενων δυνάμει του ν. 4706/2020 κριτηρίων ανεξαρτησίας καθώς  δεν κατέχουν άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου 

είδους σχέσεις εξάρτησης.  Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας  επανεξετάζεται  

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον σε ετήσια βάση.  

 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού 

ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση 

της Εταιρείας ανεξαρτήτως των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.2.6  Διευθύνων Σύμβουλος   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τα διαχειριστικά του καθήκοντα και μεριμνά για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων Τμημάτων της 

Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο 

του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και του προϋπολογισμού, τις αποφάσεις των 

αρμοδίων εταιρικών οργάνων, και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής, 

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας  

Εκ των βασικότερων αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι : 

 Ο σχεδιασμός της στρατηγική της Εταιρείας και η  εποπτεία της υλοποίησής της. 

 Η εξειδίκευση των στόχων και της πολιτικής της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της 

εξέτασης των εναλλακτικών δράσεων, λήψης απόφασης επί προτάσεων και εποπτείας 

της εφαρμογής τους, αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης  του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα.  

 

2.3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι 

ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας και εγκύρως εκτός αυτής, σε 

άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, ενώ μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη 

ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.  
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Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών 

στην τηλεδιάσκεψη, με τεχνικά ασφαλή τρόπο.  

 

2.4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Οι αμοιβές του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών, μη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών)  εγκρίνονται δυνάμει σχετικής αποφάσεως 

της ετήσιας  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και καθορίζονται επί 

τη βάσει των όρων και  κριτηρίων της εκάστοτε εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών την 

οποία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.  

Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται πάντοτε 

σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις βέλτιστες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας www. 

www.voyatzoglou.gr. 

 

2.5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

2.5.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Επιτροπή Ελέγχου  της Εταιρείας συνιστά  είτε Ανεξάρτητη Επιτροπή, είτε Επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου και  στην τελευταία αυτή περίπτωση  αποτελείται από τουλάχιστον 

δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.  

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής και συμπίπτει με τη θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας 

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη.  

Τα βιογραφικά των εκάστοτε  μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στον 

ιστότοπο της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr 

Η  Επιτροπή Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:  

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής 

Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,  

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε όλα της τα στάδια 

και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,  
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(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,    

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 26 

παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί σε διαρκή βάση την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών ή των Ελεγκτικών Εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

537/2014,    

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή Ελεγκτικών 

Εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές ή τις Ελεγκτικές Εταιρείες που θα 

διοριστούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και τέλος  

(ζ) υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας  στον οποίο περιλαμβάνονται τα 

ειδικότερα σχετικά με  την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής  και ρυθμίζει τα 

καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μελών της.  

 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν έγκρισης  από το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της  Εταιρείας www.voyatzoglou.gr.  

  

2.5.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

Η Εταιρεία διαθέτει ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία 

αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού και η θητεία 

της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Τα βιογραφικά εκάστοτε των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας www. www.voyatzoglou.gr  

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει ως σκοπό και 

αποστολή:  

(α)  την προσήκουσα εναρμόνιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με το υφιστάμενο 

νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο,  
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(β) τον εντοπισμό και την προσέλκυση των κατάλληλων προσώπων για την απονομή της 

ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης και ομαλής συνέχειας και διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(γ) την παροχή συνδρομής, υποστήριξης και υποβοήθησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει 

παροχών των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της 

Εταιρείας και των λοιπών διευθυντικών στελεχών αυτής, προκειμένου να διασφαλισθεί η  

ορθότητα, η αναλογικότητα, το εύλογο και το δίκαιο των καταβαλλομένων αμοιβών, να 

αποφευχθεί η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους, λόγω της καταβολής 

αμοιβών οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες και το 

ευρύτερο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και να εξασφαλισθεί η επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.           

 

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας  στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα ειδικότερα σχετικά με  την οργάνωση και λειτουργία της 

Επιτροπής  και ρυθμίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μελών 

της.   

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατόπιν 

έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας 

www.voyatzoglou.gr 

 

Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η 

οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία υποβάλλεται στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.  

Η εκάστοτε ισχύουσα  και εγκεκριμένη κατά τα άνω  Πολιτική Καταλληλότητας των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας  

www.voyatzoglou.gr  

 

Πολιτική Αποδοχών  

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Αποδοχών στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η οποία αποσκοπεί στην προάσπιση 

του μακροπρόθεσμου συμφέροντος και της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η πολιτική ισχύει 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 25 /57

για τέσσερα (4) έτη, εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 

 Η Πολιτική Αποδοχών έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το 

Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών ορίζει 

τους όρους για την καταβολή των  αμοιβών σε υφιστάμενα ή/και σε νέα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

Η εκάστοτε ισχύουσα  και εγκεκριμένη κατά τα άνω Πολιτική Αποδοχών ε είναι αναρτημένη 

στον ιστότοπο της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

3.1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί: 

(α) την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα 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 Εταιρεία, 

(β) τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, 

(γ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και 

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

επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 

από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

(ε) συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά με τα 

ανωτέρω, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν 

υπάρχουν, οι οποίες εκθέσεις μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις 

ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή 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 Εταιρείας στις προτάσεις της, υποβάλλονται 

ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου, και  
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(στ) υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, στις 

οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, σχετικά με τις τα 

ανωτέρω καθήκοντα  τις οποίες η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις 

παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Της Μονάδας εσωτερικού ελέγχου, προΐσταται ο επικεφαλής ο οποίος ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, και ο 

οποίος 

(α) παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων  

(β) υποβάλλει προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας  το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και 

τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων για την προσήκουσα διενέργεια του έργου και της 

μονάδας εν γένει, και 

(γ) παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, διευκολύνοντας με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του 

εκ μέρους της ελέγχου και  εποπτείας.  

 

Κατά την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο/η επικεφαλής της έχει 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.  

 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο 

οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής 

Ελέγχου.  

 

3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Η Εταιρεία οφείλει να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο ή να 

απευθύνεται σε οργανωμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να διεκπεραιώνει 

αποτελεσματικά τις υποθέσεις που προκύπτουν κατά γνωστικό αντικείμενο.  

Ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να ασκεί και τα καθήκοντα του Εταιρικού 

Γραμματέα.   

 

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (DPO) 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) της Εταιρείας είναι 

επιφορτισμένος με την  κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας οι οποίες προκύπτουν 
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ή/και συνδέονται με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 

H Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας ISO φέρει την ευθύνη της πιστής τήρησης όλων των 

αρχείων που υπαγορεύει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 

Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας ISO είναι ο Υπεύθυνο; Διασφάλισης 

ποιότητας ο οποίος ορίζεται και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της Εταιρείας.  

Ο υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες και καθήκοντα: 

(α) διασφαλίζει ότι λαμβάνουν χώρα οι απαιτούμενες ενέργειες και διεργασίες του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

(β) ενημερώνει εγγράφως τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδοση του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας καθώς και κάθε ανάγκη βελτίωσης, και 

(γ) εξασφαλίζει την  προαγωγή της ενημέρωσης του συνόλου του δυναμικού της Εταιρείας 

για της απαιτήσεις των πελατών. 

      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

4.1 Προκειμένου για την ανεύρεση, πρόσληψη και αξιολόγηση των ανώτατων  

διευθυντικών στελεχών, η Εταιρεία ακολουθεί  συγκεκριμένη διαδικασία καταγεγραμμένων 

βημάτων (σταδίων) για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται η συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας.  

