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Κύριοι Μέτοχοι, 

Στο πλαίσιο του Ν 4449/17 υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση η παρούσα ενημέρωση της 

Επιτροπής Ελέγχου για θέματα σχετικά με την λειτουργία της όπως ορίζονται στον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Γρ. Σαράντη ΑΒΕΕ, και αναλυτικότερα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της.  

Η Επιτροπή Ελέγχου της Γρ. Σαράντη ΑΒΕΕ την περίοδο 1/1/2020 έως 28/02/2020 

αποτελούνταν από τα τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Δηλαδή τους: 

1. Νικόλαο Νομικό του Περικλή ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ως Πρόεδρο 

2. Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ 

ως Μέλος 

3. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ως Μέλος 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου του 2020, ο κ. Νικόλαος Νομικός 

δήλωσε παραίτηση από την Επιτροπή Ελέγχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 

Ν. 4449/2017 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου. 

Για την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση 

εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο - ανεξάρτητο από την εταιρεία 

και εν ενεργεία Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 

4449/2017. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες 

θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής. Περαιτέρω, κατά 

την συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 3 Μαρτίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, 

αποφάσισαν τον ορισμό του κ. Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από την 28/02/2020 μέχρι και 

σήμερα αποτελείται από τους:  

1. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, Προέδρο της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

2. Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος 

της Επιτροπής Ελέγχου, 

3. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου, και  

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021 και 

μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης από αυτή. 
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Η Επιτροπή συνεδρίασε δεκατέσσερις (14) φορές εντός του έτους 2020. Στην πρώτη 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε για να ορίσει τον νέο Πρόεδρο αυτής. 

Ακολούθως σε μία (1) συνεδρίαση ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 

ενημέρωσε την Επιτροπή, τον υπεύθυνο της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τους Ελεγκτές 

για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη δραστηριότητα του οργανισμού.  Σε έξι (6) 

συνεδριάσεις ο υπεύθυνος της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ενημέρωσε τα μέλη της 

Επιτροπής για θέματα σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση καθώς 

και για τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τον Εσωτερικό Έλεγχο κατά τα 

προηγούμενα τρίμηνα και για τις συμφωνημένες διορθωτικές ενέργειες που έλαβαν χώρα. 

Στις υπόλοιπες έξι (6) συνεδριάσεις ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ενημέρωσε την 

Επιτροπή στο πλαίσιο της παρακολούθησης, από αυτήν, της διαδικασίας διενέργειας των 

υποχρεωτικών ελέγχων. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου εντός του έτους 2020 ολοκληρώθηκαν με απαρτία,  

ενώ τα θέματα που την απασχόλησαν έχουν ως ακολούθως: 

 

Στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2020 η Επιτροπή συνεδρίασε για λήψη απόφασης σχετικά 

με τον ορισμό νέου Προέδρου αυτής: 

Σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση της 27/2/2020, και 

του ορισμού των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής 

Ελέγχου, με την από 3/3/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής 

εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ως άνω Γενική 

Συνέλευση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν 

ομόφωνα τον ορισμό του κ. Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής. Ο νέος 

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και εν ενεργεία 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. 

  

Την 4η Μαρτίου 2020: 

Οι ελεγκτές με επικεφαλής τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Καλογερόπουλο 

ενημέρωσαν τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τον υπεύθυνο 

εσωτερικού ελέγχου  για τα εξής:  

1. Για την μεθοδολογία του σχεδιασμού του ελέγχου της χρήσεως 2019. Ειδικότερα 

για την μεθοδολογία εκτίμησης των κινδύνων με αναφορά στο πρότυπο ISO/IEC 

31000/31010 στο οποίο βασίστηκε η μελέτη εκτίμησης κινδύνων. 

2. Για τον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους αφενός για την εταιρεία και 

αφετέρου για τον όμιλο στον σχεδιασμό του ελεγκτικού τους έργου.  

3. Έγινε αναφορά των σημαντικότερων περιοχών ελέγχου. Ειδικότερα αναφέρθηκαν 

τα θέματα της αποτίμησης της Υπεραξίας, καθώς και της προσέγγισης που 

ακολουθήθηκε βάσει του IAS 38, θέματα σχετικά με τις απαιτήσεις της εταιρείας 
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και τις παραδοχές που λήφθηκαν υπόψιν καθώς και η αντιμετώπισή τους βάσει 

του IFRS 9, θέματα σχετικά με τα αποθέματα, την αποτίμηση τους και τον κίνδυνο 

από ενδεχόμενη απαξίωσή τους. Τέλος έγινε αναφορά στο θέμα των μερισμάτων 

που προέκυψαν κατά την απορρόφηση της Sarantis Cyprus και τον σχετικό 

χειρισμό από την Διοίκηση της Εταιρείας.  

4. Παρασχέθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το συνολικό ύψος των μη διορθωμένων 

διαφορών, οι οποίες κρίθηκαν στο σύνολο τους, ως ασήμαντες.  

5. Δόθηκαν διευκρινίσεις από τους Ελεγκτές σχετικά με τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών δικλείδων 

της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Την 27η Μαρτίου 2020 έγινε ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για 

τις επιπτώσεις της πανδημίας στη δραστηριότητα του Οργανισμού και συγκεκριμένα: 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων του Ομίλου, 

ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές και τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου  σχετικά με τις επιπτώσεις από 

την επέλευση της πανδημίας στις δραστηριότητες της εταιρίας και του ομίλου.  

Ειδικότερα έγινε αναφορά στην αδιάληπτη λειτουργία των δυο σημαντικότερων εμπορικών 

καναλιών διοχέτευσης των προϊόντων και εμπορευμάτων του οργανισμού, των υπεραγορών 

(S/M) και των φαρμακείων οι οποίες εμφανίζουν αυξητική τάση στις πωλήσεις τους σε όλες 

τις κατηγορίες δραστηριοποίησης του ομίλου δηλαδή, στα είδη για το νοικοκυριό και 

ειδικότερα των προϊόντων σχετικά με την καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού και το 

μαγείρεμα, στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και καθαριότητας, στις βιταμίνες και στα 

είδη OTC.  Σημαντική αύξηση εμφανίζεται επίσης στο κανάλι του B2B κυρίως στα είδη 

καθαριότητας.  

Έγινε αναφορά για την καθυστέρηση τοποθέτησης των αντηλιακών και εν γένει των 

εποχιακών η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου.  

