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1. ΣΚΟΠΟΣ 

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Η ενότητα Ορισμοί & Συντομογραφίες περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ του παρόντος εγγράφου 
 

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου 
 Καταστατικό Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών 
 Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου 
 Εργατική Νομοθεσία 

 Κώδικας Δεοντολογίας 
 Πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού 

 Φόρμα Ειδικής Δήλωσης  
 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) 

5. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. 

 

Kamil Ziegler 

Νομική Σύμβουλος 

 

Άννυ Κετεντζόγλου 

 
Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας 

 
 
 

Μαρία Νικολαΐδου 

 
Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 
 
 

Ντίνα Κουβέλου 
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Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας με επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (εφεξής «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή η 
«Εταιρεία») συντάχθηκε σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την Εταιρεία. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας θεσπίστηκε κατόπιν της 1ης Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 19.01.2009 (Θέμα 3ο), και τροποποιήθηκαν με 
επακόλουθες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά και 
καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της 26.05.2016. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός 
έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της Εταιρείας, τον εταιρικό 
της σκοπό, τις αρχές σύγχρονης οργάνωσης και το οργανόγραμμα της Εταιρείας. 

1. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας έχει ως σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζονται: 

α) η ακεραιότητα της επιχείρησης, 
β) η διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
γ) ο έλεγχος της Διοίκησης της Εταιρείας και ο τρόπος λήψης αποφάσεων, 
δ) η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης. 
 
Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει: 

 Την οργανωτική δομή και τις κύριες αρμοδιότητες των εσωτερικών Μονάδων της 
Εταιρείας, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των Μονάδων της Εταιρείας και μεταξύ των 
Μονάδων και της Διοίκησης της Εταιρείας,  

 Τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των 
Επιτροπών αυτού,  

 Τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των μελών της Διοίκησης της 
Εταιρείας,  

 Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές προσώπων που κατέχουν προνομιακές 
πληροφορίες και την παρακολούθηση αυτών, τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 
εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη 
γνωστοποίηση αυτών στα όργανα, το βασικό προσωπικό της Διοίκησης και στους 
μετόχους της Εταιρείας. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός γνωστοποιείται μέσω όλων των πρόσφορων μέσων στο 
προσωπικό της Εταιρείας, τα Διευθυντικά Στελέχη αυτής, και εν γένει σε όλους όσοι 
δεσμεύονται από αυτούς. 

 

2. Υπόχρεοι συμμόρφωσης με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει δεσμευτικές αρχές και κανόνες δεοντολογίας για: 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  

 Άλλους Επικεφαλής Μονάδων της Εταιρείας, Διευθυντές ή Προϊσταμένους Τμημάτων,  
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 Γενικότερα, το προσωπικό της Εταιρείας το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, καθώς και 

 Τους συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει 
ανεξάρτητων συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων εργασιών, δεδομένου ότι 
αυτές αφορούν συνεργασία βασιζόμενη σε ειδική σχέση εμπιστοσύνης ή δεδομένου ότι 
η συμφωνία συνεργασίας τους με την Εταιρεία συνεπάγεται ότι δεσμεύονται ρητά από 
τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. 

 
Οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας ορίζουν το πλαίσιο βάσει του οποίου 
θεσπίζεται η οργάνωση της Εταιρείας και αναπτύσσεται η δραστηριότητα αυτής, ενώ από αυτές 
απορρέουν ειδικές υποχρεώσεις για τα πρόσωπα που διέπονται από τον παρόντα Εσωτερικό 
Κανονισμό κατά την εργασία τους. 

Όλοι οι ανωτέρω δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού 
και υποχρεούνται να εκτελούν επιμελώς τα ειδικά τους καθήκοντα, εντός του πλαισίου της 
θέσης τους στην Εταιρεία, τα οποία προσδιορίζονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει με την 
Εταιρεία (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή συμφωνία παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), στο 
Καταστατικό της Εταιρείας, στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και σε άλλες 
ισχύουσες πολιτικές αυτής. 

 

3. Ισχύς, τροποποίηση και παραβίαση του Εσωτερικού Κανονισμού  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάσσεται, εφαρμόζεται και τροποποιείται από το Δ.Σ. Ο παρών 
Εσωτερικός Κανονισμός και όλες οι τροποποιήσεις αυτού τίθενται σε ισχύ αυτόματα την 
επόμενη ημέρα της έγκρισής τους από το Δ.Σ. 

Κατ’ εξαίρεση, οι αλλαγές στην οργανωτική δομή θα εφαρμόζονται άμεσα, κατόπιν της έγκρισής 
τους από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και θα απεικονίζονται αναλόγως στον Εσωτερικό 
Κανονισμό κάθε έτος. 

Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας δύναται οποιαδήποτε στιγμή 
να απευθύνει προτάσεις για τροποποιήσεις στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να 
αποφασίσει να υποβάλει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων με τον Εσωτερικό Κανονισμό θα 
αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και θα 
αντιμετωπίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Εταιρείας. 
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Β. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

4 Βασικές Αρχές Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

4.1. Διοικητικό Συμβούλιο 

4.1.1. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απαρτίζεται 
από περισσότερα από δεκατρία (13) ή από λιγότερα από επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για την εκλογή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, είναι επίσης αρμόδια για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και για την αύξηση ή μείωση του αριθμού αυτού, πραγματοποιώντας την 
απαραίτητη τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
δύναται επίσης να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των 
οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά αυτόν των εκλεγμένων τακτικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, 
τα οποία ορίζονται ως τέτοια από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεστικά 
είναι τα μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της 
Εταιρείας, ενώ τα μη εκτελεστικά μέλη είναι εν γένει υπεύθυνα για την προώθηση του συνόλου 
των εταιρικών υποθέσεων. Τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά μέλη 
(συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών). Τουλάχιστον δύο (2) από τα 
μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν το ρόλο των ανεξάρτητων μελών, κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία λειτουργεί βάσει της αρχής της εταιρικής διαφορετικότητας και ένταξης, η οποία 
αντικατοπτρίζεται στην Πολιτική Διαφορετικότητας αυτής. Το Δ.Σ. διευκολύνει και προωθεί τη 
διαφορετικότητα, με την ευρύτερη έννοια του όρου, προκειμένου να δώσει ώθηση στην 
επιτυχία της Εταιρείας. 

Η παραίτηση ή η με οποιοδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ., καθώς και η 
αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του 
Καταστατικού της Εταιρείας.  

4.1.2. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για να λαμβάνει 
αποφάσεις αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας, των περιουσιακών στοιχείων της, των 
εταιρικών υποθέσεων αυτής και του τρόπου επίτευξης των εταιρικών στόχων. Εντός των ορίων 
που θέτει ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει 
αποφάσεις επί όλων των εταιρικών ζητημάτων που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας, με 
εξαίρεση τα ζητήματα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων. 