Η αξιολόγηση της απόδοσής των διευθυντικών στελεχών  γίνεται πάντα με τη χρήση 

ποιοτικών και ποσοτικών αντικειμενικών και προκαθορισμένων κριτηρίων επί σκοπώ 

διασφάλισης της αξιοκρατίας και της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας 

καθώς και τα συμφέροντα των μετόχων της. 

Ως ανώτατα διευθυντικά στελέχη ορίζονται οι Διευθυντές με γραμμή αναφοράς στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

 

4.2  Διαδικασία πρόσληψης ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 
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 Προσδιορισμός των αναγκών πρόσληψης της Εταιρείας ως προς το στελεχιακό 

προσωπικό, λόγω  ενδεχόμενης ή προγραμματισμένης αποχώρησης ανώτατου 

διευθυντικού στελέχους (πχ. συνταξιοδότηση, ανακοίνωση αποχώρησης) ή συνεπεία 

του έργου και της απόδοσης των ανώτατων στελεχών μέσω των διενεργούμενων 

εσωτερικών αξιολογήσεων των επιμέρους Τμημάτων και Διευθύνσεων της Εταιρείας. 

 Προσδιορισμός  του προφίλ της προς πλήρωση θέσεως σύμφωνα με την εμπειρία, τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες (τεχνικές, ψηφιακές και soft skills) που απαιτούνται για την 

κάλυψη της θέσης προκειμένου να αποτυπώνεται η φύση και το εύρος των εργασιών, 

οι κύριες και δευτερεύουσες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, το διοικητικό επίπεδο και 

οι γραμμές αναφοράς. 

 Προσδιορισμός του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών 

στοιχείων από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την 

Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.  

 Εξέταση της δυνατότητας εσωτερικής διαδοχής και συλλογής, εφόσον απαιτείται  

βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων διευθυντικών στελεχών . Στο πλαίσιο αυτό 

υφίσταται η δυνατότητα ανάθεσης ανεύρεσης υποψηφίων σε αρμόδιο/εξειδικευμένο 

φορέα/εταιρεία ανεύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού.   

 Διενέργεια διερευνητικών συναντήσεων (συνεντεύξεων) των υποψηφίων αφενός μεν 

με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αφετέρου δε με  τον Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 

του υποψηφίου εν σχέσει με το προφίλ και τα καθήκοντα της προς πλήρωσης θέσεως. 

Η τελική αξιολόγηση του υποψηφίου γίνεται πάντοτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, ο οποίος κατά τη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να ζητήσει την 

πραγματοποίηση συναντήσεως και με τα λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.  

 Αποστολή προς τον υποψήφιο της οικονομικής προσφοράς με επιμέλεια του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της 

Εταιρείας.  

 Ακολούθως της αποδοχής της οικονομικής προσφοράς από το διευθυντικό στέλεχος   

συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία και υπογράφεται η 

σύμβαση εργασίας  και κάθε συνδεόμενό με αυτή έγγραφο (ενδεικτικώς έντυπο 

σύγκρουσης συμφερόντων, σύμβαση εμπιστευτικότητας)  

Τέλος, το  με επιμέλεια του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνονται 

για την ένταξη του νέου μέλους στο δυναμικό της Εταιρείας τα λοιπά στελέχη καθώς και η 

Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.  



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 29 /57

Η ως άνω διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζεται πλην των ανώτατων και σε λοιπά 

διευθυντικά στελέχη (προϊστάμενοι τμήματος κλπ) με γραμμή αναφοράς στον Διευθυντή 

εκάστης Διευθύνσεως της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η τελική αξιολόγηση και επιλογή  

γίνεται από τον Διευθυντή με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου & Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Εταιρείας.  

 

4.3     Διαδικασία αξιολόγηση ανώτατων  Διευθυντικών Στελεχών 

Η αξιολόγηση των ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών διενεργείται με βάση τα ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια που θέτει η Διοίκηση της  Εταιρείας  καθώς και των  συμφωνηθέντων 

ατομικών στόχων μεταξύ του ανώτατου στελέχους και της Εταιρείας . Η τελική αξιολόγηση 

του ανώτατου διευθυντικού στελέχους διενεργείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Εταιρείας. 

Η εκτίμηση του έργου των αξιολογούμενων προσώπων, βασίζεται στη συνολική τους 

εικόνα, και δεν εστιάζει αποκλειστικά σε μεμονωμένα γεγονότα. 

 

Ειδικότερα, τα διευθυντικά στελέχη της Eταιρείας αξιολογούνται εν σχέσει με τα ακόλουθα 

κριτήρια:  

 Την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την διεκπεραίωση των συναλλαγών 

της Eταιρείας με τρίτους.  

 Την προβολή της Eταιρείας στους συναλλασσόμενους και την επίτευξη των καλών όρων 

συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης. 

 Την επικοινωνία και καλή συνεργασία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους και 

υφιστάμενους τους.  

 Την ορθή καθοδήγηση του υφισταμένου προσωπικού με σκοπό την πλήρη και ακριβή 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για τις παρεχόμενες υποδείξεις προς αυτούς με 

σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης του με στόχο την αποδοτική επίτευξη των 

στόχων της Eταιρείας. 

 Τον ορθό καταμερισμό της εργασίας προς τα υφιστάμενα μέλη του τμήματος το οποίο 

διευθύνουν. 

 Την ικανότητα του να θέτουν και να εκπληρώνουν τους στόχους που τίθενται από τους 

ίδιους με την ιδιότητα του ανώτατου διευθυντικού στελέχους καθώς και  από την 

Διοίκηση. 
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 Την συμβολή τους στην αναπτυξιακή πορεία της Eταιρείας με την εισήγηση νέων ιδεών 

στην οργάνωση, στην προώθηση και βελτίωση των συναλλαγών της. 

 Την σωστή και άρτια λειτουργία των Διευθύνσεων των  οποίων προΐστανται.    

 Το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των υφισταμένων του τμήματος με σκοπό την 

αποφυγή σύγχυσης καθηκόντων. Επιπλέον τον έλεγχο της τυχόν υπέρβασης των ορίων 

δικαιοδοσίας που τους δίδεται. 

 Τη διαπίστωση ότι όλα τα υφιστάμενα μέλη είναι πάντα εφοδιασμένα με εγκυκλίους ή 

ανακοινώσεις που έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι οδηγίες και 

οι εντολές που δίδονται στους εργαζόμενους πρέπει να είναι σαφείς και να ελέγχεται 

από τους διευθυντές η συμμόρφωση των εργαζομένων προς αυτές έτσι ώστε να 

αποφεύγονται λάθη, παραλείψεις και οι συγχύσεις κα συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. 

 Την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των υφισταμένων και των διευθυντικών στελεχών 

(χορήγηση εντολών και ενημέρωση – επεξήγηση από τους διευθυντές).  

 Τη δίκαιη και έγκαιρη διευθέτηση των παραπόνων των υφισταμένων τους. 

 Την κατάλληλη προώθηση πρωτοβουλιών και προτάσεων των υφισταμένων τους. 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της Εταιρείας. 

 Την ορθή επιλογή του προσωπικού του τμήματος με βάση τις λειτουργικές ανάγκες και 

λοιπά αντικειμενικά κριτήρια (όπως π.χ εμπειρία, προσωπικότητα, κ.α), καθώς και την 

τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στη κατάλληλη θέση. 

 Την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και μεταδοτικότητας γνώσεων που 

θα πρέπει να χαρακτηρίζει το κάθε διευθυντικό στέλεχος. 

 Την οργανωτικότητα τους και τη δυνατότητα χρήσης ενδεικνυόμενων τεχνολογικών 

μέσων, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων.   