Αναφέρθηκε η μηδενική συνεισφορά στις πωλήσεις στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής. Τα 

καταστήματα τύπου Hondos Center, Galerie de Beauté κοκ, έχουν διακόψει την λειτουργία 

τους ενόψει της πανδημίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες αισθητικοί σε αυτά να τελούν σε 

αναστολή εργασίας. 

Επιπλέον έγινε αναφορά στην άδεια που έλαβε η εταιρεία για την παραγωγή αντισηπτικών 

σκευασμάτων και στην δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής.  

Τέλος έγινε αναφορά στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας και του Ομίλου, οι οποίες 

συνολικά παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, καθώς η μείωση των πωλήσεων 

στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής φαίνεται ότι αντισταθμίζεται από την αύξηση των 

πωλήσεων στους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας. 
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Την 1η  Απριλίου 2020: 

Οι ελεγκτές με επικεφαλής τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Καλογερόπουλο 

ενημέρωσαν τον, Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τον υπεύθυνο της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου για τα σημαντικά θέματα ελέγχου που προέκυψαν κατά την 

διαδικασία του τακτικού ελέγχου, καθώς και για τις σημαντικές περιοχές κινδύνου που 

εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια του ελεγκτικού έργου. Επιπλέον οι Ελεγκτές παρέδωσαν 

στην Επιτροπή Ελέγχου τη συμπληρωματική τους έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου και 

έγινε εκτενής ενημέρωση για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

 

Την 24η Απριλίου 2020: 

Ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων κος Καραντζάς 

ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα 

πεπραγμένα του ελέγχου του Α΄ Τριμήνου 2020 και ειδικότερα για τα εξής:  

I. Θέματα ελεγκτικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος 

1. Για την ενημέρωση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με τ’ 

αποτελέσματα του ελέγχου της θυγατρικής στην Πορτογαλία.   

2. Για την απογραφή των ακαταλλήλων αποθεμάτων του διανεμητικού κέντρου της 

θυγατρικής στην Ρουμανία η οποία πραγματοποιήθηκε την 13η και 14η Ιανουαρίου, και για 

την απογραφής των α’ υλών και υλικών συσκευασίας στην αποθήκη της Transcombi την 24η 

Ιανουαρίου. 

3. Για την επιμέλεια της σύνταξης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 

4. Για την παρουσίαση που έγινε σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΔ) υπό το πρίσμα του νέου (αναμενόμενου) κανονιστικού πλαισίου για τις 

εισηγμένες εταιρείες, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Επενδυτικών 

Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τους 

καθηγητές του ΕΚΠΑ κκ Π. Αλεξάκη και Ν. Μυλωνά.  

5. Για την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με το θέμα της σύστασης της Επιτροπής 

Αμοιβών, την σύνταξη της Έκθεσης Αποδοχών και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά 

με την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και την δημοσιοποίηση του κανονισμού λειτουργίας της 

στον ιστότοπο της εταιρείας, την σχετική αναφορά στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 

(βάσει του Νόμου 4548 άρθρο 112), καθώς και για τα θέματα χρηματοδότησης ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους εφόσον απαιτηθεί. 

6. Για την παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την διαδικασία προμήθειας 

αναλωσίμων και την σχετική επικαιροποίηση της, καθώς και επανενημέρωση των 

ενδιαφερομένων μερών. 
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7. Για την πραγματοποίηση συναντήσεων με παρόχους υπηρεσιών ανακύκλωσης και 

καταστροφής των ακαταλλήλων αποθεμάτων μαζί με τον Supply Chain Director Market 

Planning. 

8. Για την παροχή οδηγιών στην θυγατρική της Σερβίας αναφορικά με τον τρόπο 

διασφάλισης της εταιρείας κατά την διαδικασία καταστροφής των ακατάλληλων 

αποθεμάτων.  

II. Θέματα περί του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

1. Για το θέμα της προσωρινής αντικατάστασης της Liaison DPO στη θυγατρική της 

Πολωνίας με εξωτερική δικηγόρο με εξειδίκευση στα θέματα προστασίας ΔΠΧ.  

2. Για την παροχή οδηγιών σε θέματα προστασίας ΔΠΧ σε σχέση με θέματα HR 

3. Για την εξέλιξη της κατάρτισης των Data Procesing Impact Assesments για τις 

περιπτώσεις του SFA, την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, και το Access Control & 

timer των Οινοφύτων, τα οποία έχει αναλάβει δικηγορική εταιρεία. Τα DPAs 

συμπληρώθηκαν με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε συνεργασία με την IS Security 

Manager, επικαιροποιήθηκαν όπου απαιτούνταν και επεστράφησαν για τελικό έλεγχο και 

επικαιροποίηση από τους συμβούλους.  

4. Για την διεκπεραίωση περιπτώσεων θεμάτων σχετικών με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων και την διενέργεια επισκοπήσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων, 

επισημάνσεων, οδηγιών, σχετικών με συμφωνητικά προστασίας προσωπικών δεδομένων 

(DPA’s), όρων διαγωνισμών, θεμάτων επικοινωνιών με φυσικά πρόσωπα μέσω κοινωνικών 

δικτύων, και microsites, για τα brands που χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους 

επικοινωνίας). Παροχή των πολιτικών προστασίας δεδομένων και Cookies για την 

δημιουργία και συμμόρφωση ιστοσελίδων. 

5. Έλεγχος όλων των ιστοσελίδων και έκδοση οδηγιών για συμμόρφωση ως προς τις 

οδηγίες που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ σχετικά με την διαχείριση των cookies. Δημιουργία 

διαδικασίας επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης για κάθε μια ιστοσελίδα η οποία μας 

δηλώνεται ως επικαιροποιημένη, σε συνεργασία με την IS Security Manager.  

6. Για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την 

ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχει η διοίκηση στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ελεγκτές 

της σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του COVID-19.  

7. Για τις οδηγίες που εκδώσαμε αφενός αναφορικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων 

Phishing_Spam λόγω της συγκυρίας του CΟVID19, και αφετέρου για την εσωτερική 

ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

διαχείρισης της εξάπλωσης του Covid-19 για τη μητρική και τις θυγατρικές. 
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8. Για την αξιολόγηση των θεμάτων ενδεχόμενης παραβίασης που προέκυψαν στην 

εξεταζόμενη περίοδο βάσει της διαδικασίας διαχείρισης παραβιάσεων, όπου διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπήρξε κίνδυνος διαρροής δεδομένων.  