Το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, 
καθώς και με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές που πρέπει να 
εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων και η ευθύνη για τη διενέργεια 
ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτής και για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 
Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά. 
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Οι ειδικές αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν: 

 Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων διακυβέρνησης,  

 Τον καθορισμό της στρατηγικής, την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων και του 
ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και την παρακολούθηση, την τροποποίηση και την 
προσαρμογή αυτών, 

 Τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της πληρότητας των λογιστικών και 
οικονομικών συστημάτων της Εταιρείας, καθώς και της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, 

 Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των δημοσιευμένων ή μη 
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, 

 Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης επιχειρηματικών 
κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για τη συνετή διαχείριση αυτών, 

 Τη διασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
γενικότερα, 

 Τη διασφάλιση ύπαρξης ικανοποιητικής διαδικασίας για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς,  

 Τον καθορισμό της γενικής πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας, 

 Την επιλογή, το διορισμό και την αντικατάσταση Διευθυντικών Στελεχών, την 
αξιολόγηση της εργασίας αυτών και τον καθορισμό των κατάλληλων επιπέδων 
αμοιβών, 

 Τη διαχείριση υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετόχων ή άλλων σχετιζόμενων μερών και των συμφερόντων της 
Εταιρείας, 

 Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα Διευθυντικά Στελέχη 
της Εταιρείας, 

 Τη διευκόλυνση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας με όλους τους 
κατάλληλους τρόπους, αναθέτοντας τα εποπτικά τους καθήκοντα στην Επιτροπή 
Ελέγχου,  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει την εφαρμογή των γενικών πολιτικών της Εταιρείας 
από τα Διευθυντικά Στελέχη.   

4.1.2.1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Δ.Σ. πρέπει να ορίζει ως Πρόεδρο ένα από τα μέλη του.  
Το Δ.Σ. δύναται να ορίζει το ίδιο πρόσωπο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανώνει και 
διευθύνει το έργο αυτού, και αναφέρεται επ’ αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου περιγράφονται ενδεικτικά κατωτέρω: 

 Προεδρία του Δ.Σ. και διασφάλιση ότι οι συνεδριάσεις αυτού αποτελούν ένα φόρουμ στο 
οποίο ενθαρρύνονται ο ανοιχτός διάλογος και η αποτελεσματική συνεισφορά των 
επιμέρους μελών, ενώ αφιερώνεται επαρκής χρόνος σε βασικά ζητήματα,  

 Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας, των μετόχων αυτής και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, και διευκόλυνση της κατανόησης των ανησυχιών των μετόχων 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από το Δ.Σ.,  

 Επίβλεψη του εισαγωγικού προγράμματος, της ενημέρωσης και της στήριξης που 
παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ.,  

 Ηγετική θέση στην ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού, 
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 Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
που ενδέχεται να έχουν προταθεί από τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του 
Δ.Σ.), ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
παρουσία της πλειονότητας των μελών του Δ.Σ. και η έγκαιρη αποστολή στα μέλη του 
απαραίτητου υλικού για την υποβοήθηση του διαλόγου και της λήψης αποφάσεων, 

 Διασφάλιση της συμμόρφωσης του Δ.Σ. με τις υποχρεώσεις του απέναντι στους μετόχους, 
την Εταιρεία, τις εποπτικές αρχές, το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και 

 Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, όταν εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

4.1.2.2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους από τα μέλη του 
και να αναθέτει σε αυτούς ειδικές εξουσίες. Τουλάχιστον ένας (1) εκ των Αντιπροέδρων του 
Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει στην Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και να 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Καταστατικό της Επιτροπής. 

4.1.2.3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιφορτίζεται με όλες τις εξουσίες που είναι απαραίτητες για να 
ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας σε όλες τις περιστάσεις. Ασκεί τις εξουσίες αυτές εντός των 
ορίων του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από το νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με το ρόλο του, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επίσης υπεύθυνος για όλα τα τμήματα 
της Εταιρείας, διευθύνει τις εργασίες τους, λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις βάσει του 
πλαισίου που διέπει τις λειτουργίες της Εταιρείας, των εγκεκριμένων έργων και των 
προϋπολογισμών, των αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και του Επιχειρηματικού και Στρατηγικού 
Σχεδιασμού. 

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Εποπτεία της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής της Εταιρείας, 

 Παρακολούθηση και ανάληψη ευθύνης για τα οικονομικά αποτελέσματα και την 
κερδοφορία της Εταιρείας, 

 Παρακολούθηση της εσωτερικής οργάνωσης και λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
προαγωγή και την αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την έγκριση από το 
Δ.Σ. της κατάρτισης νέων κανονισμών και οργανογραμμάτων, 

 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, κατά περίπτωση, 

 Καθορισμός, σε συνεργασία με το Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη, των στρατηγικών 
στόχων της Εταιρείας, 

 Καθορισμός των στόχων και των ΚΔΕ, καθώς και παρακολούθηση των επιδόσεων 
της Διοίκησης της Εταιρείας, 

 Εξουσία ανάθεσης της καθημερινής διαχείρισης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε κάθε ένα από τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, ενεργώντας μεμονωμένα, από κοινού ή ως υποεπιτροπή.  

 Εξουσία απόκτησης και διάθεσης επιχειρήσεων, και έγκρισης μη 
προϋπολογισθέντων έργων κεφαλαιουχικών δαπανών, σύμφωνα, σε κάθε 
περίπτωση, με το όριο ανά συναλλαγή που καθορίζεται από το Δ.Σ.,  
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 Εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έναντι τρίτων για την 
υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής, τραπεζικών επιταγών, πληρωμή μισθών, 
ασφαλιστικών εισφορών, πληρωμή φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης στο 
Κράτος, 

 Εξουσία δικαστικής και εξωδικαστικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, και υπογραφής 
κάθε εγγράφου από ή προς την Εταιρεία, καθοδήγηση συμβούλων και εκκίνηση 
νομικών διαδικασιών εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με ζητήματα για τα οποία δεν 
απαιτείται περαιτέρω συλλογική εξουσία του Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο ή το 
Καταστατικό, 

 Σε γενικές γραμμές, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει τις καθημερινές λειτουργίες 
της Εταιρείας και επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο κάθε Μονάδα εκτελεί τα 
καθήκοντά της. 

Τα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι υπεύθυνα 
και επιφορτισμένα με την εφαρμογή αποφάσεων του Δ.Σ. και με τη συνεχή παρακολούθηση 
των λειτουργιών της Εταιρείας.  