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων τα βήματα  

(στάδια) της αξιολόγησης της απόδοσης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών είναι τα 

ακόλουθα: 

 Eνημέρωση του στελέχους αναφορικά με την απόδοσή του μέσω της επιβεβαίωσης των 

ικανοτήτων του προκειμένου να συνεχιστεί η υψηλή απόδοση ή να ενισχυθεί η 

προσπάθεια βελτίωσης αυτής (feedback) 

  Συζήτηση αναφορικά με τις ανάγκες βελτίωσης εν σχέσει με τα προς εκτέλεση 

καθήκοντα και αρμοδιότητες εφόσον διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.  
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 Σχεδιασμός κατάλληλων ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων και ικανοτήτων  του στελέχους.  

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας φροντίζει να τηρεί αρχείο 

αναφορικά με την επίτευξη των προσωπικών στόχων εκάστου στελέχους, την αξιολόγηση 

και τις αναληφθείσες ενέργειες βελτίωσης και εκπαίδευσης.  

Σημειώνεται ότι βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης, το στέλεχος λαμβάνει ετήσιες 

μεταβλητές αποδοχές (bonus), όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών 

της Εταιρείας, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. 

Η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται πλην των ανώτατων και σε λοιπά 

διευθυντικά στελέχη (προϊστάμενοι τμήματος κλπ) με γραμμή αναφοράς στον Διευθυντή 

εκάστης Διευθύνσεως της Εταιρείας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΑ 

 

Η Εταιρεία διαθέτει  και εφαρμόζει διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων 

που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενή σχέση με αυτά 

(«Υπόχρεα Πρόσωπα»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

5.1 Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και πρόσωπα που έχουν στενούς 

δεσμούς με αυτά 

Ως «πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 (25) του 

Κανονισμού νοείται το πρόσωπο εντός της Εταιρείας που είναι: 

 

 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της, ή 

 ανώτερο στέλεχος, χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται στο 

στοιχείο ανωτέρω, το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που 

σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει 
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διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές 

προοπτικές της.  

 

Ως «πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 (26) του 

Κανονισμού νοείται ένα από τα ακόλουθα: 

 ο /η σύζυγος ή ο /η σύντροφος που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται 

με σύζυγο, 

 τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 

 συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο ίδιο 

σπίτι επί τουλάχιστον ένα έτος, 

 νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του 

οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο 

που αναφέρεται στα ανωτέρω σημεία ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα 

τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του 

οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά 

συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου. 

 

5.2 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν 

στενούς δεσμούς με αυτά, γνωστοποιούν στην Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις 

μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους ή με παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας.  

 

Ειδικότερα, περιπτώσεις συναλλαγών, οι οποίες χρήζουν γνωστοποίησης παρατίθενται στο 

άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2016/522 της Επιτροπής και στο άρθρο 19 

παρ. 7 του Κανονισμού.  

Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για κάθε μετέπειτα 

συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού € 5.000 εντός ενός (1)  

ημερολογιακού έτους. Το όριο των € 5.000 υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς 

συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών. 

Οι συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και των 

προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά γνωστοποιούνται στην Εταιρεία και στην 
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άμεσα και το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 

ημερομηνία συναλλαγής.  

 

Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016 (Παράρτημα Ι).  

 

Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1) το όνομα του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση, 

2) την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση της συναλλαγής του ως άνω προσώπου με την 

Εταιρεία), 

3) το όνομα της Εταιρείας, 

4)  περιγραφή και  κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου, 

5) τη φύση των συναλλαγών (πχ. απόκτηση ή διάθεση), με παράλληλη αναφορά σχετικά 

με το αν συνδέεται με την εκτέλεση προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών ή με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του 

Κανονισμού  

6) την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών, και 

7) την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της οποίας οι όροι 

προβλέπουν μεταβολή της αξίας της, αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με την 

αξία της κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης. 

 

Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται δημοσιοποιούνται άμεσα 

και το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή, με τρόπο ο οποίος 

επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με τρόπο ισότιμο και σύμφωνα 

με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο στοιχείο (α) του άρθρου 17 

παράγραφος 10 του Κανονισμού.  

 

5.2.1 Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία  

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποβάλλουν στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων  της Εταιρείας τη 

γνωστοποίηση των συναλλαγών τους μέσω Υποδείγματος.  

Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τα Υπόχρεα 

Πρόσωπα δημοσιοποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη 

συναλλαγή, με τρόπο ο οποίος επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες 

με τρόπο ισότιμο.  
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Η υποβολή των γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται 

μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία 

τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών τους. Η είσοδος στην 

εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://mnrs.hcmc.gr. 

 

5.2.2 Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων από την Εταιρεία 

Η Εταιρεία, μέσω του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων, υποχρεούται να ενημερώνει 

αμέσως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη γνωστοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών. 

Το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων συντάσσει τη σχετική ανακοίνωση, ως προς τις 

πληροφορίες που υποχρεούται να δημοσιοποιήσει η Εταιρεία, 

Η δημοσιοποίηση καταχωρείται στον ιστότοπο της Εταιρείας και στο σχετικό ιστότοπο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

5.3 Κατάλογος υπόχρεων προσώπων  

Η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση καταλόγου όλων 

των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς 

δεσμούς με αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4443/2016 όπως ισχύει,  

και την υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες τα Υπόχρεα Πρόσωπα 

οφείλουν να γνωστοποιούν στη Μονάδα :  

 το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο κάθε προσώπου,  

 το λόγο για τον οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο καθώς και την ιδιότητα-θέση 

στην Εταιρεία του συγκεκριμένου προσώπου, 

 τη μερίδα του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφόσον διαθέτουν), 

 τον κωδικό εκκαθάρισης επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που 

διαπραγματεύονται στην Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφόσον 

διαθέτουν), 

 τυχόν μεταβολές σε αυτά τα στοιχεία. 

 

Η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων και η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων ενημερώνει 

τον κατάλογο σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων όπως υποβάλλονται από τα 

Υπόχρεα Πρόσωπα.  Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται και να υποβάλλεται 
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αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε φορά που μεταβάλλεται κάποιο εκ των 

στοιχείων του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

 

 

Η Εταιρεία διαθέτει  και εφαρμόζει διαδικασία (μεθοδολογία και κριτήρια) γνωστοποίησης 

σχέσεων εξάρτησης των υφιστάμενων   και υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τρίτων  προσώπων  τα οποία μπορεί να 

ορίζονται μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.  

 

6.1 Κριτήρια ανεξαρτησίας  

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

ν. 4706/2020 εφόσον :  

 Δεν κατέχει κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του άμεσα ή έμμεσα 

ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, 

επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. 

 Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από 

συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή δεν συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων 

προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή 

παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και δεν συμμετέχει στην είσπραξη 

πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων 

των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.  

 

Το μέλος, ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, δεν διατηρεί ή δεν διατηρούσε 

επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του 

με: 

i. την Εταιρεία ή  

ii. συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο, ή 

iii. μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 36 /57

μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό 

του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή 

μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας 

είτε του μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. 

Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός 

προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας, 

 

Το μέλος, ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: 

iv. δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή 

συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) 

οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του. Επίσης, το μέλος 

δεν έχει επανεκλεγεί για μία νέα θητεία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος,  μετά το πέρας των εννέα (9) ετών, χωρίς να έχει προηγηθεί αποχή 

από την Εταιρεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη, 

v. δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή δεν διατηρούσε σχέση εργασίας 

ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με 

συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 

τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, 

vi. δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή 

δεν είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου. ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, 

με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, 

vii. δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Εταιρείας,  

viii. δεν εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή 

ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, 

χωρίς γραπτές οδηγίες, 

ix. δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη 

με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του 

μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, 

κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του,  
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x. δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό 

μέλος.  