9. Για την διεκπεραίωση αιτημάτων φυσικών προσώπων και τήρηση του σχετικού 

πρωτοκόλλου καθώς και της διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτημάτων. 

 

Την 20η  Μαΐου 2020: 

Ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου, για τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχων της 

χρήσεως 2020, και παρείχε τις απαραίτητες διευκρινήσεις, αναφορικά με την αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των εργασιών και την κατανομή τους. Κατά την παρουσίαση του 

προγράμματος κατέστησε σαφή την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου, με στόχο αφενός την κάλυψη των εργασιών του προγράμματος 

ελέγχων και αφετέρου την συμμόρφωση προς τις αυξημένες απαιτήσεις του νέου 

αναμενόμενου νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Την 17η  Ιουνίου 2020 έγινε ενημέρωση από τους Ελεγκτές για το πλάνο ελέγχου χρήσεως 

2020 και συγκεκριμένα: 

Ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Καλογερόπουλος ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα 

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου  για τα εξής: 

  

1. Για την ελεγκτική προσέγγιση και ειδικότερα για την μεθοδολογία που θα 

εφαρμοστεί: 

Οι επικεφαλείς της ομάδας ελέγχου, θα φροντίσουν για: 

1α. Τον ορισμό του εύρους ελέγχου και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί 

1β. Την άμεση αναφορά και επικοινωνία με την Οικονομική Διεύθυνση και την Επιτροπή 

Ελέγχου 

1γ. Την οργάνωση και το συντονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών 

1δ. Την αξιολόγηση των ευρημάτων και την προετοιμασία έκθεσης προς την Επιτροπή 

Ελέγχου και τη Διοίκηση (Συμπληρωματική Έκθεση του Ν.4449/2017 ) 

1ε. Την επίλυση θεμάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

1στ. Τη συζήτηση προτάσεων για βελτιώσεις εσωτερικών διαδικασιών 
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2. Για το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και το ενδεικτικό πλάνο του ελέγχου: 

Πριν την έναρξη του ελέγχου θα εκπονηθεί το συνολικό πλάνο ελέγχου. Στην εν λόγω 

αναφορά θα παρουσιάζεται το εύρος ελέγχου, η ελεγκτική προσέγγιση και οι εκτιμήσεις των 

κινδύνων. Θα συζητήσουμε τις προτάσεις μας με την Οικονομική Διεύθυνση και με την 

Επιτροπή Ελέγχου. 

Ακολούθως το προτεινόμενο διάγραμμα του έργου:  

 

Οι εκθέσεις ελέγχου και τα ετήσια πιστοποιητικά θα παραδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Ν. 4548/2018, β) Ν.4449/2017 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης, θα 

παραδοθεί η ‘Συμπληρωματική Έκθεση’, που αφορά σημειώσεις και προτάσεις σε θέματα 

διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών 

συστημάτων, των συστημάτων διακυβέρνησης καθώς και άλλων θεμάτων. 

3. Για τις αλλαγές που επήλθαν στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, οι οποίες επηρεάζουν τις 

γνωστοποιήσεις των σημαντικότερων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή.  

4. Επί των θεμάτων και ειδικότερα επί των εκτιμήσεων των ενδεχόμενων κινδύνων 

έγιναν τοποθετήσεις τόσο από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου, όσο και από τον 

υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου. 
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Την 23η Ιουλίου 2020: 

Ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα του ελέγχου του Β΄ Τριμήνου 2020 και 

ειδικότερα για τα εξής:   

Θέματα ελεγκτικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος 

1. Για την υποβολή του ετησίου προγράμματος εργασιών του τμήματος προς έγκριση. 

2. Για την τακτική ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) αναφορικά με τ’ 

αποτελέσματα της χρήσεως 2019 καθώς και τα θέματα της συμπληρωματικής 

έκθεσης των ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου. 

3. Για την ενημέρωση που παρασχέθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό την σύνταξη 

της ετήσιας ενημέρωσης της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους της Γενικής 

Συνέλευσης της 7ης Μαΐου.  

4. Στο πλαίσιο ελέγχου των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, ελήφθη ενημέρωση 

από την Οικονομική Διευθύντρια της Ελλάδος και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου 

αναφορικά με την δομή της τιμολογιακής πολιτικής συνδεδεμένης εταιρείας. 

Συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα ελέγχου, ο έλεγχος της εμπορικής δραστηριότητας  

της συνδεδεμένης. 

5. Ελήφθησαν τα αποτελέσματα του ελέγχου βάσει του κανονισμού εγκρίσεων 

δαπανών εξόδων. Διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος των αποτελεσμάτων και ζητήθηκαν 

περαιτέρω εξηγήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η επεξεργασία των στοιχείων 

και η παραγωγή των στατιστικών μεταφέρθηκε στον επόμενο μήνα, εφόσον ληφθεί 

η επιπλέον πληροφόρηση. 

6. Για τη συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με τα  IFRS. 

Θέματα περί του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

1. Για τα αποτελέσματα του penetration test που διενεργήθηκε στην θυγατρική της 

Βουλγαρίας. Τα σημεία που εντοπίστηκαν επιλύθηκαν εφόσον ήταν στη αρμοδιότητα 

της Γρ. Σαράντης, ενώ όσα αφορούσαν την συνεργάτιδα εταιρεία έχουν κοινοποιηθεί 

σε αυτήν προς επίλυση.  

2. Για την παροχή οδηγιών σε θέματα προστασίας ΔΠΧ σε σχέση με θέματα HR. 

Διενεργήθηκαν DPIA σε συνεργασία με Δικηγορική Εταιρεία και την ΙΤ Security 

Manager ως προς τα τεχνικά θέματα ασφαλείας. 

3. Για την εξέταση και συμπλήρωση σε συνεργασία με την IT Security Manager και την 

DPIA για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 

4. Για τη διεκπεραίωση περιπτώσεων θεμάτων σχετικών με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων, όπου επισκοπήθηκαν περιπτώσεις συμφωνητικών, 

παρασχέθηκαν γνωμοδοτήσεις, έγιναν επισημάνσεις, και παρασχέθηκαν οδηγίες σε 

συμφωνητικά προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPA’s), όρων διαγωνισμών, 

θεμάτων επικοινωνιών με φυσικά πρόσωπα μέσω κοινωνικών δικτύων, και 

microsites, για τα brands που χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας).  
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Παρασχέθηκαν οι πολιτικές προστασίας δεδομένων και Cookies για την δημιουργία 

και συμμόρφωση της νέας ιστοσελίδας του Noxzema. 