4.1.2.4. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν ασκούν εκτελεστικά ή διοικητικά καθήκοντα, αλλά 
συνεισφέρουν συνδράμοντας το Δ.Σ. με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Κάνοντας εποικοδομητικό διάλογο και συνδράμοντας στην ανάπτυξη προτάσεων 
στρατηγικής, 

 Εάν είναι απαραίτητο, υποβάλλοντας εκθέσεις, μεμονωμένα ή από κοινού, ανεξάρτητες 
από τις εκθέσεις του Δ.Σ., στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, 

 Εφόσον διοριστούν από το Δ.Σ., συμμετέχοντας σε Επιτροπές του Δ.Σ. ή άλλες ομάδες 
εργασίας ή ad hoc Επιτροπές, που συστήνονται από καιρού εις καιρόν, και εκτελώντας τα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο τέτοιων Επιτροπών, 

 Παρέχοντας διεθνή και επιχειρησιακή εμπειρία και γνώση, και κατανόηση του 
παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι και των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο 
ΟΠΑΠ, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει,  

 Διαχειριζόμενα συγκρούσεις συμφερόντων.  
 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων και πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν 
σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια 
του άρθρου 4(1) του Ν. 3016/2002. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι υφίσταται σχέση εξάρτησης όταν 
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 είναι (όπως ορίζεται στο Ν. 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτερο στέλεχος 
ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής εντός 
των τελευταίων τριών (3) ετών,  

 λαμβάνει ή έχει λάβει κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από το διορισμό 
του/της άλλη αποζημίωση από την Εταιρεία εκτός από τις εγκεκριμένες από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων αμοιβές για την ιδιότητά του/της ως μέλος του Δ.Σ.,  

 διατηρεί (όπως ορίζεται στο Ν. 3016/2002) ή διατηρούσε κατά το τελευταίο έτος 
σημαντική επιχειρηματική σχέση (άνω των 200.000 Ευρώ) με την Εταιρεία ή τις 
θυγατρικές αυτής, και συγκεκριμένα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή 
σύμβουλος της Εταιρείας ή ως εταίρος, μέτοχος, μέλος του Δ.Σ. ή ως ανώτερο στέλεχος 
ενός προσώπου που διατηρεί τέτοια σχέση με την Εταιρεία ή τις θυγατρικές αυτής,  
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 έχει διατελέσει εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, ή εταίρος ή 
υπάλληλος εταιρείας που παρέχει εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου στην Εταιρεία ή τις 
θυγατρικές αυτής κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, 

 έχει (όπως ορίζεται στο Ν. 3016/2002) δεύτερου βαθμού συγγένεια ή είναι σύζυγος μη 
ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ., διευθυντικού στελέχους, συμβούλου ή σημαντικού 
μετόχου της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής,  

 ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή των 
θυγατρικών αυτής,  

 έχει υπηρετήσει ως μέλος του Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την 
ημερομηνία της πρώτης εκλογής του/της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κατά περίπτωση, μία φορά κάθε έτος, τη συμμόρφωση κάθε 
ανεξάρτητου μέλους αυτού με τα προαναφερθέντα κριτήρια.  

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν τις εκθέσεις και 
άλλες δηλώσεις τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ξεχωριστά από αυτές του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εάν το κρίνουν απαραίτητο. 

Εντός είκοσι (20) ημερών από την επίσημη συγκρότηση του Δ.Σ., το πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει 
να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) μαζί με το πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου που καθορίζει την εξουσία κάθε μέλους (εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού), ή σε 
περίπτωση που εξελέγη προσωρινό ανεξάρτητο μέλος προς αντικατάσταση άλλου μέλους που 
υπέβαλε παραίτηση, απεβίωσε ή απομακρύνθηκε για οποιονδήποτε λόγο. 

4.1.2.5. Διαδικασία Επιλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το ίδιο το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την επιλογή των μελών του και για την πρόταση αυτών στους 
μετόχους προς εκλογή. Το Δ.Σ. αναθέτει τη διαδικασία αρχικής επιλογής στην Επιτροπή 
Αμοιβών & Διορισμών. Για την ταυτοποίηση και αξιολόγηση των κατάλληλων υποψηφίων για το 
Δ.Σ., η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών δύναται ενίοτε να ζητά τη βοήθεια εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών εξετάζει τις προτάσεις 
περί υποψήφιων μελών του Δ.Σ. που υποβάλλουν οι μέτοχοι βάσει των ίδιων κριτηρίων που 
εφαρμόζονται για τις προτάσεις από μέλη του Δ.Σ. Κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων μελών 
του Δ.Σ., η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών αναζητά υποψηφίους με μεγάλη επιχειρηματική 
εμπειρία και επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι τελικοί υποψήφιοι του Δ.Σ., που ανταποκρίνονται 
στις προτεραιότητες της Εταιρείας, αξιολογούνται περαιτέρω βάσει κριτηρίων που ορίζονται 
από την Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών 
είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση κάθε μέλους του Δ.Σ., στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
πρότασης υποψήφιων μελών στο Δ.Σ. Η τελική έγκριση ενός υποψηφίου πραγματοποιείται από 
το Δ.Σ. σε απαρτία, προκειμένου ο υποψήφιος να προταθεί στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή. 

4.1.2.6. Λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να συμβουλεύονται τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (i) προτού αποδεχτούν 
πρόσκληση συμμετοχής σε άλλο διοικητικό συμβούλιο ή (ii) προτού αναλάβουν σημαντικές 
δεσμεύσεις που συνεπάγονται σχέση με άλλες εταιρείες ή κυβερνητικούς φορείς.    

Σε γενικές γραμμές, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπηρετούν σε 
περισσότερες από τέσσερις (4) ακόμα εισηγμένες εταιρείες και πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση του Δ.Σ. προτού αποδεχτούν πρόσκληση για να υπηρετήσουν σε άλλο διοικητικό 
συμβούλιο.     
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4.1.2.7. Αλληλεπίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους Μετόχους και Άλλα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη 

Οποιοσδήποτε μέτοχος ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Δ.Σ. 

στο σύνολό του, με τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως ομάδα, με οποιαδήποτε Επιτροπή του 

Δ.Σ. ή με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μπορεί να απευθύνει επιστολή με απλή ή κατεπείγουσα 

ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας.  

4.1.3. Απολογισμός των Δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου  
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει τακτικά σε απολογισμό των δραστηριοτήτων του. Κάθε 
δύο έτη, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να: 

 αφιερώνει ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης στον απολογισμό των δραστηριοτήτων 
του, 

 προβαίνει σε αξιολόγηση του Προέδρου, ακολουθώντας διαδικασία της οποίας θα 
ηγείται ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 

 προβαίνει σε αξιολόγηση των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, και 

ενημερώνει τους μετόχους για τον απολογισμό αυτό μέσω της Ετήσιας Έκθεσης και να 

πραγματοποιεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

4.2. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Δ.Σ. διαθέτει τις ακόλουθες δύο (2) Επιτροπές, τα Καταστατικά των οποίων έχουν λάβει την έγκριση 

του Δ.Σ.: 

1. Επιτροπή Ελέγχου  

2. Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών  

Εκτός από τις προαναφερθείσες Επιτροπές, το Δ.Σ. οφείλει, δυνάμει των Κανονισμών του ΠΡΟΠΟ (ΚΥΑ 

2183/2009) και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (ΚΥΑ 2178/2009), να διορίζει τις ακόλουθες Επιτροπές: 

i. Ειδική Επιτροπή Σύνθεσης Δελτίου ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 

ii. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ 

Αμφότερες οι Επιτροπές διορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και καθεμία από αυτές αποτελείται από 

δεκατέσσερα (14) μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και, 

ειδικότερα, του Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών με εμπειρία στα θέματα ποδοσφαίρου. Καθήκοντα 

Γραμματέα της Επιτροπής αναλαμβάνει ένας υπάλληλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

4.3. Υποστηρικτικά Όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου 

4.3.1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΟΠΑΠ αποτελεί δραστηριότητα παροχής 
εξασφάλισης και συμβουλών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της Εταιρείας. Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι 
αντικειμενικός και ανεξάρτητος όσον αφορά στις εκθέσεις και στις εισηγήσεις του. Βοηθά την 
Εταιρεία ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της: 
i) εφαρμόζοντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και 
διακυβέρνησης,  
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ii) προτείνοντας κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς του, και 

iii) παρακολουθώντας την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών.  
 