 

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας 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.  

 

6.2 Διαδικασία – μεθοδολογία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης  

 Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Εταιρεία 

μέσω της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων για τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

ανεξαρτησίας, μέσω της υποβολής του εντύπου «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψηφίων 

και υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» προκειμένου να αξιολογηθούν 

τα δηλούμενα στοιχεία. 

 Αναφορικά με τα υφιστάμενα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η Επιτροπή Αποδοχών 

& Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αιτείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να 

επιβεβαιώσουν την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σε ετήσια βάση με την 

υποβολή  έγγραφης «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψηφίων και υφιστάμενων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου» προκειμένου να αξιολογηθούν τα δηλούμενα στοιχεία. 

 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο κάθε κατάσταση η οποία επηρεάζει την ανεξαρτησία τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θητείας τους. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με την υποβολή του εντύπου  

«Γνωστοποίηση Σχέσης Εξάρτησης υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».  

 Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας 

ή σε οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι αυτές έπαψαν να συντρέχουν στο 

πρόσωπο ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας προβαίνει άμεσα σε  ενέργειες επί σκοπώ αντικατάστασης του μέλους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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Η Εταιρεία στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της αναγνωρίζει την περίπτωση διενέργειας 

συναλλαγών και σύναψης συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη και διαθέτει και εφαρμόζει 

σχετική διαδικασία συμμόρφωσης.  

 

7.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Συνδεδεμένα μέρη  είναι τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατά 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτή,  

σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο 27 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 99 του Ν. 

4548/2018.  

Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών 

απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρο 99 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Η 

απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για  τις πράξεις και τις συμβάσεις που προβλέπονται 

στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση 

της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος  εφαρμόζεται το άρθρο 100 του ν. 4548/2018 

τηρουμένων των προβλέψεων δημοσιότητας του  άρθρου 101 του ίδιου νόμου. 

 

Η Εταιρεία διαθέτει κανόνες και διαδικασία αναφορικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, 

την έγκριση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, ενέργειες οι 

οποίες αναλαμβάνονται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας σε συνεργασία με το 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα: 

 

7.2 Τήρηση Αρχείου 

 Η Εταιρεία καταρτίζει και τηρεί Αρχείο συνδεδεμένων μερών στο οποίο καταχωρούνται 

και επικαιροποιούνται, όταν απαιτείται, τα στοιχεία των συνδεδεμένων μερών με την 

Εταιρεία. 

 Προκειμένου να αναγνωριστεί ένα συνδεδεμένο μέρος γίνεται αξιολόγηση των 

πληροφοριών και στοιχείων που συλλέγονται μέσω εντύπου Δήλωσης αναφορικά με τη 

γνωστοποίηση σχέσης κύριων διοικητικών στελεχών και μετόχων που ασκούν 

έλεγχο/σημαντική επιρροή συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των προσώπων του 

στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν βάσιμους 

λόγους να πιστεύουν ότι συνιστούν και τα ίδια Συνδεδεμένα Μέρη.  

 Στην περίπτωση Μετόχων – νομικών προσώπων που ασκούν έλεγχο/σημαντική επιρροή 

συμπληρώνεται επίσης κατάσταση με τις ελεγχόμενες από αυτούς οντότητες.  
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 Το Αρχείο επικαιροποιείται  σε εξαμηνιαία βάση ή και οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο 

κατά τις περιστάσεις.  

 Οποιαδήποτε μεταβολή των δηλούμενων στοιχείων των Συνδεδεμένων με την Εταιρεία 

Μερών δηλώνεται αμελλητί από αυτά προς την Εταιρεία σύμφωνα με την ανωτέρω 

διαδικασία.  

 

7.3. Αξιολόγηση Συναλλαγών – Έγκριση - Δημοσιότητα 

 Στην περίπτωση επικείμενης κατάρτισης συμβάσεων ή διενέργειας συναλλαγών με 

συνδεδεμένα μέρη λαμβάνει χώρα από την Οικονομική Διεύθυνση (με τη συνδρομή του 

νομικού συμβούλου εφόσον ή στο μέτρο που κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο) 

αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η προς κατάρτιση σύμβαση ή συναλλαγή 

εμπίπτει στις εκ του νόμου εξαιρέσεις ή εάν απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ακολούθως της ανωτέρω αξιολόγησης, ότι η 

σύμβαση ή συναλλαγή  

(α)  εμπίπτει στις εκ του νόμου εξαιρέσεις, η συναλλαγή προχωρά ακώλυτα 

(β) είναι τρέχουσα συναλλαγή σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, η συναλλαγή προχωρά 

ακώλυτα αφού αυτό καταρτισθεί σχετικό έγγραφο το οποίο τηρείται στο αρχείο της 

Οικονομικής Διεύθυνσης και ενημερωθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

(γ) δεν εμπίπτει σε καμία από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις εκκινεί η διαδικασία έγκρισης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.   

 Η άδεια κατάρτισης παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ακολούθως 

της κατάρτισης Έκθεσης ορκωτού ελεγκτή, ελεγκτικής εταιρείας ή ανεξάρτητου τρίτου 

μέρους η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την 

Εταιρεία, τους Μετόχους που δεν αποτελούν Συνδεδεμένα Μέρη και τους μετόχους 

μειοψηφίας  εξηγώντας τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η εν λόγω Έκθεση καθώς 

και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.  

Αυτονόητα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ψηφίζει στην εν λόγω συνεδρίαση 

εφόσον η υπό κρίση συναλλαγή αφορά το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο. 

 Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στη 

νομοθεσία λόγους, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.  

Αυτονόητα, εφόσον η υπό κρίση συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο μέτοχος αυτός 

δεν συμμετέχει στην διαδικασία λήψης απόφασης και δεν λαμβάνεται υπόψη στο 
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σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν συνδεδεμένα με 

αυτόν μέρη.  

 Η συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας θεωρείται 

έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της 

ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή τη λήψη άδειας 

από τη Γενική Συνέλευση εφόσον ασκηθεί σχετικό δικαίωμα εκ μέρους Μετόχων οι 

οποίοι εκπροσωπούν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου ή την έγγραφη 

δήλωση εκ μέρους του συνόλου των μετόχων ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.  

 

7.4. Δημοσιοποίηση συναλλαγών 

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με επιμέλεια του 

Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής στον 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Η εν λόγω  ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες σχετικά με :  

(α)  τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος,  

(β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, 

(γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή 

είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο 

μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και  

(δ) την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία αξιολογεί κατά πόσον 

η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν 

αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.  

 

7.5  Πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα 

μέρη οι οποίες επηρέασαν τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας περιλαμβάνονται 

τόσο  στην ετήσια έκθεση όσο και στις εξαμηνιαίες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  
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Η Εταιρεία στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της διαθέτει πλαίσιο μηχανισμών και 

διαδικασία με στόχο την πρόληψη, αναγνώριση και  αποτελεσματική αντιμετώπιση 

καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

8.1 Σύγκρουση συμφερόντων  

Ως σύγκρουση ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων δύναται να ορισθεί μια κατάσταση κατά 

την οποία ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς 

του έχει ή μπορεί να έχει προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον που περιορίζει ή δύναται να 

περιορίσει ή να θέσει υπό διακινδύνευση την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την 

αντικειμενικότητα της κρίσης του εν λόγω μέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

στην Εταιρεία.  

