Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με την περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία
ορίζει ότι:
«Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική
συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο
ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης
ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα»,
σας υποβάλλουμε την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021. Πρόεδρος
της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του
διοικητικού συμβουλίου, και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Ελισάβετ Καπελάνου –
Αλεξανδρή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Κωνσταντίνος
Κοντοχριστόπουλος, ανεξάρτητος τρίτος (μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου).
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των
συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με
τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με
τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.
Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 13 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, όπου συνοπτικά η
Επιτροπή Ελέγχου καταπιάστηκε με τα εξής:
Σε σχέση με τον Εξωτερικό Έλεγχο
• Επισκόπησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 και την
επισκόπηση του α’ εξάμηνου του 2021, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων του
ορκωτού ελεγκτή, ενώ συναντήθηκε με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας πριν την έναρξη
των διαδικασιών ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής και την εξέταση του
πλάνου ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και
πριν τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου
προς συζήτηση τυχόν ευρημάτων.
• Εξέτασε τα σημαντικά ζητήματα (key audit matters) και τους κινδύνους που θα μπορούσαν
να είχαν επίδραση στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως αυτά

αναφέρονται στην Έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή και ενημέρωσε το Διοικητικό
συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου.
• Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Η ελεγκτική εταιρεία BDO δήλωσε
εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκομένων, στον
υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.
• Επιβεβαίωσε ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και πρότεινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας
BDO.
• Επισκόπησε το σύνολο των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών για τις ελεγκτικές
εργασίες που διενεργήθηκαν και επιβεβαιώθηκε η τήρηση των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 537/2014. Δε διενεργήθηκαν μη ελεγκτικές εργασίες από την εταιρεία BDO.
Σε σχέση με τη διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
• Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία κατά την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.
• Ενημερώθηκε εκτενώς μέσω συναντήσεων από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τους
ορκωτούς ελεγκτές για τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και
εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Επισκόπησε τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τους κυριότερους κινδύνους και
αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
• Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους οικονομικούς διευθυντές των εταιρειών του Ομίλου,
τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υπεύθυνο πληροφορικής και άλλα στελέχη της
Εταιρείας και ενημερώθηκε σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως το πλάνο εργασιών του
τμήματος πληροφορικής, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του Ομίλου και τις σχετικές
προβλέψεις.
• Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί των εξαμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών
λογιστών, του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου και των ανωτέρω συναντήσεων.
Σε σχέση με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
• Επισκόπησε και αξιολόγησε το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια
και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που διενεργήθηκε, ενημερώθηκε για όλους τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός της υπό εξέτασης περιόδου, τα ευρήματα αυτών,
τις διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και
ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Μελέτησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου το
οποίο καταρτίστηκε με βάση τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του
Ομίλου.
• Παρακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νόμου
εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 μέσω της εργασίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
αλλά και συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη του Ομίλου και των στελεχών που
ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.
• Μελέτησε και ενέκρινε την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του
Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
• Μελέτησε και ενέκρινε τον Κανονισμό και την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την Πολιτική και Διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου πριν την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Παρακολούθησε
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συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.
• Αξιολόγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την
παρακολούθηση των βασικών κινδύνων της εταιρείας.
Σε σχέση με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ειλικρινή δέσμευση της στις αρχές της Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης συνέταξε και εντός του έτους εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πολιτική καλύπτει όλες τις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και δεσμεύει την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές
της.
Η Εταιρεία με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, επιδιώκει διαχρονικά να
δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, δηλαδή τους μετόχους, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη, τους λοιπούς εργαζόμενους, τους πελάτες,
τους προμηθευτές, τις Τράπεζες, το Δημόσιο, την κοινωνία και τις λοιπές κοινωνικές ομάδες που
αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην
εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης
λειτουργίας και ανάπτυξης.
Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση
της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη
λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για
όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της

κοινωνίας και συμβάλλουν γενικότερα στην ευημερία της. Η εταιρεία έχει συγκεκριμένη
στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της
και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κρίσιμους πυλώνες της
επιχειρηματικής υπευθυνότητας ESG, δηλαδή, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Η πολιτική
βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών
πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης
Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω
τομείς:
α) Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων και παραγόμενων προϊόντων.
Η Εταιρεία έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την
προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της
προτεραιότητας, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στην
ενίσχυση και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας και στην επίτευξη του στόχου για «μηδέν
ατυχήματα» και παράλληλα οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο για τη γνώση των
κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία όσο και για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και
συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.
Προτάσσοντας ως μέγιστο αγαθό τη διαφύλαξη της υγείας, η Εταιρεία αντιμετωπίζει την
τρέχουσα κατάσταση, σχετικά με την πανδημία COVlD-19, με τη δέουσα σοβαρότητα, με στόχο
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Σε ότι αφορά τα παραγόμενα προϊόντα της, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις κάτωθι πολιτικές για
τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της στα πλαίσια της
στρατηγικής της Προϊοντικής Υπεροχής:
• Πολιτική Ποιότητας
• Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
β) Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη μέχρι
σήμερα επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία
και η δημιουργικότητα του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρείας για μια σταθερή,
δυναμική και συνεχή ανάπτυξη. Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντικειμενική
αξιολόγηση του προσωπικού, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων, καθώς και στη συνεχή
εκπαίδευσή
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προστιθέμενης αξίας, τα οποία βασίζονται σε δομημένη μεθοδολογία, επιλεγμένα γνωστικά
αντικείμενα και εκπαιδευτικό υλικό που πληρούν συγκεκριμένες ανάγκες και καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα γνωσιακών πεδίων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη και αξιοποιεί
στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, ενώ στην κουλτούρα της
εταιρείας βρίσκεται η τάση για κάλυψη κενών θέσεων με εσωτερικές μετακινήσεις. Το έτος