5. Για τη διενέργεια ελέγχων ιστοσελίδων και έκδοση οδηγιών για συμμόρφωση ως 

προς τις οδηγίες που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ σχετικά με την διαχείριση των cookies.  

6. Για τις οδηγίες διαχείρισης ως προς την  αναγκαιότητα θερμομέτρησης των 

εργαζομένων του εργοστασίου.  

7. Για την αξιολόγηση θεμάτων ενδεχόμενης παραβίασης που προέκυψαν στην 

εξεταζόμενη περίοδο βάσει της διαδικασίας διαχείρισης παραβιάσεων. Στο πρώτο 

τριμήνου του 2020 δεν προέκυψαν κίνδυνοι διαρροής δεδομένων.  

8. Για την διεκπεραίωση αιτημάτων φυσικών προσώπων και τήρηση του σχετικού 

πρωτοκόλλου καθώς και της διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτημάτων. 

9. Για την συμμετοχή του υπεύθυνου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο διήμερο 

σεμινάριο ICT WEB MEETING FOR ICT SECURITY, GDPR & DPO MANAGERS, 

"Στρατηγική για την Ψηφιακή Ασφάλεια και την Προστασία Δεδομένων στη εποχή 

μετά την πανδημία του COVID-19". 

 

Την 28η Ιουλίου 2020 ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ενημέρωσε τον  

Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και υπεύθυνο οικονομικών θεμάτων του Ομίλου, τον 

Νομικό Σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου,  για τις απαιτήσεις 

συμμόρφωσης που πηγάζουν από τον νέο νόμο 4706/20 και ειδικότερα: 

Θέματα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο ο νέος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει: 

1. εισαγωγή πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ που εγκρίνεται από το ΔΣ και 

την ΓΣ. Το ελάχιστο προβλεπόμενο περιεχόμενό της θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει  τον 

τρόπο επιλογής και αντικατάστασης των μελών, τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 

αξιολόγησης καταλληλόλητας των μελών και κριτήρια ποικιλομορφίας των μελών. 

2. επαρκή εκπροσώπηση γυναικών στο ΔΣ (τουλάχιστον 25%)  

3. το ΔΣ οφείλει να επιβλέπει τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και να τους 

αξιολογεί τουλάχιστον ανά 3 χρόνια  

4. το ΔΣ εφόσον συνεδριάζει για κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ή για θέματα, η 

έγκριση των οποίων απαιτεί απόφαση της ΓΣ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 2 τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  

5. υποβολή των πρακτικών συγκρότησης ή θητείας μελών, στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εντός 20 ημερών από το πέρας της συνεδρίασης  

6. ορισμό ως πρόεδρο ή αντιπρόεδρό του ΔΣ μη εκτελεστικό μέλος  

7. ότι σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με 

δημόσια προσφορά και έκδοση ενημερωτικού δελτίου, υποβάλλει στη ΓΣ έκθεση, 
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αναφέροντας τις γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί 

από τα κεφάλαια της αύξησης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και 

απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος 

μικρότερος των 3 ετών. Οι ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πρακτικό ΔΣ εάν η 

απόφαση αύξησης λαμβάνεται από το ίδιο το ΔΣ  

8. τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υποβάλλουν έκθεση στο ΔΣ με τις εκτιμήσεις και 

προτάσεις τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων ή κινδύνων που θα επηρεάσουν 

την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας  

9. τα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας, 

την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της 

10. εποπτεύουν τα εκτελεστικά μέλη και ελέγχουν τις επιδόσεις τους  

11. εξετάζουν και εκφράζουν άποψη επί των προτάσεων που παρέχουν τα εκτελεστικά 

μέλη  

12. ότι, αναφορικά με τα ανεξάρτητα μέλη θα πρέπει ν’ αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 

του συνόλου των μελών, ενώ παράλληλα ο νέος νόμος αναφέρει πολύ συγκεκριμένα 

κριτήρια ανεξαρτησίας 

13. αναιτιολόγητη απουσία ανεξάρτητου μέλους σε δυο συνεχόμενες συνεδριάσεις του 

ΔΣ λογίζεται ως παραίτησή του και αντικαθίσταται από το ΔΣ μέχρι την επόμενη ΓΣ  

14. τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλλουν από κοινού ή χωριστά αναφορές και εκθέσεις προς 

τη ΓΣ της εταιρείας  

15. οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών ελέγχονται από το ΔΣ 

ετησίως και πάντως πριν τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, όπου 

συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση  

Θέματα σχετικά με τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. εισάγονται δύο νέες επιτροπές: η επιτροπή αποδοχών και η επιτροπή 

υποψηφιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων μπορεί να ανατίθενται σε μία επιτροπή  

2. αποτελούνται από τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 2 είναι 

ανεξάρτητα (και τα οποία ανεξάρτητα αποτελούν πάντα την πλειοψηφία)  

3. πρόεδρος εκάστης επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

4. διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας  

5. οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Η επιτροπή αποδοχών διατυπώνει προτάσεις προς ΔΣ σχετικά με (α) με την πολιτική 

αποδοχών κατά το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και (β) τις αποδοχές των προσώπων 

που αναφέρονται στην πολιτική αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών, 
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συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει 

πληροφορίες στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών παρέχοντας σχετική γνώμη 

προς το ΔΣ πριν την υποβολή της έκθεσης στη ΓΣ , κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 

Η επιτροπή υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για να 

γίνουν μέλη του, σύμφωνα με τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλόλητας. 

Θέματα σχετικά με τις Οργανωτικές Ρυθμίσεις του νέου πλαισίου 

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οφείλει να έχει η εταιρεία συνίσταται: 

1. Από επαρκές και αποτελεσματικό (α) σύστημα εσωτερικού ελέγχου, (β) σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων και (γ) σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης  

2. Από επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και 

καταστολής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων  

3. Από επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με μετόχους για τη 

διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων τους  

4. Από την πολιτική αποδοχών  

5. Από κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, καταρτισμένο από φορέα εγνωσμένου κύρους  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1. Καταρτίζεται και επικαιροποιείται τόσο για την εταιρεία όσο και για τις σημαντικές 

θυγατρικές της  

2. τροποποιείται και εγκρίνεται από το ΔΣ και περίληψή του δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας  

3. Ο Ν. 4706/20 για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπει ελάχιστο 

περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

• Αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και 

κατ’ ελάχιστον την λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης,  

• Προβλέπει διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης που 

αφορούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,  

• διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 

101 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη,  

• συμπεριλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 

• προβλέπει  διαδικασία για την διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και  ορθής 

ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 

• προβλέπει πολιτική και διαδικασία για την διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως (α) ως προς την επάρκεια και την 
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αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και 

ενοποιημένη βάση, (β) ως προς την διαχείριση κινδύνων και (γ) ως προς την 

κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής 

διακυβέρνησης του παρόντος νόμου. 