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η έννοια της σύγκρουσης ή πιθανής σύγκρουσης 

συμφερόντων περιλαμβάνει:  

(α) οποιασδήποτε άμεση σύγκρουση συμφερόντων, ήτοι οποιασδήποτε σύγκρουση 

συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή 

συνδεδεμένου με αυτή μέρους και  

(β) οποιασδήποτε έμμεση σύγκρουση συμφερόντων, ήτοι οποιασδήποτε σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ των συμφερόντων της Εταιρείας και των συμφερόντων 

συνδεδεμένων με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μερών (φυσικών ή νομικών 

προσώπων) 

Ως εκ τούτου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να γνωστοποιεί συγκρούσεις ή 

πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων της Εταιρείας και συμφερόντων του/της 

συζύγου ή συντρόφου δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, ή των τέκνων του ή άλλης οντότητας 

ελεγχόμενης από αυτό, αμέσως μόλις περιέλθει εις γνώση του η εν λόγω σύγκρουση.  

 

8.2 Υποχρέωση πίστεως  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία και ιδίως 

οφείλουν:   

(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. 

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 

Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των 

συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά 
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την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των 

συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής 

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει την περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο 

και των ιδίων συμφερόντων.  

(γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της 

Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. 

 

8.3 Αναγνώριση και αντιμετώπιση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων  

 Στο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν: 

(α) να γνωστοποιούν αμελλητί στον Πρόεδρο αυτού οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή 

πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της θητείας τους,  

(β) να δηλώνουν τυχόν πρόθεσή τους να διενεργήσουν, τα ίδια ή συνδεδεμένα με αυτά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα συναλλαγή που σχετίζεται με την Εταιρεία ή βασικό πελάτη ή 

προμηθευτή της,  

(γ) να γνωστοποιούν κάθε συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρικά όργανα 

νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κάθε σχέση 

ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας,  

(δ) τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν πριν 

την εκλογή τους στο εν λόγω εταιρικό όργανο και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη των 

καθηκόντων τους   οιασδήποτε μορφής επαγγελματικές δεσμεύσεις τους σε άλλες 

εταιρείες, αλλά και σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.   

 

8.3.1 Γνωστοποίηση  

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή, επαρκή και αναλυτική περιγραφή της 

κατάστασης που οδηγεί στη σύγκρουση συμφερόντων, ενημέρωση για το εάν η σύγκρουση 

είναι άμεση ή έμμεση, καθώς και προσδιορισμό του τυχόν συνδεδεμένου μέρους. Η 

περιγραφή της κατάστασης πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες 

επί του θέματος και τους βασικούς όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον 

είναι δυνατόν, του τιμήματος ή μιας οικονομικής προσέγγισης αυτής.  

Οποιοδήποτε ερώτημα ή άρση τυχόν αμφιβολίας αναφορικά με την ύπαρξη άμεσης ή 

έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων ή τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής προωθείται στο 
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Νομικό Τμήμα της Εταιρείας προς απάντηση και παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων, 

διευκρινίσεων και υποδείξεων για την ορθή και προσήκουσα αντιμετώπιση του ζητήματος.  

 

8.3.2 Αντιμετώπιση  

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερωθεί, δια του Πρόεδρου αυτού, περί της ύπαρξης 

(άμεσης ή έμμεσης) σύγκρουσης συμφερόντων, υποδεικνύει στο μέλος στο πρόσωπο του 

οποίου συντρέχει η εν λόγω κατάσταση την υποχρέωσή του να απέχει από τις συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εν 

λόγω συναλλαγή και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα υπόλοιπα μέλη αυτού.  

Σε περίπτωση που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε 

τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Η Εταιρεία  διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, την 

αντιμετώπιση και την παρακολούθηση ζητημάτων νομοθετικής και κανονιστικής 

συμμόρφωσης ως ειδικότερη λειτουργία του Συστήματος  Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ).  

Πιο συγκεκριμένα,  η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου :  

 

(α) είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη και τη διαχείριση θεμάτων κανονιστικής 

συμμόρφωσης και ηθικής συμπεριφοράς.  

 Μεταξύ των εν λόγω αρμοδιοτήτων περιλαμβάνεται:  

 η παρακολούθηση των μεταβολών της κείμενης νομοθεσίας και των εφαρμοστικών 

αυτής διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών οι οποίες διέπουν την εν γένει λειτουργία της 

Εταιρείας,  

 η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου συμμόρφωσης, 

 η θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης, 

 η πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης (monitoring) και η συνακόλουθη 

ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

 η διαχείριση σχέσεων με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 44 /57

 η  κατάρτιση του σχεδίου αναφορικά με την κανονιστική συμμόρφωση και η υποβολή 

του προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας,  

 η διαχείριση τυχόν υποβληθησόμενων  καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων 

(εσωτερικών ή/και εξωτερικών),  

 η  εν γένει υποστήριξη της Εταιρείας στη διαχείριση περιστατικών μη συμμόρφωσης.   

 

(β) καταρτίζει ετήσιο σχέδιο αναφορικά με την κανονιστική συμμόρφωση, το οποίο 

εγκρίνεται και παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου. Το ετήσιο σχέδιο μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει:  

 τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των  ελέγχων συμμόρφωσης (monitoring), 

 την αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης,  

 την  ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με νέες υποχρεώσεις εκ του 

νομοθετικού κα κανονιστικού πλαισίου,  

 την κατάρτιση -επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης, 

 την επικοινωνία και ενημέρωση εργαζομένων ή/και τρίτων μερών συνεργατών της 

Εταιρείας για τα θέματα νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης  

 την εκπαίδευση και επικοινωνία του προσωπικού αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης.  

 

9.3 Πολιτικές και Διαδικασίες  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται θέματα νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω της 

εφαρμογής  των θεσπισμένων πολιτικών και διαδικασιών της στις οποίες ειδικότερα 

περιγράφονται: 

 οι αρχές ηθικής δεοντολογίας, που πρέπει να διέπουν την δέσμευση της Διοίκησης 

απέναντι στους εργαζομένους της καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων 

των εργαζομένων της Εταιρείας, 

 οι κανόνες συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές,  

 οι αρχές κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς,  

 οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης ως προς τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και 

προστασίας του επενδυτικού κοινού,  

 οι πολιτικές και οι διαδικασίες περιγράφουν και εξηγούν κανονιστικές απαιτήσεις 

καθώς και τους μηχανισμούς για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας στις 

οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

o Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού, 

o Διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών  
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o Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακής Πληροφόρησης και Ορθής Ενημέρωσης 

Κοινού, 

o Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων,  

o Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ 

 

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και 

ορθής ενημέρωσης κοινού η οποία είναι δεσμευτική για το σύνολο των Υποχρεών 

Προσώπων.  

 

10.1 Υπόχρεα πρόσωπα 

Ως υπόχρεα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και το 

προσωπικό της Εταιρείας καθώς και κάθε πρόσωπο που εξαιτίας της σχέσης του με την 

Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εσωτερικές ή προνομιακές πληροφορίες.  

 

10.1 Προνομιακή πληροφορία  

Σύμφωνα με το α. 7 παρ. 1 του  Κανονισμού 596/2014 ως Προνομιακή Πληροφορία νοείται 

η πληροφορία που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 είναι συγκεκριμένη, δηλαδή:  

 αφορά σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει ή ένα 

γεγονός που έχει συμβεί ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει  και  

 επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίδραση αυτής της 

κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων ή των 

συνδεόμενων  με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων,  

 δεν έχει δημοσιοποιηθεί, 

 αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, και  

 εάν δημοσιοποιούνταν θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των 

χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεομένων με αυτά 

παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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10.2 Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας και κατάχρηση αγοράς.  