Ένας σημαντικός στόχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΑΠ είναι να εφαρμόζει 
τη Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο τον Όμιλο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με τις άλλες 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου διέπεται από το Εσωτερικό Καταστατικό, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της 
Εταιρείας. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνεργασία με τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του 
Ομίλου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

α) υιοθετεί, εφαρμόζει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση, σε όλο τον Όμιλο ΟΠΑΠ, με τα 
Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), εξετάζει, εφαρμόζει 
και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές που δημοσιεύονται από άλλα κορυφαία 
παγκοσμίως ινστιτούτα και εποπτικές αρχές, 

β) αξιολογεί και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση ότι τα συστήματα διαχείρισης κ ινδύνων, 
ελέγχου και διακυβέρνησης λειτουργούν όπως προβλέπεται, και βοηθούν στην 
εκπλήρωση των στόχων του Οργανισμού, 

γ) αναφέρει ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και ελλείψεις εσωτερικών ελέγχων που 
τυχόν εντοπίσθηκαν, απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου, και παρέχει συστάσεις για τη 
βελτίωση των λειτουργιών του Οργανισμού, όσον αφορά την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των επιδόσεων, 

δ) διεξάγει ad hoc έρευνες κατόπιν αιτημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου είναι 
απαραίτητο, ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου και ενδεχομένως, 
λαμβάνοντας τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων,  

ε) αξιολογεί την ασφάλεια των πληροφοριών και τις σχετικές εκθέσεις σε κίνδυνο, 
στ) αξιολογεί το πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης, σε συνεννόηση με το Νομικό 

Σύμβουλο και το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
ζ) αξιολογεί την ετοιμότητα του Οργανισμού σε περίπτωση διακοπής των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, 
η) διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου, 
θ) συνεργάζεται με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς, εάν χρειάζεται, 
ι) ασχολείται με τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού, 
ια) παρέχει υποστήριξη στα προγράμματα της Εταιρείας για την καταπολέμηση της απάτης, 
ιβ) παρακολουθεί την υλοποίηση των προτάσεων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και 

των κανονιστικών οδηγιών σε όλο τον Όμιλο. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των εργασιών που 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές ή άλλους κατάλληλους 
συμβούλους/εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών παροχής εξασφάλισης και συμβουλών, 
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις ελεγκτικές ή συμβουλευτικές ανάγκες της 
Εταιρείας και προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη των εργασιών.  

4.3.2. Εταιρική Γραμματεία 
Σκοπός Εταιρικής Γραμματείας: 

Σκοπός της Εταιρικής Γραμματείας είναι να παρέχει ολοκληρωμένη γραμματειακή υποστήριξη 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής. 
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Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. και προετοιμασία του προσχεδίου της 
ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης, 

 Έγκαιρη αποστολή της ημερήσιας διάταξης με τις σχετικές συστάσεις σε όλα τα μέλη 
του Δ.Σ., κατόπιν διαβούλευσης με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 

 Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και αποστολή ή γνωστοποίηση των 
αποφάσεων στα αρμόδια πρόσωπα, 

 Παρακολούθηση των εκκρεμών θεμάτων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. και 

τους Επικεφαλής Μονάδων ή άλλων συνεργατών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι 

οποίοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτών, 

 Αποθήκευση και αρχειοθέτηση αρχείων του Δ.Σ. 

4.3.3. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
Σκοπός Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου: 

Το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σκοπός του 
Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου είναι να παρέχει υποστήριξη στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, συναντήσεων και γενικότερων υποχρεώσεων 

του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, 

 Επίβλεψη της ροής εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, 

 Επικοινωνία με τρίτα μέρη, κατόπιν εντολών ή οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

για τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, αποστολή μηνυμάτων, 

 Παρακολούθηση των Μεταφραστικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. 

4.3.4. Επενδυτικές Σχέσεις 
Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, η οποία αποτελεί μέρος της Οικονομικής Μονάδας, 
είναι επίσης υπεύθυνη για Εταιρικές Ανακοινώσεις και έχει τις ακόλουθες κύριες 
αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής και πρωτοβουλιών Επενδυτικών Σχέσεων για τη 
στόχευση και την προσέλκυση επενδυτών και την αύξηση της αξίας για τους μετόχους, 

 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηματιστηρίου και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

 Ειδικότερα, παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας και των 
ενδιαφερόμενων μερών με το κανονιστικό πλαίσιο και με τους κανόνες που 
καθορίζονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό όσον αφορά στις Συναλλαγές 
Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες, 

 Παροχή αναφοράς στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, στις αρμόδιες Αρχές και στους 
μετόχους της Εταιρείας για τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης, 

 Προετοιμασία διαφόρων σεναρίων ΚΔΕ βάσει των προτεραιοτήτων των μετόχων και 
της Εταιρείας όσον αφορά στον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και το στρατηγικό 
σχεδιασμό, 

 Ιδιότητα πρώτου σημείου επαφής εκ μέρους της Εταιρείας για τις επενδυτικές 
κοινότητες και παροχή της αναγκαίας υποστήριξης κατά τις περιοδικές ημερίδες 
ενημέρωσης επενδυτών (road shows), 

 Επικύρωση των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων για τους μετόχους, σε 
κατάλληλη μορφή, 
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 Καθορισμός του βέλτιστου είδους και σύνθεσης μετόχων και υλοποίηση της σύνθεσης 
αυτής μέσω ποικιλίας πρωτοβουλιών στόχευσης, 

 Παρακολούθηση των λειτουργικών αλλαγών μέσω συνεχών επαφών με τη Διοίκηση 
της Εταιρείας και σύνταξη μηνυμάτων επενδυτικών σχέσεων βάσει των αλλαγών 
αυτών, 

 Σύνταξη παρουσιάσεων, δελτίων τύπου και άλλων υλικών επικοινωνίας για 
ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, εκδηλώσεις του κλάδου και 
παρουσιάσεις σε αναλυτές, χρηματιστές και επενδυτές, 

 Παρακολούθηση εκθέσεων αναλυτών και σύνταξη συνοπτικών παρουσιάσεων για την 
Ανώτατη Διοίκηση, με παράλληλη παροχή σχολίων στη Διοίκηση σχετικά με την 
αντίληψη της επενδυτικής κοινότητας για το πώς διοικείται η Εταιρεία και την άποψη 
αυτής για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, 

 Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων ενημέρωσης επενδυτών, τηλεδιασκέψεων για τα 
οικονομικά αποτελέσματα και συναντήσεων με τους επενδυτές, 

 Γνωστοποίηση των ρυθμιζόμενων και προνομιακών πληροφοριών έγκαιρα, με 
διαφάνεια, συνέπεια και αξιοπιστία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της 
πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ, 

 Διασφάλιση ότι όλες οι ρυθμιζόμενες και προνομιακές πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 

 Ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις 
συναλλαγές μετοχών των υπόχρεων προσώπων επί τίτλων της Εταιρείας, 

 Σύνταξη, αποστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τήρηση καταλόγων υπόχρεων 
προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 3340/2005, 

 Αποστολή των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τρεις (3) μήνες,  

Ανακοίνωση ενός ετήσιου οικονομικού ημερολογίου, της σχετικής τεκμηρίωσης των Γενικών 
Συνελεύσεων, καθώς και των αποτελεσμάτων των φορολογικών ελέγχων. 