• προβλέπει πολιτική εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ, των διευθυντικών στελεχών, 

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

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

πληροφοριακά Συστήματα και  

• προβλέπει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, όπου 

απαιτείται. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Παρακολουθεί και βελτιώνει λειτουργίες και πολιτικές της εταιρείας αναφορικά με τον 

κανονισμό λειτουργίας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τον κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Διαθέτει κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από το ΔΣ κατόπιν πρότασης της επιτροπής 

ελέγχου  

Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα που προκύπτουν από την 

εκτέλεση των καθηκόντων της, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις 

βελτίωσης, εάν υπάρχουν, οι οποίες μαζί με τις σχετικές απόψεις των ελεγχόμενων μονάδων, 

τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης 

δράσης από αυτές, υποβάλλονται ανά 3 μήνες στην επιτροπή ελέγχου. 

Υποβάλλει αναφορές κάθε 3 τουλάχιστον μήνες στην επιτροπή ελέγχου, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, σχετικά με τα καθήκοντά 

της. 

Ο επικεφαλής διορίζεται από το ΔΣ μετά από πρόταση της επιτροπής ελέγχου και δεν πρέπει 

να είναι μέλος του ΔΣ ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της 

εταιρείας ενώ δεν πρέπει να έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις 

παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. 

Ο επικεφαλής υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και απαιτήσεις 

των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του 

ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση 

την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη γνώμη της επιτροπής 

ελέγχου. 

Ο επικεφαλής παρίσταται στις ΓΣ και παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε 

πληροφορία του ζητηθεί, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ΔΣ. 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 



 

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.                              

της 20ης Μαΐου 2021 

Page 

13 / 22 

                  

ISSUE. UPDATE / DATE: ORIGIN: APPROVAL: 

23/04/2021  Πρόεδρος ΕΕ 

 

Η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος έχει 

καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους. 

Θέματα σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών 

1. Ενημέρωση για νέα μέλη ΔΣ 

Το ΔΣ αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας 20 μέρες πριν από την ΓΣ, ενημέρωση ως προς 

το κάθε υποψήφιο μέλος, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση πρότασης της υποψηφιότητας, 

βιογραφικό, τυχόν συμμετοχή του σε άλλα ΔΣ ή επιτροπές ΔΣ ή άλλες διευθυντικές θέσεις 

καθώς και συμμόρφωση με την πολιτική καταλληλόλητας και ανεξαρτησίας της εταιρείας. 

Το ΔΣ αναρτά το καταστατικό του οργανισμού στην ιστοσελίδα του. 

2. Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων 

Η μονάδα μεριμνά για:  

o την διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με 

καταβολή μετρητών, την ανταλλαγή μετοχών, την χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών 

δικαιωμάτων προτίμησης ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, όπως η επέκταση 

του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων  

o την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες ΓΣ και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε αυτές  

o την απόκτηση ιδίων μετοχών και τη διάθεση και ακύρωσή τους, καθώς και τα 

προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο 

προσωπικό της εταιρείας  

o την επικοινωνία και την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα κεντρικά 

αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων  

o την ευρύτερη επικοινωνία με τους μετόχους  

o την ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα και με το άρθρο 17 του Ν. 3556/2007, για την 

παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών  

o την παρακολούθηση της άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, κυρίως δε τα 

ποσοστά συμμετοχής των μετόχων και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις ΓΣ  

3. Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων 

Η μονάδα μεριμνά για την έκδοση εταιρικών ανακοινώσεων:  

o σύμφωνα με το Ν. 3556/2007  

o σύμφωνα με το Ν. 4548/2018  

o σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 596/2014  

4. Κυρώσεις 
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει:  

- επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία και, σε 

κάθε περίπτωση, έως 5% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, σύμφωνα με τις 

οικονομικές καταστάσεις κατά το οικονομικό έτος που αφορά η παράβαση  

- επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ σε μέλη του ΔΣ ή άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου  

5. Η Επιτροπή Ελέγχου 

- Αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, ενώ μπορεί να αποτελεί: (α) επιτροπή του ΔΣ 

της εταιρείας, συγκροτούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του, τα οποία διορίζονται από το ΔΣ, 

ή (β) ανεξάρτητη επιτροπή, συγκροτούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, τα 

οποία διορίζονται από τη ΓΣ, ή (γ) ανεξάρτητη επιτροπή, συγκροτούμενη μόνο από τρίτους, 

οι οποίοι διορίζονται από τη ΓΣ. 

- Η ΓΣ αποφασίζει σχετικά με το είδος της επιτροπής ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό 

και τις ιδιότητες των μελών της  

- Η πλειοψηφία μελών της επιτροπής ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία  

- Ο πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία  

- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ 

ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το 

χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018. Αν το προς αντικατάσταση μέλος είναι 

τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, το ΔΣ ορίζει επίσης τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, ως προσωρινό 

αντικαταστάτη και η επόμενη ΓΣ προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην 

εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή ελέγχου  

- Αποτελείται από μέλη που διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία και 1 τουλάχιστον μέλος που είναι ανεξάρτητο από την 

εταιρεία και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται 

υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων  

- Διαθέτει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και 

συνεδριάζει στην έδρα της ή όπου προβλέπει το καταστατικό της  

- Συζητήσεις και αποφάσεις της επιτροπής ελέγχου καταχωρούνται σε πρακτικά, που 

υπογράφονται από τα παρόντα μέλη  

- Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική ΓΣ, στην οποία 

περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία  

- Δημοσιεύσει αμελλητί στη ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς και υποβάλλει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 20 ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ ή της ΓΣ, αντίγραφα 
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των πρακτικών των συνεδριάσεών της σχετικά με τη σύνθεση, στελέχωση, ορισμό, εκλογή, 

αντικατάσταση και θητεία των μελών της  

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλει στην εταιρεία, στα μέλη του Δ.Σ. και 

στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω. 

