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Εισαγωγή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου 

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία 

Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων», σας υποβάλλω εκ μέρους της Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων για τη 

χρήση 2021, που αναφέρεται στο έργο μας με βάση τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί και παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

https://www.lamdadev.com.  

Σύσταση Επιτροπής 

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου, συσταθείσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44, της 

περιπτώσεως γ) της παραγράφου 1 του Ν.4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 

έχει εκλεγεί με απόφαση της από 22.12.2020  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ενώ η εκλογή 

Προέδρου και η συγκρότηση σε σώμα έχει πραγματοποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, που συνεδρίασε 

την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε) του Ν.4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 

4 του Ν.4706/2020. Ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως ακολούθως: 

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και 

Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα 

κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, 

2. Ιωάννης Ζαφειρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και, 
Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα 
κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, 

3. Ευγενία Παΐζη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και  

4. Κωνσταντίνος Σφακάκης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Ανεξάρτητο κατά την 

έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του 

Ν.3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει.  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής, ο κ. Σφακάκης, διαθέτει την εκ του νόμου 

επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. 

Συνεδριάσεις 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) συνεδριάσεις, ενώ ακολουθεί πίνακας με 

τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου: 

 

Μέλη 
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου – Έτος 2021 Ποσοστό 

Συμμετοχής 13-Απρ 19-Απρ 26-Μαϊ 9-Ιουλ 14-Σεπ 28-Σεπ 06-Δεκ 

Κυριαζής 
Χαρίτων 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Παΐζη Ευγενία  √ √ √ √ √   √ 85,7% 

Σφακάκης 
Κωνσταντίνος 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Ζαφειρίου 
Ιωάννης 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

 

 

Αναφορικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, τα θέματα που εξετάστηκαν κατά τη χρήση 2021 συνοψίζονται 

στα ακόλουθα:  

https://www.lamdadev.com/
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Α. Εξωτερικός Έλεγχος  

• Παρακολούθησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και το Α’ εξάμηνο του 2021, καθώς και το 

περιεχόμενο των συμπληρωματικών εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, παρακολούθησε και εξέτασε τη 

διαδικασία διενέργειας επισκόπησης από τους εξωτερικούς ελεγκτές των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου 1.1.2021-30.9.2021, αξιολογώντας όλα τα φορολογικά – λογιστικά θέματα για τη 

μέγιστη δυνατή διασφάλιση της  ορθής ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

μετά την μεταβίβαση των μετοχών στις 25.6.2021.   

• Συζήτησε με τον ορκωτό ελεγκτή θέματα επί του Πλάνου Ελέγχου της χρήσης 2021 (της οποίας ο έλεγχος 

ολοκληρώθηκε εντός του 2022), τα κύρια θέματα ελέγχου (Key Audit Matters), σύμφωνα με τους τομείς 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας. 

Διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα της ελεγκτικής διαδικασίας με βάση τις σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις.  

• Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Μεταξύ άλλων, επισκόπησε το σύνολο των αμοιβών των 

ορκωτών ελεγκτών (PwC) του 2021 για τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν, ενώ επισκόπησε και ενέκρινε 

πρόσθετες αμοιβές για μη ελεγκτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ανάθεσης Μη Ελεγκτικών 

Εργασιών της Εταιρείας, που υλοποιεί τους σχετικούς περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014 και 

τις οδηγίες της ΕΛΤΕ.  Επίσης, η PwC δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA 

Code) και τις απαιτήσεις περί δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014  και του Ν. 4449/2017.  

• Επιβεβαίωσε σύμφωνα με τον Ν.4449/2017 ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για αλλαγή του ορκωτού 

ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021. Επιπλέον, σύμφωνα με την  από 7/4/2020 «Οδηγία για τη 

Μέγιστη Διάρκεια της Ανάθεσης Ελέγχου» της ΕΛΤΕ (σημείο 9.β), διαπίστωσε ότι απαιτείται να γίνει «εναλλαγή» 

ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024.  

• Αποφάσισε την παύση των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» από τον τακτικό έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων της νεοαποκτηθείσης θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» για τη χρήση από 

01.01.2021 έως 31.12.2021. και την ανάθεση του ελέγχου αυτού στον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου (PwC). 

Β. Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

• Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ακολουθήθηκε 

για την έκδοση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2020, των Εξαμηνιαίων του 2021 και του 

Εννεαμήνου του 2021 μέσω του έργου του ορκωτού ελεγκτή, διαπίστωσε την ορθή εκτέλεσή της, ενημέρωσε 

σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγήθηκε την έγκρισή τους.   