2021, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας την ευκαιρία σε συμμετέχοντες να
λάβουν μέρος και να καρπωθούν τα οφέλη της μάθησης που παρέχεται από εκπαιδευτές υψηλής
εξειδίκευσης. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε επαναλαμβανόμενη βάση.
γ) Υπευθυνότητα για την Κοινωνία
Η Εταιρεία επιδιώκει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και για τον λόγο αυτό διατηρεί μια
αμφίπλευρη, συνεχή συνεργασία με αυτή. Η Εταιρεία αντλεί από την τοπική κοινωνία που
δραστηριοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους και προμηθευτές.
Από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, σημαντικό ποσοστό προέρχεται από
εργαζόμενους από τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας έτσι στην τοπική και εθνική οικονομία.
Σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας αναφέρονται η στήριξη
ευπαθών ομάδων, όπου η εταιρεία παρείχε στήριξη σε 180 οργανισμούς διαθέτοντας πάνω από
90 τόνους αλεύρι, η ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. φυσικές καταστροφές)
διαθέτοντας 2 τόνους αλεύρι στους σεισμοπαθείς στην Ελασσόνα και 5 τόνους αλεύρι στους
πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας, οι εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας, η παροχή δωρεών σε κοινωφελή ιδρύματα, η υποστήριξη 40 σχολών αρτοποιίας με
χορηγία άνω των 10 τόνων αλεύρι για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, η στήριξη στη «Συμμαχία
για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση
«Μπορούμε» και άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν κοινές αξίες για πρόοδο, ανάπτυξη και
κοινωνική προσφορά, όπως, ο εμπλουτισμός των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο
μουσείο της εταιρείας «Μουσείο Λούλη».
δ) Προστασία του Περιβάλλοντος
Για την Εταιρεία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης
Ανάπτυξής της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής της, η οποία
προσαρμόζεται
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ευσυνειδησία για το περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση Πολιτικής Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της και στοχευμένες
επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας και συστηματικές αλλά και καθημερινές πρακτικές, που
συνδυάζουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση με την προσπάθεια συνεχούς μείωσης
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, η
Εταιρεία, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών
προγραμμάτων που εφαρμόζει, πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.
Ειδικότερα η εταιρεία προέβη:
• Στον σχεδιασμό κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων και έκτακτων
περιστατικών που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

• Στην οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας.
• Στη τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές,
συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο
- για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την
ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Επίσης:
• Υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. προγράμματα
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων
κ.λπ.).
• Επιδιώκει την ορθολογική χρήση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων (π.χ. όμβριων
υδάτων κ.λπ.) και εφαρμόζει σχέδιο ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας από πιστοποιημένους
συλλέκτες.
• Εφαρμόζει ολοκληρωμένο

σύστημα

διαχείρισης

αποβλήτων

και πετυχαίνει

100%

ανακύκλωση μέσω πιστοποιημένων φορέων διαχείρισης αποβλήτων.
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και αναβαθμίζει τακτικά τις υποδομές
περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος:
o

Εφαρμόζοντας ετήσιες μετρήσεις θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία.

o

Διεξάγοντας ασκήσεις εκτάκτων αναγκών, πυροπροστασίας , απορρύπανσης.

o

Με συνεχή ανανέωση και δενδροφυτεύσεις του περιβάλλοντος χώρου στις μονάδες
παραγωγής.

o

Πετυχαίνοντας σημαντικότατη μείωση κατανάλωσης νερού τα τελευταία 40 χρόνια
κατά την παραγωγική διαδικασία.

o

Διενεργώντας απεντόμωση βιολογικών σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης
ατμόσφαιρας, χωρίς χρήση χημικών ουσιών.

• Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων σε περιβαλλοντικά
θέματα.
ε) Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και των
πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους, ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές και διεθνή πρότυπα που ισχύουν στους τομείς δραστηριότητάς της, με στόχο τη
μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους της και γενικά την παραγωγή αξίας για όλους

τους εμπλεκόμενους και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί
εταιρικής διακυβέρνησης.
Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου, την
αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, η Εταιρεία εφαρμόζει
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του
Ιουνίου 2021.
Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας, η Πολιτική και Διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και
καταστολής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Πολιτική κατά της διαφθοράς και της
δωροδοκίας και η Πολιτική και διαδικασία μηχανισμού επικοινωνίας με τους μετόχους
αποτυπώνουν τη δέσμευση και τη θέση της στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της
διαφθοράς και δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων.
Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων στόχων της πολιτικής Βιώσιμης
Ανάπτυξης, η Εταιρεία έχει συστήσει και λειτουργεί τις κατωτέρω Διευθύνσεις – Τμήματα και
ρόλους, τα οποία είναι πλήρως στελεχωμένα με επαρκή και κατάλληλο προσωπικό:
• Διεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Επικοινωνίας.
• Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Διεύθυνση Ποιότητας.
• Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
• Ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνων.
• Ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή και διευκρίνιση.

Κερατσίνι, 19 Απριλίου 2022
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