5 Υποχρεώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικών 
Στελεχών  

5.1. Σύγκρουση Συμφερόντων 
Τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, στο οποίο το Δ.Σ. έχει αναθέσει 
οποιαδήποτε εξουσία του, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη προσωπικών συμφερόντων 
που είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, στο οποίο το Δ.Σ. έχει 
αναθέσει οποιαδήποτε εξουσία του, οφείλουν να γνωστοποιούν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα 
σημαντικά τους προσωπικά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από τις 
συναλλαγές ή τις αποφάσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση προσωπικών 
συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών αυτής. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες της Εταιρείας σχετικά με την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. Η Εταιρική Γραμματεία τηρεί 
αρχείο των Ειδικών Δηλώσεων που υποβάλλουν τα μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δηλωθεισών από τα μέλη του Δ.Σ. συγκρούσεων συμφερόντων, το οποίο ελέγχεται από το Δ.Σ. 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Το Δ.Σ. οφείλει να γνωρίζει τις λοιπές δεσμεύσεις των μελών 
του, και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις δεσμεύσεις πρέπει να αναφέρονται σε αυτό τουλάχιστον 
δύο φορές το χρόνο ή κατά περίπτωση. 

Οι λοιπές σχέσεις ενός μέλους του Δ.Σ. ή Εκτελεστικού Στελέχους, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών, οικογενειακών σχέσεων ή εκείνων με μη κερδοσκοπικές ή αθλητικές 
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ενώσεις/οργανώσεις, ενδέχεται να οδηγούν στην αντίληψη ότι το Μέλος του Δ.Σ. ή το 
Εκτελεστικό Στέλεχος έχει σημαντικό προσωπικό συμφέρον σε ένα ζήτημα που αφορά την 
Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με τις Νομικές Υπηρεσίες, εάν 
κρίνεται απαραίτητο ή κατάλληλο από το Δ.Σ., θα αποφασίζει κατά περίπτωση εάν υφίσταται 
πράγματι σύγκρουση συμφερόντων. Το Δ.Σ. έχει αναθέσει το καθήκον της αξιολόγησης 
ορισμένων συγκρούσεων συμφερόντων στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. Οποιοδήποτε μέλος 
του Δ.Σ. ανησυχεί για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων οφείλει να συζητά το θέμα με τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος, σε διαβούλευση με τις Νομικές Υπηρεσίες, εντοπίσει πιθανή 
σύγκρουση, οφείλει να θέσει το ζήτημα υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου και του Δ.Σ., εάν το 
κρίνει απαραίτητο. 

5.2. Εμπιστευτικότητα   
«Εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται όλες οι μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν την 

Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πληροφοριών που, εάν γνωστοποιηθούν, 

ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε ανταγωνιστές ή επιβλαβείς, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, για τα 

συμφέροντα ή τους στόχους της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ., η Διοίκηση και όλοι οι υπάλληλοι 

οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που τους εμπιστεύεται η Εταιρεία ή 

οποιεσδήποτε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες για την Εταιρεία που λαμβάνουν από 

οποιαδήποτε πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις αναλυτικές διατάξεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ. Η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σχετική νομική απαίτηση ή ειδική εξουσιοδότηση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.    

5.3. Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Σύστημα Εσωτερικών 
Ελέγχων 

Τα μέλη του Δ.Σ., οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα του Δ.Σ., καθώς 
και τα μέλη της Διοίκησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

 Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 
3016/2002, όπως ισχύουν. 

 Η Εταιρεία υποβάλλει ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος για τη συμμόρφωσή της 
με τους σχετικούς Νόμους. 

 Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλη υποδομή για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

 Η Εταιρεία διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο 
διασφαλίζει: 

 αποτελεσματική και αποδοτική διεξαγωγή των Λειτουργιών Παιχνιδιών, 
 παροχή αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών και αναφορών,  
 συμμόρφωση με τις διατάξεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, 

τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών και τις διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν. 

 Η Εταιρεία εφαρμόζει επίσημες διαδικασίες για την αναγνώριση ελλείψεων στο 
Σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων (σε εύλογο βαθμό) και για τη διασφάλιση ότι 
λαμβάνονται διορθωτικές δράσεις. 

 Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασία καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας.  

 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού της και οι υπεργολάβοι που 
εμπλέκονται στις Λειτουργίες Παιχνιδιών γνωρίζουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 
απέναντι στις κανονιστικές Αρχές, στον απαραίτητο βαθμό. 

 Η Εταιρεία προσλαμβάνει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για την 
επάνδρωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, για την αξιολόγηση της εταιρικής 
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διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και 
για τον εντοπισμό του βαθμού επάρκειας και αποτελεσματικότητας αυτών. 

6 Πολιτική Αμοιβών & Πρόσθετων Παροχών 

6.1. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι το να εφαρμόζει σαφώς καθορισμένα συστήματα προσδιορισμού 
αποζημιώσεων, τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, διαφανή και συνεπή, είναι 
ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξή της. Η Πολιτική Αμοιβών έχει ως στόχο τον 
καθορισμό γενικών αρχών βάσει των οποίων θα αποφασίζονται και θα εγκρίνονται οι αμοιβές 
και οι πρόσθετες παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών 
Στελεχών της Εταιρείας. 

6.1.1. Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών 

Οι αμοιβές και τυχόν άλλες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, και είναι ανάλογες με 
το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στην εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται.  

Οι αμοιβές και οι λοιπές αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.  

6.1.2. Αμοιβές εκτελεστικών μελών 

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εντάσσονται στη στρατηγική και 
τους στόχους της Εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων αυτών, με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία.  

Συνεπώς, η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ενδέχεται να περιλαμβάνει:  

 Πάγια στοιχεία (π.χ. βασικό μισθό),  

 Μεταβλητά στοιχεία (συνδεδεμένα με την απόδοση),  

 Λοιπές συμβατικές ρυθμίσεις, όπως αποζημίωση ασφάλισης υγείας καταβλητέα κατά 
την αποχώρηση, πρόσθετες και άλλες μορφές αποζημίωσης.  