Ως κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014, νοείται όταν ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία και τη χρησιμοποιεί 

για: 

 να αποκτήσει ή να διαθέσει, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή 

έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία, να 

ακυρώσει ή τροποποιήσει μια εντολή σχετικά με χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο 

αφορά η πληροφορία, η οποία εντολή δόθηκε πριν αποκτήσει το πρόσωπο την 

προνομιακή πληροφορία. 

 

 Ως κατάχρηση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 

ορίζονται:  

 η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών,  

 η παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών, 

 η χειραγώγηση της αγοράς. 

 

10.3 Αναγνώριση προνομιακής πληροφορίας  

Προνομιακή πληροφορία συνιστούν ιδίως τα ακόλουθα γεγονότα ή/και καταστάσεις:  

 η σημαντική μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή Εταιρείας 

που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της,  

 η σύναψη ή λύση σημαντικών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό, απόκτηση αδειών ευρεσιτεχνίας και πατεντών,  

 η δημόσια πρόταση αγοράς σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,  

 η συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης, απόσχισης κλάδου ή εξαγοράς, 

καθώς και σημαντικής απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών, εξαιρουμένων των εταιρικών 

μετασχηματισμών που αφορούν σε κατά 100% θυγατρικές εταιρείες,  

 η αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αλλαγή των Γενικών Διευθυντών, 

των Ελεγκτών, του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών,  

 η διανομή και καταβολή μερισμάτων, οι πράξεις έκδοσης νέων χρηματοπιστωτικών 

μέσων, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής,  

 η αναδιοργάνωση λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναμένεται να έχει σημαντική 

επίδραση στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα,  

 τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών,  
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 οι αιτήσεις πτώχευσης και οι δικαστικές αποφάσεις περί πτώχευσης, καθώς και άλλες 

νομικές ή δικαστικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική 

ή νομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας,  

 η ανάκληση απόφασης για τη χορήγηση πιστώσεων από πιστωτές προς την Εταιρεία ή 

άρνηση χορήγησης τέτοιων πιστώσεων,  

 η αφερεγγυότητα οφειλετών της Εταιρείας που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα αυτής,  

 η αλλαγή ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο ενημερωτικό 

δελτίο της Εταιρείας ή στην Ετήσια Έκθεση, συμπεριλαμβανομένων και των 

δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων,  

 η ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση 

της Εταιρείας, ιδίως στη δανειακή της επιβάρυνση,  

 οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιημένα 

οικονομικά μεγέθη του Ομίλου,  

 οι σημαντικές μεταβολές σε εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα που έχουν 

ανακοινωθεί από την Εταιρεία, 

 οι σημαντικές ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που 

πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή ή αποπληρωμή τους,  

 η απώλεια σημαντικού πελάτη ή προμηθευτή.  

 

10.4 Αξιολόγηση προνομιακής πληροφορίας  

Η αναγνώριση των γεγονότων, καταστάσεων και συνθηκών που μπορούν να εκληφθούν ότι 

συνιστούν προνομιακές πληροφορίες και η αξιολόγηση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού 

αυτών ως προνομιακές πληροφορίες πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Εταιρείας σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση, το Τμήμα Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων και κατά περίπτωση την υποστήριξη του 

Νομικού Συμβούλου, ενώ δεν αποκλείεται το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να 

κλήθει να αποφανθεί επίσης επί αυτών.   

Ειδικότερα για την αναγνώριση προνομιακής πληροφορίας λαμβάνεται υπόψη εάν η 

πληροφορία :  

 έχει ήδη δημοσιοποιηθεί,  

 είναι συγκεκριμένη και αν  

 είναι σημαντική. 
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Στην περίπτωση χαρακτηρισμού της πληροφορίας ως προνομιακής, λαμβάνεται από τα 

ανωτέρω πρόσωπα η απόφαση σε σχέση με την άμεση δημοσίευση, την αναβολή 

δημοσίευσης και προστασία της εμπιστευτικότητας της προνομιακής πληροφορίας ή τη μη 

λήψη κάποιας ενέργειας.  

 

10.5 Δημοσιοποίηση  

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού, η Εταιρεία ενημερώνει το κοινό όσο το δυνατόν 

συντομότερα σχετικά με προνομιακές πληροφορίες οι οποίες την αφορούν άμεσα και 

διασφαλίζει ότι: 

 οι προνομιακές πληροφορίες διαδίδονται άμεσα, δωρεάν και είναι διαθέσιμες στο 

ευρύ κοινό χωρίς διακρίσεις, 

 οι προνομιακές πληροφορίες κοινοποιούνται, άμεσα ή μέσω τρίτου, στα μέσα 

ενημέρωσης στα οποία βασίζεται εύλογα το κοινό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποδοτική διάδοσή τους. 

 

Το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων συντάσσει τη σχετική ανακοίνωση ως προς τις 

προνομιακές πληροφορίες που υποχρεούται να δημοσιοποιήσει η Εταιρεία, και την αναρτά 

κατά χρονολογική σειρά στον επίσημο δικτυακό τόπο της, αναφέροντας  

 ότι οι κοινοποιούμενες πληροφορίες είναι προνομιακές πληροφορίες,  

 την ταυτότητα της Εταιρείας (πλήρης επίσημη επωνυμία), 

 την ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση,  

 το αντικείμενο των προνομιακών πληροφοριών, 

 την ημερομηνία και τον χρόνο κοινοποίησης στα μέσα επικοινωνίας. 

 

Εφόσον η υποχρέωση δημοσιοποίησης υπό ειδικές περιστάσεις υπάρχει ενδεχόμενο να 

βλάψει τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας, είναι δυνατόν να αναβληθεί η εφόσον  

 η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά της, 

 η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, 

 η Εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας. 

 

H γνωστοποίηση αναβολής δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας υποβάλλεται στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  στην ορισμένη προς τούτο ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

10.6 Διάψευση  
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Στην περίπτωση κατά την οποία το Τμήμα  Εταιρικών Ανακοινώσεων διαπιστώσει 

περίπτωση δημοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών οι οποίες θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή της μετοχής της Εταιρείας 

(α) σε περίπτωση που είναι βάσιμες ή αληθείς, η Εταιρεία προβαίνει σε άμεση 

επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης 

στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες, και  

(β) σε περιπτώσεις που είναι ανυπόστατες, ψευδείς ή ανακριβείς προβαίνει σε άμεση 

διάψευση ή επισήμανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών.  

 

Σε περίπτωση που η φήμη αναφέρεται σε προνομιακή πληροφορία της οποίας η 

δημοσιοποίηση έχει αναβληθεί και η πληροφορία δεν είναι εξασφαλισμένη η Εταιρεία 

προβαίνει σε δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας το συντομότερο δυνατό.  

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρείας και στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και περιλαμβάνει ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του 

επενδυτικού κοινού.  

 

10.7 Κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες 

Η Εταιρεία καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή των 

προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση στις προνομιακές πληροφορίες και τα οποία 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία είτε σε τακτική , είτε σε περιστασιακή βάση 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

 μέτοχοι της Εταιρείας, 

 μέλη των διοικητικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, 

 πρόσωπα που κατέχουν προνομιακή πληροφορία λόγω άσκησης της εργασίας/ 

επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους, 

 οποιοδήποτε πρόσωπο εφόσον γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι πρόκειται για 

προνομιακή πληροφορία. 