Επιπλέον, ως προς την επιλογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καταρτισμένο από φορέα 

εγνωσμένου κύρους ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου παρείχε στους συμμετέχοντες πέντε 

κώδικες με σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου για τον οργανισμό. Οι 

κώδικες που παρασχέθηκαν για μελέτη είναι οι ακόλουθοι: 

- Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (2015) 

- Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020) 

- Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (2018) 

- Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Γαλλίας (2018) 

- Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  της Γερμανίας (2016) 

Προκειμένου ο οργανισμός να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις συμμόρφωσης του 

Ν.4706/2020 ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου πρότεινε την ακόλουθη μεθοδολογία 

Βήμα 1ο : Αξιολόγηση επιπέδου συμμόρφωσης  

- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου 

- Αναγνώριση κενών συμμόρφωσης (gaps) σε σχέση με τις νέες διατάξεις 

- Διαμόρφωση προτάσεων και ανάπτυξη βημάτων συμμόρφωσης 

Βήμα 2ο : Ανάπτυξη πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

- Υλοποίηση των προτάσεων  

- Επίτευξη συμμόρφωσης σύμφωνα και με τις αναμενόμενες οδηγίες της ΕΚ 

- Αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Βήμα 3ο : Διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης, βελτίωση του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

σύμφωνα και με τις ανάγκες του Οργανισμού 

- Αναγνώριση της αξίας που προκύπτει από την εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Χρήση της αξίας για την προσέλκυση νέων επενδυτών. 

- Ανάπτυξη κουλτούρας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

- Υιοθέτηση εργαλείων και διαδικασιών για την αποδοτικότερη διαχείριση των 

θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσω της διαρκούς παρακολούθησης του συστήματος. 
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Την 6η Αυγούστου 2020 οι ελεγκτές με επικεφαλής τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. 

Καλογερόπουλο ενημέρωσαν την Επιτροπή Ελέγχου και τον υπεύθυνο της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου για την πρόοδο των εργασιών της επισκόπησης του Α΄ Εξαμήνου 2020 

και ειδικότερα: 

1. Για την μεθοδολογία προσέγγισης ως προς τα θέματα που αφορούν στο έτος, ως προς 

την κατανόηση πολιτικών, την αξιολόγηση διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 

τα σημαντικά γεγονότα και την απεικόνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις, την συλλογή 

ελεγκτικών τεκμηρίων, λήψη των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, ΓΣ και τυχών επιτροπών, 

συνεκτίμηση των εργασιών του εσωτερικού ελεγκτή. 

2. Αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας προσδιορισμός ενδεχόμενου adjusting 

event και εκτίμηση της αναγκαιότητας γνωστοποίησης. 

3. Θέματα ελέγχου απομείωσης εύλογων αξιών επενδυτικών ακινήτων και goodwill, και 

επαναξιολόγησης business plan, επανεξέταση με 30/06 των προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις υπό το πρίσμα του IFRS9. 

4. Εκτίμηση της διοίκησης αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στα μεγέθη της 

εταιρείας.  

Επί των θεμάτων αυτών διατυπώθηκαν ερωτήσεις και παρασχέθηκαν απαντήσεις. 

 

Την 31η Αυγούστου 2020 οι ελεγκτές με επικεφαλής τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. 

Καλογερόπουλο ενημέρωσαν την Επιτροπή Ελέγχου και τον υπεύθυνο της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου για τα αποτελέσματα της επισκόπησης του Α΄ Εξαμήνου 2020 και 

ειδικότερα: 

1. Για θέματα αναφορικά με την απεικόνιση του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί 

βάσει του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013. 

2. Για θέματα σχετικά με την έκθεση των ανεξάρτητων εκτιμητών, βάσει της οποίας δεν 

προκύπτουν ενδείξεις για απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων. 

3. Για θέματα σχετικά με τ’ άυλα περιουσιακά στοιχεία και την αποτύπωσή τους στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

4. Για την διαμόρφωση οικονομικού ημερολογίου λαμβάνοντας υπόψη και τις 

απαιτήσεις του ελεγκτικού έργου έως την δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

5. Για λοιπά θέματα όπως το ομολογιακό δάνειο, τα royalties, τις συναλλαγματικές 

διαφορές και τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων στα πλαίσια της πανδημίας. 

Επί των θεμάτων αυτών διατυπώθηκαν ερωτήσεις και παρασχέθηκαν απαντήσεις. 
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Την 2η Σεπτεμβρίου 2020: 

Ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου κ. Καραντζάς ενημέρωσε την Επιτροπή 

Ελέγχου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Group CFO σχετικά με την 

αναγκαιότητα επιλογής Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από φορέα εγνωσμένου κύρους, 

λόγω της υποχρεώσεως συμμόρφωσης ως προς τον νόμο 4706/2020.  

Στην συνέχεια τοποθετήθηκε επί ενδεχόμενων κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων 

προέκυπταν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τους υπό εξέταση Κώδικες. Ακολούθησε 

τοποθέτηση από τους συμμετέχοντες και εν συνεχεία αξιολόγηση, η οποία ανέδειξε ως 

καλύτερη επιλογή για την εταιρεία τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ. Η 

Επιτροπή Ελέγχου και  ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Group CFO επιβεβαίωσαν 

την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για την εταιρεία. Η πρώτη 

χρήση συμμόρφωσης ως προς τον ΕΚΕΔ και εφαρμογής του θα είναι η χρήση 1/1-

31/12/2021. 

 

Την 30η Οκτωβρίου 2020, ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και επεξεργασίας 

δεδομένων κος Καραντζάς ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ελέγχου  για τα πεπραγμένα του ελέγχου του Γ΄ Τριμήνου 2020 και ειδικότερα για 

τα εξής: 

Θέματα ελεγκτικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος 

1. Για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ελέγχου της περιόδου 1/1 – 31/3/2020, 

(Q1 2020), σχετικά με την τήρηση του κανονισμού εγκρίσεων Δαπανών Εξόδων.  Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε το Business Controlling συλλέχθηκαν, 

ομαδοποιήθηκαν, και δημιουργήθηκαν δείκτες επίδοσης (KPI’s) ανά εμπλεκόμενο τμήμα. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου παρασχέθηκαν στην διοίκηση, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία μαζί 

με τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία δημιουργήθηκαν, κοινοποιήθηκαν σε κάθε 

εμπλεκόμενο και στον προϊστάμενό του. Οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις επί των 

θεμάτων συλλέχθηκαν, εξετάστηκαν και έγιναν σχετικές ενέργειες με στόχο τον καλύτερο 

συντονισμό, την πληρέστερη επικοινωνία και εν γένει την αποτελεσματικότερη διευθέτηση 

των θεμάτων που τα δημιούργησαν. Τα στοιχεία αρχειοθετήθηκαν για συγκριτική αναφορά 

με τα αποτελέσματα του επόμενου αντίστοιχου ελέγχου.  