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών λαμβάνουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν 
πρότασης του Δ.Σ.  
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Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

7 Περιγραφή των Ρόλων των Εταιρικών Μονάδων/Διευθύνσεων 

7.1. Οργανωτική Δομή 
Η οργανωτική δομή της Εταιρείας αντικατοπτρίζει πλήρως τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης και 
αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ανάπτυξης και επιχειρηματικών στόχων. Επιπροσθέτως, 
επιτρέπει την ανάδειξη κοινής επιχειρηματικής κουλτούρας, ενώ παράλληλα αποτρέπει τη 
δημιουργία αλληλεπικαλυπτόμενων, ανταγωνιστικών αρμοδιοτήτων.  
 

7.2. Διαχωρισμός Καθηκόντων 

Η οργάνωση της Εταιρείας είναι χωρισμένη σε Διευθύνσεις με σαφή καθήκοντα και 
καθορισμένες περιγραφές θέσεων εργασίας και αρμοδιότητες, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Β’. Στο πλαίσιο αυτής της σαφούς οργανωτικής δομής, η Εταιρεία οργανώνεται 
βάσει συγκεκριμένων ιεραρχικών σχέσεων. Οι αρμοδιότητες και οι περιορισμοί των εξουσιών 
των μελών του Δ.Σ. και των Εκτελεστικών Στελεχών καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του 
Δ.Σ., το αντίστοιχο εσωτερικό έγγραφο και την Πολιτική Προμηθειών. Οι κύριες ευθύνες 
διαχωρίζονται σε εξουσιοδότηση συναλλαγών, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, καταγραφή 
συναλλαγών και συμφωνία/επαλήθευση συναλλαγών για κάθε επιχειρηματική διαδικασία. Υπό 
το πρίσμα του διαχωρισμού καθηκόντων, η επιτέλεση περισσότερων από ενός καθηκόντων από 
τα προαναφερθέντα θα θεωρούταν ως επιτέλεση «ασυμβίβαστων καθηκόντων». Με άλλα 
λόγια, κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να έχει την ευθύνη επιτέλεσης δύο ή περισσότερων 
κύριων αρμοδιοτήτων από τις προαναφερθείσες. 

Στους υπαλλήλους κάθε Διεύθυνσης ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία 
καθορίζονται και προσαρμόζονται από καιρού εις καιρόν, βάσει των αναγκών της Εταιρείας, 
από τον Επικεφαλής κάθε Μονάδας/Διεύθυνσης. Τα ειδικά καθήκοντα κάθε στελέχους ή 
υπαλλήλου παρουσιάζονται σαφώς σε αυτό κατά την πρόσληψη, και λαμβάνονται μέτρα ώστε 
αυτό να λαμβάνει άμεσες και αναλυτικές πληροφορίες κάθε φορά που πραγματοποιείται 
αλλαγή στη δομή της Εταιρείας.  

Η δομή της Εταιρείας σε επίπεδο Μονάδων παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί. 
(Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στο open.opap.portal) 

 

Διοικητική Μονάδα

Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας
Νικολαΐδου Μ.

 Μονάδα Πληροφορικής

 Επικεφαλής Μονάδας 
Πληροφορικής 

Jendrejcik P.

Οικονομική Μονάδα

Επικεφαλής Οικονομικής Μονάδας 
Houst M.

Μονάδα Marketing

Επικεφαλής Μονάδας Marketing
Matejovsky P.

 Μονάδα Πωλήσεων 

Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων
Karas J.

Μονάδα VLTs 
Επικεφαλής Μονάδας  VLTs

Bozzini G.  

Μονάδα Λειτουργίας Παιχνιδιών 
- Διαδίκτυο 

Επικεφαλής Μονάδας Λειτουργίας 
Παιχνιδιών – Διαδικτύου 

Ziegler K. (acting)

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων & 
Ασφάλειας

Επικεφαλής Μονάδας 
Διαχείρισης Κινδύνων & 

Ασφάλειας
Kottas J.

Μονάδα Εταιρικής 
Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων
 

Επικεφαλής Μονάδας Εταιρικής Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων

Χριστοφόρου O.

Ιούνιος, 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ZIEGLER KAMIL

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου
Μέλλιου Μ.

Νομική Σύμβουλος 
Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών 

Κετεντζόγλου Α.

Εταιρική Γραμματεία
Brandysova K.

Επιτροπή Ελέγχου

BoD

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 
Βούλγαρη Δ.

Κανονιστική Συμμόρφωση
Κουβέλου Κ.

Executive Personal Assistant 
Μάκου Α.

Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογίας

 Επικεφαλής Μονάδας
 Ανάπτυξης Τεχνολογίας 

Haluza R.

Γραφείο Παρακολούθησης Έργων 
& Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 

Η Διοίκηση είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της δημιουργίας δικτύου διεργασιών με σκοπό 
τον έλεγχο των λειτουργιών του ΟΠΑΠ, με τρόπο που να παρέχεται εύλογη διαβεβαίωση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ότι: 

http://open.opap.gr/
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α) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται εσωτερικά ή εξωτερικά είναι 
σαφή, αξιόπιστα και επίκαιρα. 

β) Οι ενέργειες των μελών του Δ.Σ., των στελεχών και των υπαλλήλων συμμορφώνονται 
με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τα σχέδια και τις διαδικασίες του Οργανισμού, καθώς και 
με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

γ) Οι πόροι του Οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, των 
δεδομένων/βάσεων πληροφοριών και της καλής θέλησης εκ μέρους των πελατών) 
προστατεύονται επαρκώς. 

δ) Οι πόροι αποκτώνται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και αξιοποιούνται στο μέγιστο 
δυνατό, καθώς και ότι δίνεται έμφαση σε ποιοτικές επιχειρηματικές διαδικασίες και 
στη συνεχή βελτίωση. 

ε) Τα σχέδια, τα προγράμματα, οι σκοποί και οι στόχοι της Εταιρείας επιτυγχάνονται. 
 

Ο έλεγχος είναι μια λειτουργία της Διοίκησης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

συνολικής διαδικασίας των διοικητικών λειτουργιών. Επομένως, τα Διευθυντικά Στελέχη σε 

όλα τα επίπεδα του Οργανισμού είναι υπεύθυνα για τα ακόλουθα: 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση του κινδύνου απώλειας που σχετίζεται με το ειδικό τους 
αντικείμενο. 

 Προσδιορισμός και θέσπιση πολιτικών, σχεδίων και προτύπων λειτουργίας, 
διαδικασιών, συστημάτων και άλλων μέτρων που θα χρησιμοποιούνται για την 
ελαχιστοποίηση, το μετριασμό ή/και τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με 
τις ταυτοποιημένες μορφές έκθεσης. 

 Καθορισμός πρακτικών διεργασιών ελέγχου που απαιτούν και ενθαρρύνουν την 
εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων από τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και 
τους υπαλλήλους, με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνονται οι πέντε (5) στόχοι ελέγχου 
που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

 Διατήρηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διεργασιών που τα ίδια έχουν 
καθορίσει και προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών αυτών. 
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Δ. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

7. Πρόσληψη & Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
7.1. Πρόσληψη 
 Ο ΟΠΑΠ συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και όλα τα νομικά ζητήματα 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη Διαδικασία Προσλήψεων. 

 Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και της Εταιρείας διέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου και της εργατικής νομοθεσίας που 
εφαρμόζονται στην Εταιρεία. 

 Το προσωπικό πλήρους απασχόλησης προσλαμβάνεται βάσει σύμβασης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ως μέλους του 
προσωπικού πλήρους απασχόλησης καθορίζονται από τον Επικεφαλής Μονάδας σε 
συνεργασία με τον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας. 

 Η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης καταβάλλει προσπάθειες ώστε να 
προσελκύει υψηλά ειδικευμένους υποψήφιους υπαλλήλους, παρέχοντας παράλληλα 
ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε όλους τους υποψηφίους. 

 Τα Διευθυντικά Στελέχη/Επικεφαλής Μονάδων διορίζονται βάσει απόφασης του Δ.Σ.  

7.1.1. Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών  
Τα Διευθυντικά Στελέχη προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη Διαδικασία Πρόσληψης του ΟΠΑΠ, η 
οποία ορίζει τα ακόλουθα:  

 Καθορισμό της ανάγκης πρόσληψης από τους Επικεφαλής Μονάδων ή/και Διευθυντές. 
Η ανάγκη πρόσληψης γνωστοποιείται στον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας και στη 
Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης. 

 Έγκριση της ανάγκης πρόσληψης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Επικεφαλής 
Διοικητικής Μονάδας.  

 Η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους Διευθυντές, 
εισηγείται αρχικά την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων εντός της Εταιρείας, ανάλογα 
με τα απαιτούμενα προσόντα.  

 Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 
προβαίνει στη δημοσίευση αγγελίας στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, στο διαδίκτυο ή 
σε άλλα μέσα (π.χ. LinkedIn). 

 Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη πρόσληψης στελεχών με εξειδικευμένα προσόντα, 
η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης αναζητά υποψηφίους μέσω ειδικών 
συμβούλων.  

 Συνεντεύξεις υποψηφίων.  

 Αξιολόγηση δεξιοτήτων και προσόντων υποψηφίων.  

 Επιλογή τελικών υποψηφίων.  

 Τελική επιλογή υποψηφίου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. ή από τον 
Επικεφαλής Μονάδας, αντίστοιχα.  

7.1.2. Καθορισμός Ανάγκης Πρόσληψης  
Για κενές θέσεις Διευθυντών, η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης υποβάλλει 
αναλυτικό αίτημα πρόσληψης στον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας. Για οποιαδήποτε άλλη 
θέση, οι Επικεφαλής των Μονάδων ενημερώνουν τη Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & 
Ανάπτυξης για την ανάγκη πρόσληψης και, σε συνεργασία, διαμορφώνουν τη σχετική 
Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Το αίτημα πρόσληψης εγκρίνεται καταρχήν από το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και τον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας. Στο σχετικό έγγραφο περιγράφονται οι 
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συγκεκριμένες απαιτήσεις της θέσης εργασίας και οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η 
κάλυψη της θέσης.  

7.1.3. Έγκριση Ανάγκης Πρόσληψης  
Η τελική έγκριση της ανάγκης πρόσληψης και του επιπέδου στο οποίο θα πληρωθεί η κενή θέση 
εργασίας παρέχεται, καταρχήν, από: α. το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. για τους 
Επικεφαλής Μονάδων, β. τον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας, ο οποίος επιβλέπει τη 
Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης για τις θέσεις της ανώτερης Διοίκησης 
(Διευθυντές) και τις λοιπές θέσεις Διοίκησης (Επικεφαλής Τμημάτων, Επιβλέποντες).  

7.1.4. Πρόσληψη - Επιλογή Υποψηφίων  
Η Διεύθυνση Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη για την αναζήτηση και την 
επιλογή κατάλληλων υποψηφίων, εντός ή εκτός της Εταιρείας, κατόπιν της έγκρισης του 
Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας.  
Ο ΟΠΑΠ συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και με το σύνολο των νομικών ζητημάτων 
της διαδικασίας προσλήψεων και καταβάλλει προσπάθειες ώστε να προσελκύει υψηλά 
ειδικευμένους υποψήφιους υπαλλήλους, καθώς και να παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες 
εργασίας και εξέλιξης καριέρας.  

Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και της Εταιρείας διέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις εργατικών νόμων.  

Τα Διευθυντικά Στελέχη/Επικεφαλής Μονάδων διορίζονται βάσει απόφασης του Δ.Σ.  

7.2. Αξιολόγηση Απόδοσης/Αξιολόγηση 
Σκοπός του συστήματος διαχείρισης επιδόσεων είναι η συμμόρφωση των ανθρώπων με τους 
στρατηγικούς στόχους, ορίζοντας με σαφήνεια και επικοινωνώντας τι είναι και πώς 
επιτυγχάνονται καλές επιδόσεις σε κάθε θέση εργασίας. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα επιδόσεων βάσει της αξιολόγησης των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, της επαγγελματικής γνώσης και των επαγγελματικών επιδόσεων. Όλα τα κριτήρια 
σχετίζονται με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της Εταιρείας.  

Η χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των αξιολογήσεων συνεισφέρει σημαντικά στην 
αξιοποίηση των υπαλλήλων, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες δεξιότητες, οι 
ικανότητες και οι τομείς που επιδέχονται βελτίωσης για κάθε υπάλληλο, και παρέχονται 
προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επίτευξης 
επαγγελματικών στόχων και προοπτικών εξέλιξης καριέρας. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, πραγματοποιείται μία συνάντηση ετησίως, όπου 
συντάσσεται μια έκθεση αξιολόγησης από τον άμεσα επιβλέποντα του ατόμου που 
αξιολογείται, το οποίο, βάσει της θέσης του κάθε προσώπου, μπορεί να είναι: 

α) ο Διευθύνων Σύμβουλος για τους Επικεφαλής Μονάδων 

β) ο Επικεφαλής της Μονάδας για τους Διευθυντές 
γ) οι Διευθυντές για τους Επικεφαλής Τμημάτων κ.ο.κ. 

Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με πλάνα προς επίτευξη 
αποτελεσμάτων, και γίνονται προτάσεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του προσωπικού. 

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση αυτή οριστικοποιείται το σχέδιο ανάπτυξης. Στην ειδικά 
σχεδιασμένη φόρμα καταγράφεται η ανάγκη για συγκεκριμένες δράσεις, εκπαίδευση ή άλλα 
επαγγελματικά εργαλεία, με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης. Τα πλάνα ανάπτυξης 
συνεισφέρουν στη σύνταξη του πλάνου εκπαίδευσης και αποτελούν το όχημα για τη συνεχή 
βελτίωση των επιδόσεων. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιδόσεων δεν συνεπάγεται 

αναγκαστικά την προσαρμογή των αποδοχών. 