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων, 

 το λόγο για τον οποίο το πρόσωπο περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο (πχ. θέση 

εργασίας), 

 την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος των προσώπων που 

κατέχουν προνομιακή πληροφόρηση, 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 50 /57

 την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο, 

 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι αρμόδιο να 

ενημερώνει τα Υπόχρεα Πρόσωπα σχετικά με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για την 

κατάχρηση της αγοράς και τη διαχείριση προνομιακής πληροφορίας σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕΕ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

11.1. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του 

Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.  

Ως ΣΕΕ  ορίζεται ως το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της 

κανονιστικής συμμόρφωσης. Το ΣΕΕ καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της 

Εταιρείας και συμβάλει στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της και ιδίως στην 

άμεση και αποτελεσματική διαχείριση ή/και εξάλειψη στο μέτρο που είναι εφικτό των 

συνδεόμενων με την δραστηριότητα της Εταιρείας κινδύνων.  

 

Τα κύρια στοιχεία του ΣΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 

 Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment) 

Το Περιβάλλον Ελέγχου αποτελείται από το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των 

διαδικασιών οι οποίες  παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ΣΕΕ 

καθώς παρέχει το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών 

σκοπών του ΣΕΕ.  

 

Το Περιβάλλον Ελέγχου είναι ουσιαστικά το άθροισμα πολλών επιμέρους στοιχείων που 

καθορίζουν τη συνολική οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 

Περιλαμβάνει την επισκόπηση της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων 

(risk assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας σε αυτούς (risk 
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response) και τις  διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων (risk 

monitoring). 

 

 Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities) 

Περιλαμβάνει την επισκόπηση των μηχανισμών ελέγχου των κρίσιμων δικλείδων 

ασφαλείας, με έμφαση στις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με θέματα σύγκρουσης 

συμφερόντων, διαχωρισμό καθηκόντων και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

 Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication) 

Αφορά την επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ. Εποπτικών, 

Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Αρχών, Ορκωτών ελεγκτών κ.λπ.) και μη 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (π.χ. την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπως 

προβλέπονται από το άρθρο 151 ν. 4548/2018) καθώς και την επισκόπηση των διαδικασιών 

κρίσιμης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλα κανάλια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, όπως 

επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους επενδυτές, επικοινωνίας με τις 

υφιστάμενες Επιτροπές της Εταιρείας, καταγγελίας πληροφοριών (whistleblowing), 

επικοινωνίας με τις Εποπτικές Αρχές .  

 

 Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring) 

Αφορά την επισκόπηση δομών και μηχανισμών της Εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με 

την διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του ΣΕΕ και την αναφορά ευρημάτων προς διόρθωση ή 

βελτίωση και ειδικότερα της  Επιτροπής Ελέγχου  και της Μονάδας εσωτερικού ελέγχου.  

 

11.2 Διαδικασία αξιολόγησης του ΣΕΕ 

 Η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία  αξιολόγησης του ΣΕΕ από αντικειμενικό, 

ανεξάρτητο,  πιστοποιημένο, και έμπειρο αξιολογητή  σύμφωνα με τις διατάξεις των  

άρθρων 9 και  14 του ν.4706/2020 καθώς και την Απόφαση υπ’ αριθ. 1/891/30.9.2020 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει.  
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Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία πρότασης, επιλογής και έγκρισης 

του  αξιολογητή του ΣΕΕ δυνάμει της οποίας καθορίζονται τα αντικείμενα αξιολόγησης, η 

μορφή και  οι αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης, την περιοδικότητα, τη διαδικασία. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο Αξιολογητής διαθέτει τα ακόλουθα  χαρακτηριστικά: 

 

-Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα  

Κατά την επιλογή του Αξιολογητή του ΣΕΕ λαμβάνονται υπόψη θέματα ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητας. Ο Αξιολογητής και τα μέλη της ομάδας έργου αξιολόγησης είναι 

ανεξάρτητοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9, όπως εξειδικεύεται με την παρ. 2. 

του ν. 4706/2020, καθώς και να έχει αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του. 

 

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται ως η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει 

στον Αξιολογητή να εκτελεί το έργο του όπως πιστεύει ο ίδιος και να μη δέχεται 

συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Η αντικειμενικότητα απαιτεί να μην επηρεάζεται 

η κρίση του Αξιολογητή από τρίτους ή από γεγονότα. Στην  περίπτωση κατά την οποία η 

αξιολόγηση διενεργείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο σχέσης εργασίας ή 

συνεργασίας του  με νομικό πρόσωπο, η σχέση εξάρτησης αφορά στο ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο και όχι κατ’ ανάγκη στο νομικό πρόσωπο με το οποίο διατηρεί σχέση εργασίας ή 

συνεργασίας. 

 

- Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση 

Κατά την επιλογή του Αξιολογητή του ΣΕΕ λαμβάνονται υπόψη θέματα που σχετίζονται με 

τις γνώσεις και την επαγγελματική του εμπειρία. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ομάδας 

έργου της αξιολόγησης του ΣΕΕ και σε κάθε περίπτωση ο υπογράφων την αξιολόγηση, 

διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις (ανάλογα με τα επαγγελματικά 

πρότυπα που επικαλείται) καθώς και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία και ειδικότερα 

εμπειρία σε έργα αξιολόγησης ΣΕΕ και δομών εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Ο Αξιολογητής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη διενέργεια του έργου τα 

πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα ως προς τα 

καθήκοντα που τους ανατίθενται και ότι χρησιμοποιεί κατάλληλα συστήματα διασφάλισης 
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ποιότητας, επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους και διαδικασίες, προκειμένου να 

εξασφαλίζει τη συνέχεια, την κανονικότητα και την ποιότητα της εκτέλεσης των εργασιών. 

 

11.2.1 Αντικείμενα αξιολόγησης  

Τα αντικείμενα αξιολόγησης του ΣΕΕ είναι τα ακόλουθα:  

 To Περιβάλλον Ελέγχου 

 H Διαχείριση Κινδύνων 

 Οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας 

 Το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

 Η Παρακολούθηση του ΣΕΕ 

 

11.2.2 Περιοδικότητα αξιολόγησης ΣΕΕ  

Η περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) διενεργείται ιδίως ως 

προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της (ενοποιημένης και μη) 

χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως προς τη διαχείριση των 

κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως το αρμόδιο εταιρικό όργανο αναφορικά με την 

προσήκουσα και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των α. 1 -24 

ν. 4706/2020,  ορίζει την περιοδική αξιολόγηση κάθε τρία (3) χρόνια.   

Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ 

αριθ. 1/891/30.09.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως την 31η Μαρτίου 2023  με 

ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022, η οποία εκκινεί από την  έναρξη ισχύος 

του α. 14 ν. 4706/2020. 

 

11.2.3 Ανάθεση της αξιολόγησης ΣΕΕ  

Δυνάμει σχετικής εντολής, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να 

εκκινήσει τη διαδικασία επιλογής και ακολούθως ανάθεσης της αξιολόγησης ΣΕΕ προς 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι 

νόμιμες προϋποθέσεις μέσω της συγκέντρωσης προσφορών για την  αξιολόγηση. 