• Συζήτησε με τη Διοίκηση, τους επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης, την Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 

και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τα κύρια σημεία προς ενημέρωση/επισκόπηση, όπως αυτά προέκυψαν κατά τον 

έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις λοιπές εισηγήσεις των ανωτέρω. 

• Ενημερώθηκε από την Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου, 

που αφορούσε τη διαδικασία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του 

Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο του 2021, καθώς και για τα κύρια σημεία προς ενημέρωση/επισκόπηση, όπως αυτά 

προέκυψαν κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

έγκρισή τους.. 

Γ.  Διαδικασίες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

• Ενημερώθηκε, μέσω σχετικής έγγραφης δήλωσης της Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου για την ανεξαρτησία της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Ενημερώθηκε εκτενώς σχετικά με τις διαδικασίες για τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων (Archer) και 

παρακολούθησε την υλοποίηση του πλάνου εργασιών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων. Η ολοκλήρωση της 

εγκαθίδρυσης της νέας λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 

εξαμήνου 2022, οπότε και θα γίνει σχετική παρουσίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Ενημερώθηκε εκτενώς για την πορεία των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης της χρήσης 2021 και του 2022.  



 

 
 
 
 

4 

 

• Έλαβε ενεργό ρόλο στον ανασχεδιασμό και υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Ειδικότερα:  

o Επισκόπησε τα νέα και τα αναθεωρημένα επίσημα εταιρικά έγγραφα (κανονισμούς, πολιτικές και 

διαδικασίες) που προετοιμάστηκαν για την εφαρμογή του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης αναφορικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας  και εισηγήθηκε για όσα ήταν απαιτητό, 

την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

o Προέβη σε έλεγχο και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της και εισηγήθηκε την έγκρισή του 

από το ΔΣ της Εταιρείας (ημερομηνία αναθεωρημένης έκδοσης 16.07.2021). 

o Αξιολόγησε τον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 

εισηγήθηκε την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας (ημερομηνία αναθεωρημένης έκδοσης 

16.07.2021). 

o Φρόντισε για την αναδιάταξη των γραμμών αναφοράς της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και της 

Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον νόμο και για αποτύπωση αυτών στο 

οργανόγραμμα της Εταιρείας.  

o Επισκόπησε, μέσω του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, το επίπεδο συμμόρφωσης της 

Εταιρείας σε σχέση με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υιοθέτησε στην από 

16.7.2021 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   

o Επισκόπησε, μέσω έκτακτου ελέγχου που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, την 

ιστοσελίδα της Εταιρείας κυρίως  ως προς την εγκυρότητα, την ακρίβεια και την επάρκεια των 

πληροφοριών που δημοσιοποιούνται μέσω αυτής. 

• Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές, τους ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων (Savills), 

τον Επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης, την Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπά στελέχη της 

Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν εκτενώς τις επιπτώσεις του COVID-19 στα οικονομικά αποτελέσματα και 

στη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, ιδίως δε στις αξίες των ακινήτων, καθώς και νέα μέτρα που 

χρειάζεται να ληφθούν  για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και ιδίως των Εμπορικών της 

Κέντρων.  

• Ενημερώθηκε για τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις της Εταιρείας, μέσω αναλυτικής παρουσίασης από τον Νομικό 

Σύμβουλο της Εταιρείας.   

• Εξέτασε  περιπτώσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες επιλύθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

διαδικασία. 

• Επισκόπησε και αξιολόγησε το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητά του και ενημερώθηκε για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός της υπό 

εξέταση περιόδου, τα ευρήματα αυτών, τις διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη και τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους. Επιπλέον, ενημερώθηκε για την 

παρακολούθηση υλοποίησης των ενεργειών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί (follow up).  

• Ενέκρινε την αναθεώρηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του 2021, 

που πρότεινε η Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Η αναθεώρηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενταχθεί 

σε αυτό νέος έλεγχος σημαντικής έκτασης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ειδικές διατάξεις του 

νέου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΔ (Ιούνιος 2021), που υιοθέτησε η Εταιρεία με την από 

16.7.2021 απόφαση του Δ.Σ  και να αναδειχθούν τυχόν αποκλίσεις.  

• Αξιολόγησε τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του 

ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εν γένει, με βάση το πλάνο ελέγχου και την αξιολόγηση 

των κινδύνων της Εταιρείας που υπέβαλε η Επικεφαλής της Υπηρεσίας. 