2. Αναφορικά με τη θυγατρική στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε 

Επαλήθευση/επιβεβαίωση των ελεγκτικών μηχανισμών της λειτουργίας εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Προσδιορισμός των ενδεχόμενων κενών ελέγχου του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα: 

• Έλεγχος της δομής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της λειτουργίας 

εφοδιαστικής 

• Προσδιορισμός των ενδεχόμενων κινδύνων και εκτίμηση της πιθανότητας έλευσης 

και της ενδεχόμενης επίπτωσης για καθέναν εξ αυτών. 
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• Εντοπισμός πιθανών κινδύνων απάτης. 

• Παροχή προτάσεων για την βελτίωση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου σχετικά 

με την εφοδιαστική. 

- Επαλήθευση των παλαιών μηχανημάτων που προήλθαν από την προηγούμενη 

εξαγορά. Αξιολόγηση κατά τύπο, ποσότητα, λειτουργικότητα, συνολική κατάσταση και μέση 

αγοραία αξία). 

- Διαμόρφωση γνώμης ως προς την πώληση των μηχανημάτων εστιάζοντας σε σχετικές 

παρεχόμενες πληροφορίες. Η επαλήθευση θα πρέπει να συμπεριλάβει αξιολόγηση της 

μεθοδολογίας εγκρίσεων, διαμόρφωσης της τιμής πωλήσεως, σύγκριση με την μέση 

αγοραία τιμή εφόσον δύναται, επαλήθευση της καταχώρησης στα βιβλία.    

- Επαλήθευση/επιβεβαίωση των ελεγκτικών μηχανισμών της λειτουργίας διαχείρισης 

παγίων. Προσδιορισμός των ενδεχόμενων κενών ελέγχου του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου διαχείρισης των παγίων. Μεθοδολογία ως ανωτέρω. 

3. Για την παρακολούθηση των απογραφών της Αττικής Κίνησης στο κέντρο 

επεξεργασίας και διανομής στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην απογραφή της απογραφής 

στο Μενίδι. 

4. Για την διαδικασία παραλαβών των επιστροφών μέσω της INTRAPACK 

5. Για την παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή ενσωμάτωση της διαδικασίας IMS 

(facilities και IT) στο πλαίσιο των κανονιστικών εργαλείων της μητρικής. 

6. Για τη συμμετοχή στο webinar της EY στο οποίο εκ των ομιλητών ήταν η Πρόεδρος 

της ΕΚ, με θέμα την εφαρμογή του νέου νόμου 4706/2020. Παρασχέθηκαν διευκρινήσεις ως 

προς την εφαρμογή του νόμου, καθώς και διαβεβαίωση παροχής περαιτέρω ερμηνευτικών 

σε συγκεκριμένα θέματα. 

7. Για την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τις σημαντικές υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης που προκύπτουν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, με στόχο να συμπεριληφθεί στις άμεσες προτεραιότητές της. 

8. Για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων σχετικά με την διαχείριση 

των ακατάλληλων ως προς την καταστροφή / ανακύκλωσή τους και την διασφάλιση της 

εταιρείας από ενδεχόμενες απώλειες ακατάλληλων κατά την διαδικασία. 

Θέματα περί του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1. Για την παροχή οδηγιών σε θέματα ενημέρωσης εργαζομένων και συνεργατών και 

ορθής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το θέμα του Covid 19. 

2. Για την παροχή οδηγιών συμμόρφωσης ως προς την οδηγία του Ιουνίου 2020 της 

ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης και τις νέες απαιτήσεις ενημέρωσης. 

Επιπλέον παρασχέθηκε πρόσθετη οδηγία τον Ιούνιο αναφορικά με την διάρκεια διατήρησης 



 

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.                              

της 20ης Μαΐου 2021 

Page 

19 / 22 

                  

ISSUE. UPDATE / DATE: ORIGIN: APPROVAL: 

23/04/2021  Πρόεδρος ΕΕ 

 

της καταγραφής από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τις 15 ημέρες.  

3. Για την παροχή οδηγιών ως προς την απεγγραφή – διαγραφή αιτούντα πελάτη με 

ατομική επιχείρηση από την λίστα επικοινωνίας των newsletters και διαφοροποίηση ως προς 

την τήρηση των  επαγγελματικών τους emails για σκοπούς και μόνον της εμπορικής 

δραστηριότητας.  

4. Για την παροχή οδηγιών αναφορικά με την διαχείριση της πρόσβασης των τεχνικών 

εξωτερικού συνεργάτη για σκοπούς επικαιροποίησης των βάσεων (Refresh UAT databases). 

5. Για τη διεκπεραίωση περιπτώσεων θεμάτων σχετικών με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων, επισκοπήθηκαν περιπτώσεις συμφωνητικών, παρασχέθηκαν 

γνωμοδοτήσεις, έγιναν επισημάνσεις, παρασχέθηκαν οδηγίες σε συμφωνητικά προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (DPA’s), όρων διαγωνισμών, θεμάτων επικοινωνιών με φυσικά 

πρόσωπα μέσω κοινωνικών δικτύων, και microsites, για τα brands που χρησιμοποιούν 

αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας).  

6. Για τη διενέργεια ελέγχων ιστοσελίδων και έκδοση οδηγιών για συμμόρφωση ως 

προς τις οδηγίες που εξέδωσε η ΑΠΔΠΧ σχετικά με την διαχείριση των cookies.  

7. Για την αξιολόγηση θεμάτων ενδεχόμενης παραβίασης που προέκυψαν στην 

εξεταζόμενη περίοδο βάσει της διαδικασίας διαχείρισης παραβιάσεων. Εντός του δεύτερου 

τριμήνου του 2020 δεν προέκυψε κίνδυνος διαρροής δεδομένων.  

8. Για τη διεκπεραίωση αιτημάτων φυσικών προσώπων και για την τήρηση του σχετικού 

πρωτοκόλλου της διαδικασία διεκπεραίωσης αιτημάτων. 