Ακολούθως ο Διευθύνων Σύμβουλος υποβάλει εισήγηση προς την Επιτροπή Ελέγχου  

αναφορικά με τον κατάλληλο αξιολογητή, και εκείνη με τη σειρά της αφού προβεί στον 

απαιτούμενο έλεγχο εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη επιλογή 

αξιολογητή και την ανάθεση του έργου της αξιολόγησης.  
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11.2.4 Έκθεση αξιολόγησης και αποδέκτες   

Ο Αξιολογητής ακολούθως της ολοκλήρωσης του έργου αξιολόγησης υποβάλει Έκθεση 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τη σύνοψη των παρατηρήσεων και 

την ανάλυση αυτών, το χρόνο σύνταξης της Έκθεσης, την ημερομηνία αναφοράς της 

αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει η Έκθεση, η οποία εκκινεί από την επόμενη 

ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς της προηγούμενης αξιολόγησης. 

 

H σύνοψη περιλαμβάνει το συμπέρασμα του Αξιολογητή, λαμβανομένων υπόψη των 

Προτύπων αξιολόγησης που επικαλείται, σχετικά με την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ. Περαιτέρω, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ευρήματα της 

αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά καθώς και την 

απόκριση της Διοίκησης της Εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. 

Η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο των ευρημάτων της αξιολόγησης με τις 

σχετικές αναλύσεις. 

 

Αποδέκτες της Έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται οι εντολείς της αξιολόγησης, είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου και της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της Έκθεσης αξιολόγησης, τη σύνοψη της Έκθεσης 

και, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο αυτής. 

 

Σημειώνεται ότι σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης,  την 

απόκριση της διοίκησης σε αυτά καθώς και τα σχέδια δράσης με τα σχετικά 

χρονοδιαγράμματα περιλαμβάνεται στην  ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Η Εταιρεία στο πλαίσιο της επιδίωξης διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών 

και του προσωπικού της, διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

των νέων και υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εν γένει στελεχών 

της. 

Τα εν λόγω προγράμματα εξετάζονται στην πλειονότητά τους σε ετήσιας βάση προκειμένου 

να διασφαλίζεται ότι καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες και είναι ευθυγραμμισμένα αφενός 

μεν με τις συνθήκες και ανάγκες  της αγοράς αφετέρου δε με το εφαρμοστέο νομοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας.  

 

12.1  Πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ακολούθως της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εφαρμόζει 

Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης για τα νέοεισερχόμενα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου το οποίο καταρτίζεται με επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

με συνεργασία του  Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.  

Το πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης νεοεισερχομένων μελών περιλαμβάνει ενέργειες 

(όπως ενδεικτικώς η λήψη ενημερωτικού υλικού και υφιστάμενων πολιτικών και 

διαδικασιών και η διενέργεια συναντήσεων με τους επικεφαλής των μονάδων της 

Εταιρείας)  με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση αυτών στην κουλτούρα της Εταιρείας και στην 

ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου προκειμένου να αναλάβουν ουσιαστικά και 

παραγωγικά τις συνδεόμενες με τη θέση υποχρεώσεις και καθήκοντα. 

 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα νεοεισερχομένων μελών στοχεύει: 

 να επικοινωνήσει την αποστολή, το όραμα και τις εταιρικές αρχές και αξίες, 

 να επικοινωνήσει πρακτικά το περίγραμμα του ρόλου του νέου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες και τις συναφείς υποχρεώσεις που αφορούν στη 

λειτουργία της Εταιρείας,  

 να ενημερώσει τα νέα μέλη σχετικά με τις σχέσεις με τους εποπτικούς φορείς και αρχές, 

όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

 να διασφαλίσει την εν γένει ομαλή και ταχεία ένταξη του νέου μέλους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο προκειμένου να ξεκινήσει να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του το 

συντομότερο δυνατό.   

 

12.2 Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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Το  Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου αποσκοπεί μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της διαρκούς 

πληροφόρησης των μελών στην αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου.    

 

Για την κατάρτιση του Προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη η 

εγκριθείσα και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, η επιχειρηματική 

στρατηγική και βεβαίως τα αποτελέσματα της αυταξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου 

προκειμένου η επιμόρφωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κι εν γένει των 

στελεχών της Εταιρείας να ανταποκρίνεται πάντοτε στις πραγματικές και άμεσες ανάγκες 

της Εταιρείας.  

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά:  

 τακτικές ενημερώσεις, σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, τους στρατηγικούς της 

στόχους, τις βασικές εξελίξεις της αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιείται, 

 επικοινωνία αναφορών και παρουσιάσεων σε θέματα σχετικά με τη την κανονιστική 

συμμόρφωση, τη διαχείριση των κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο κι εν γένει τις 

συνιστώσες του Συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας,  τη διαχείριση 

ποιότητας, καθώς και τα  τρέχοντα νομικά θέματα, 

 παροχή τακτικών  εκπαιδεύσεων για τεχνικά θέματα εξειδίκευσης είτε από αρμόδια 

στελέχη της Εταιρείας ή από συνεργαζόμενους κατάλληλους εξωτερικούς συμβούλους. 

 

12.3 Πρόγραμμα  διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών. 

Στόχος της Εταιρείας είναι το σύνολο των στελεχών της  να είναι πάντοτε ενημερωμένα και 

επαρκώς καταρτισμένα αναφορικά με τις εξελίξεις του τομέα δραστηριοποίησής τους 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση.  

 

Η Εταιρεία δύναται στο πλαίσιο των παροχών της προς το να παρέχει σχετική υποστήριξη 

για την απόκτηση, διατήρηση πιστοποίησεων ή/και στην ενημέρωση των στελεχών της για 

σημαντικά θέματα του αντικειμένου τους.  

 

Η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών γίνεται με μέριμνα  του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο οποίος 
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έχει τη συνολική εποπτεία για τη διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

Διευθυντικών και λοιπών στελεχών σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ενημερώνεται από τα αρμόδια 

στελέχη (Εσωτερικό Ελεγκτή, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, Οικονομικό Διευθυντή και 

Υπεύθυνο Πληροφοριακών Συστημάτων) για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και υποβάλει 

όπου είναι απαραίτητο σχετικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

13.1 Το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας αποτελούν κανονιστικές 

δεσμεύσεις για όλα τα  υπόχρεα προς τήρηση αυτού πρόσωπα.    

13.2 Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας ή κανόνα  που περιλαμβάνεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας από τους υπόχρεους, ή η τυχόν παρέκκλιση από 

αυτούς δεν αποτελεί σιωπηρή κατάργησή των ή παραίτηση της  Εταιρείας από το δικαίωμα 

να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις σε οποιοδήποτε υπόχρεο πρόσωπο.  

13.3 Το σύνολο του  υπαλληλικού,  στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας οφείλει να 

συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της  και να συμβάλει με 

προθυμία στην απρόσκοπτη επίτευξη των εργασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

της Εταιρείας.  

13.4 Υπεύθυνοι για την τήρηση των διαλαμβανόμενων στον παρόντα διαδικασιών και 

κανόνων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο  και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 

με τη συνδρομή όπου απαιτείται του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

13.5 Οι πειθαρχικές κυρώσεις για υπαίτιες παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού 

Λειτουργίας και της εν γένει νομοθεσίας, είναι ανάλογες  της θέσης, του είδους της 

βαρύτητας και της τυχόν υποτροπής εκ μέρους του υπαιτίου, και δύνανται να συνίστανται 

σε έγγραφη αναφορά – επίπληξη, θέση υπό επιτήρηση, μεταβολή αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων  έως και απόλυση/καταγγελία της συμβάσεως.  

Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα της Εταιρίας προς 

αποκατάσταση από τον υπεύθυνο κάθε προκληθείσας σ’ αυτήν ζημίας από υπαίτια 

παραβατική του συμπεριφορά. 