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 και πέραν των συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 

πραγματοποίησε 12 συναντήσεις με την Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να 

ενημερωθεί για την πορεία των εσωτερικών ελέγχων, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες 

της Υπηρεσίας. Επίσης πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

για θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και το 

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

• Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην αξιολόγηση της Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την απόδοσή 

της, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών του Ομίλου για το 2020. 
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• Η Επιτροπή προέβη σε αυτό-αξιολόγηση του έργου της για το 2020, της λειτουργίας της και των συνολικών 

προσόντων των μελών της μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, τα συμπεράσματα του οποίου 

συζητήθηκαν δεόντως. 

• Ενημερώθηκε σχετικά με την αναδιοργάνωση της Οικονομικής Διεύθυνσης και τη θέσπιση του Tμήματος 

Financial Planning με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση του business plan του έργου του Ελληνικού. 

• Ενημερώθηκε για τα θέματα Whistleblowing, που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα από την έναρξη ισχύος 

της σχετικής πολιτικής, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2021.  

• Ενημερώθηκε από τον Senior Director, Technology για τις ενέργειές της Διεύθυνσης σε θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.     

• Συζήτησε και αποφάσισε αναλυτικά επί θεμάτων, που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της 

Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και επί του πλάνου εργασιών της. 

Για όλα τα ως άνω θέματα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωνε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως κάθε φορά 

κρινόταν αναγκαίο.  

Δ. Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας. Η Εταιρεία, 

με την από 16.7.2021 απόφασή του Διοικητικού της Συμβουλίου, εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης ανάπτυξης, τα κύρια 

σημεία της οποίας συνοψίζονται ακολούθως:  

Η Πολιτική συνοψίζει τη δέσμευση της Εταιρείας για υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επιδράσεων, που προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της προς τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της, καθώς και ευρύτερα, προς την οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, 

με σκοπό αφενός τη μείωση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (π.χ. εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) και 

αφετέρου την αύξηση των θετικών επιδράσεων (π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας), στο πλαίσιο των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  

Η πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην Αρχή της Ουσιαστικότητας και 

στην Αρχή Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερομένων Μερών, όπως αυτές ορίζονται από τα Πρότυπα GRI και 

την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης). Επίσης, 

στηρίζεται στις αξίες της Εταιρείας -Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Επένδυση στους Ανθρώπους της και 

Πελατοκεντρική προσέγγιση- και καλύπτει τους παρακάτω άξονες: 

Περιβάλλον: Σε κάθε της επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη, λαμβάνει υπόψη  τις ακόλουθες 

περιβαλλοντικές πτυχές: 

• Κλιματική αλλαγή 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση και αιωρούμενα σωματίδια  

• Βιοποικιλότητα (επιδράσεις στα οικοσυστήματα - ζώα, φυτά) και ποιότητα εδάφους   

• Βιώσιμη χρήση πρώτων υλών και άλλων υλικών Στερεά απόβλητα 

• Νερό και υγρά απόβλητα  

Κοινωνία: Η δραστηριότητα της εταιρείας δημιουργεί μία σειρά κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων 

προς τα ενδιαφερόμενα της μέρη, καθώς και ευρύτερα για τη χώρα. Οι σημαντικότερες 

οικονομικοκοινωνικές επιδράσεις που καλύπτονται από την παρούσα πολιτική περιλαμβάνουν: 

• Απασχόληση και οικονομική αξία  

• Ευημερία για την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες 

• Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός   

• Αξιοπρέπεια και ισότητα  

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος   

• Υγεία, ασφάλεια και ευεξία   

 

Διακυβέρνηση: Η Εταιρία, επιδιώκει μέσω της εφαρμογής προτύπων, αρχών και πρακτικών καλής 

εταιρικής διακυβέρνησης, να λειτουργεί με ήθος, εξωστρέφεια και διαφάνεια σε κάθε πτυχή της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και τη δημιουργία 
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οφέλους σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας αξίας της. Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω πτυχές μίας εύρωστης προσέγγισης στην εταιρική διακυβέρνηση: 

 

• Εταιρική διακυβέρνηση, Διαβούλευση/Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 

• Κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρηματική ηθική  

• Διαχείριση κινδύνων, επιχειρησιακή συνέχεια και ετοιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών 

• Υπεύθυνες επενδύσεις και χρηματοδότηση 

• Υπεύθυνες προμήθειες 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε εκτενή συνεργασία με την ομάδα της εταιρείας που επεξεργάζεται τους στρατηγικούς 

στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εξειδίκευση της Πολιτικής ώστε να διαμορφωθεί εντός του 2022 ένα 

συγκροτημένο σχέδιο δράσης που ενέχει όλες τις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. 

Μαρούσι, ……/…./2022 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

Χ. Κυριαζής 

 

 

 