9. Για την τήρηση του αρχείου υπογεγραμμένων DPA’s. 

 

Την 2η Νοεμβρίου 2020:  

Οι ελεγκτές με επικεφαλής τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Καλογερόπουλο 

ενημέρωσαν την Επιτροπή Ελέγχου και τον υπεύθυνο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για 

την πρόοδο των εργασιών της επισκόπησης του Α΄ Εξαμήνου 2020 και ειδικότερα: 

Για το πλάνο του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2020 και ειδικότερα:  

1α. Για τον γενικό σχεδιασμό του ελεγκτικού έργου της χρήσεως, λαμβανομένου υπόψιν του 

ελέγχου των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών 

ευρημάτων. 

1β. Για τον έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

αναφορικά με τα κυκλώματα που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

1γ. Για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων ο οποίος θα γίνει από εξειδικευμένο 

ελεγκτή συστημάτων πληροφορικής. 
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Επιπλέον των ανωτέρω συντάχθηκε προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα Άλλων Πληροφοριών 

(Other Information)  

Το ενδεικτικό πλάνο έχει ως ακολούθως: 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720 (Αναθεωρημένο) – “Οι Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά με Άλλες 

Πληροφορίες” η Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και αναφορά στις 

Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν: α) Δηλώσεις Εκπροσώπων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Δήλωση 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, δ) Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») και ε) Μη 

Χρηματοοικονομική Κατάσταση (Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης 

Ανάπτυξης). Παρακάτω παρατίθεται ένα ενδεικτικό χρονικό πλάνο της δημοσίευσης των 

ανωτέρω: 

 

  

Το τελικό χρονοδιάγραμμα θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης αμφοτέρων των πλευρών ώστε 

να υπάρχει έγκαιρη και ακριβής ανταπόκριση από την πλευρά των ΟΕΛ στις ερωτήσεις των 

αρμοδίων – εκπροσώπων της ελεγχόμενης, καθώς και στα θέματα που τυχόν προκύψουν 

στους ΟΕΛ κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω τέθηκε στην διάθεσή μας η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην οποία 

εμπεριέχεται, μεταξύ άλλων, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 

τελευταία συμπεριλαμβάνονται η «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» και η «μη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση», ως υποχρεούται η Εταιρεία. 

Αναφορικά δε με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Σαράντη, αυτή μπορεί να 

συνοψισθεί στα παρακάτω σημεία: 
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1. Αναγνώριση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών 

Ο Όμιλος Σαράντη αναγνωρίζει την υποχρέωσή του, έναντι των καταναλωτών, των 

εργαζομένων, των επενδυτών, των πελατών, των συνεργατών, των τοπικών 

κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται και λειτουργεί βάσει των αρχών της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας πλήρως την σημασία της αειφόρου ανάπτυξης, 

η διοίκηση  του Ομίλου στοχεύει στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε όλο το 

φάσμα της  λειτουργίας του. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία θετικού αντικτύπου  

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων τόσο μέσω των προϊόντων που παράγει η/και 

διανέμει, όσο και μέσω της υπεύθυνης λειτουργίας του. Οι επιχειρηματικές 

πρακτικές του Ομίλου έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν αξία τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μεγιστοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο και 

ελαχιστοποιώντας τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον σε όλο το εύρος της λειτουργίας του, για τον λόγο αυτόν υιοθετεί αρχές 

διαφάνειας και ηθικής συμπεριφοράς. 

 

2. Βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων, αναγνώριση του προβλήματος της κλιματικής 

αλλαγής, προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 

Ως όμιλος με παραγωγική δραστηριότητα, υποστηρίζει και θέτει συγκεκριμένους 

στόχους για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, τον μετριασμό της παραγωγής 

αποβλήτων, την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης, το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 

 

3. Προτεραιότητα στις ανάγκες των εργαζομένων και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

Στον χώρο εργασίας τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς και η υγεία 

και η ασφάλεια θεωρούνται θέματα ύψιστης προτεραιότητας. Ο Όμιλος 

συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και 

φροντίζει να παρέχει στους εργαζομένους ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επιδρούν στο 

οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο, φροντίζει να βελτιώνει συνεχώς 

τον μηχανισμό λειτουργίας και τις πολιτικές του. 

Όσον αφορά στα εργασιακά θέματα, ο Όμιλος εστιάζει στην επαγγελματική υγεία, 

ασφάλεια και ευημερία όλων των εργαζομένων του, καθώς αποτελούν την 

σημαντικότερη επένδυση για την ανάπτυξή του, ενώ στοχεύει στην ύπαρξη 

ποικιλομορφίας των εργαζομένων, προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

εργαζομένους και στους αιτούντες εργασία. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι 

κανένας υποψήφιος δεν θα λάβει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου, 

ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, 

χρώματος, θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνικότητας. 
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4. Οικονομική υγεία, ισχυρή, αποτελεσματική και διαφανής εταιρική διακυβέρνηση. 

- Οικονομική απόδοση,   

- Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση,  

- Κανονιστική συμμόρφωση  

- Επιχειρηματική ηθική  

αποτελούν πυλώνες στους οποίους ο Όμιλος αναπτύσσεται.  

 

5. Διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια καταναλωτών. 

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και η ασφάλεια των καταναλωτών 

αποτελούν κύρια μελήματά του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος φροντίζει να 

παρέχει προϊόντα μέσα από διαδικασίες που εστιάζουν στην προστασία της βιώσιμης 

και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών, στην μείωση των 

εκπομπών αερίων που παράγει. Παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές του για την 

ελαχιστοποίηση των συσκευασιών μη φιλικών προς το περιβάλλον και στοχεύει στην 

υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την κυκλική οικονομία. Δίνει έμφαση και 

επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη αλλά και σε σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής 

προκειμένου να δημιουργεί καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, λαμβάνοντας 

παράλληλα όλες τις πιστοποιήσεις για την πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 

παραγωγής και ποιότητας. 

 

6. Συνεισφορά στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων . 

Αποτελώντας ενεργό μέρος της κοινωνίας που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος 

υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και υλοποιεί 

ανάλογες πρωτοβουλίες. Ο αντίκτυπος του Ομίλου στην τοπική και ευρύτερη 

κοινότητα κατανοείται σε βάθος και εκφράζεται μέσω οικονομικών συνεισφορών, 

προϊοντικών δωρεών και πολλών πρωτοβουλιών με ΕΚΕ προσανατολισμό. 