8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Διαχείριση Βιωσιμότητας 

8.1. Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
Η Πολιτική ΕΚΕ έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον 
ΟΠΑΠ, ώστε η ΕΚΕ να είναι ένας από τους κύριους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάζει η 
στρατηγική για τη θετική συνεισφορά στην κοινωνία μέσω βιώσιμων προγραμμάτων με μεγάλο 
αντίκτυπο. Στον πυρήνα όλων των κοινωνικών δράσεων βρίσκονται οι νέοι, οι οποίοι είναι το 
μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Η Πολιτική ΕΚΕ καλύπτει τις υφιστάμενες δραστηριότητες ΕΚΕ, 
καθώς και εκείνες που προτείνεται να αναληφθούν από την Εταιρεία. Η Εταιρεία υλοποιεί 
δραστηριότητες ΕΚΕ στους ακόλουθους τομείς: 
 

 Αθλητισμός 

 Υγεία 

 Απασχόληση 
 
Η Εταιρεία θα εξετάζει τους τομείς αυτούς από καιρού εις καιρόν και θα προβαίνει στις 
αναγκαίες προσθήκες/διαγραφές/τροποποιήσεις. Η πολιτική είναι διαθέσιμη στην εταιρική 
Ιστοσελίδα (intranet και extranet http://www.opap.gr/en/web/corporate.opap.gr/49). 

8.2. Πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού 
Κύριος στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι να εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός υπεύθυνα ανεπτυγμένου 
περιβάλλοντος για όσους επιθυμούν, για τη διασκέδασή τους, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει η Εταιρεία. 

Η επιδίωξη του στόχου αυτού διασφαλίζεται μέσω ενός πλαισίου αρχών και αξιών που διέπουν 
την καθημερινή λειτουργία και τις πρακτικές της Εταιρείας. Ο κύριος στόχος και οι εταιρικές 
αξίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσδιορίζουν επίσης με σαφήνεια την ευθύνη της έναντι όλων των 
κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται η επιχειρηματική της δραστηριότητα. 
Προτεραιότητα της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αφενός ο σεβασμός στον καταναλωτή και αφετέρου η 
προστασία των ανηλίκων και λοιπών ευάλωτων ομάδων από τις επιβλαβείς συνέπειες που 
μπορεί να έχει η δραστηριότητα της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία, με δική της 
πρωτοβουλία, θέσπισε την Πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού, διαμορφώνοντας κανόνες και 
αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις έναντι των καταναλωτών, των υπαλλήλων της, των συνεργατών 
της, καθώς και έναντι της κοινωνίας ως σύνολο, αποσκοπώντας στην υπεύθυνη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών κατά τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. 

Η πολιτική αυτή αποτελεί ένα εργαλείο που έχει ως στόχο τον καθορισμό του τρόπου με τον 
οποίο πρέπει να ενσωματώνονται στις λειτουργίες της Εταιρείας οι αρχές του Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού, καθώς και της συμπεριφοράς των υπαλλήλων και των συνεργατών της Εταιρείας, 
και αφορά όλα τα τυχερά παιχνίδια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε., επίγεια ή/και με οποιοδήποτε 
άλλο μέσο και σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Η πολιτική είναι διαθέσιμη στην εταιρική Ιστοσελίδα 
(intranet και extranet http://responsiblegaming.opap.gr/en/responsible-game/). 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Λοταριών (EL), δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, βάσει των μοντέλων 
και των προδιαγραφών που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, και συμμορφώνεται με το 
κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με το Υπεύθυνο Παιχνίδι.  

http://www.opap.gr/en/web/corporate.opap.gr/49
http://responsiblegaming.opap.gr/en/responsible-game/
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8.3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης 
Το μοντέλο διαχείρισης των Συστημάτων Διαχείρισης της ΟΠΑΠ Α.Ε. δημιουργείται και 
λειτουργεί κεντρικά. Η θέση του Εκπροσώπου Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρεται στο Δ.Σ., του 
Διευθυντή Προμηθειών & Ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στον Εκπρόσωπο Διαχείρισης, 
καθώς και το Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο αναφέρεται στο Διευθυντή 
Προμηθειών & Ποιότητας, προβλέπονται βάσει του μοντέλου διαχείρισης των Συστημάτων 
Διαχείρισης. 

8.3.1. Εκπρόσωπος Διαχείρισης 
Ο Εκπρόσωπος Διαχείρισης είναι μέλος του Δ.Σ., το οποίο επιβλέπει τις λειτουργίες των 

Συστημάτων Διαχείρισης και ενημερώνει το ανώτατο Όργανο Διοίκησης της Εταιρείας (Δ.Σ.) για 

τις επιδόσεις αυτών. Ο Εκπρόσωπος Διαχείρισης διορίζεται δυνάμει απόφασης του Δ.Σ., και η 

θητεία του είναι αορίστου χρόνου. Για την αντικατάσταση του Εκπροσώπου απαιτείται νέα 

απόφαση Δ.Σ. Ο Εκπρόσωπος Διαχείρισης είναι αρμόδιος και υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τα 

ακόλουθα: 

α) διασφάλιση ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για τα Συστήματα Διαχείρισης θεσπίζονται, 

εφαρμόζονται στην πράξη και τηρούνται, 

β) γραπτή ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης για τις επιδόσεις των Συστημάτων Διαχείρισης, 

καθώς και για τυχόν ανάγκες για βελτίωση αυτών,  

γ) διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες για τις απαιτήσεις των πελατών προωθούνται 

αυτούσιες στον Οργανισμό, 

δ) ανάληψη ρόλου προέδρου σε όλες τις επιτροπές των Συστημάτων Διαχείρισης, και 

ε) εισήγηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται 

στις απαιτήσεις κάθε συστήματος που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

8.3.2. Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας έχει σχεδιαστεί και τηρείται από το 
αντίστοιχο τμήμα που αναφέρεται στη Διεύθυνση Προμηθειών. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για 
το σχεδιασμό, τον έλεγχο και για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
που εφαρμόζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
Διεθνών Προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 
9001:2008), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) και Κοινωνικής Υπευθυνότητας (SA 
8000:2008), καθώς και τυχόν άλλων διεθνών προτύπων που εφαρμόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Για το 
σκοπό αυτό, οι αντίστοιχες Επιτροπές Διαχείρισης έχουν συσταθεί κατόπιν απόφασης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου.  

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν: 

1. Σχεδιασμό και έλεγχο της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και του 
προτύπου που εφαρμόζεται κάθε φορά από την Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τα διεθνή 
πρότυπα πιστοποίησης. 

2. Καταγραφή και τήρηση αρχείων σχετικά με τη ροή εργασιών και πληροφοριών αναφορικά 
με τις διαδικασίες των Μονάδων της Εταιρείας. 

3. Έλεγχο εγγράφων, και ταυτόχρονα σύνταξη και διανομή εγγράφων εντός του πλαισίου της 
εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης στα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας, καθώς και 
διασφάλιση ότι όλοι οι αποδέκτες έχουν λάβει την τελευταία έκδοση που έχει εκδοθεί και 
εγκριθεί από το Δ.Σ. ή την αντίστοιχη Επιτροπή αυτού. 
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4. Παρακολούθηση και ανάλυση των μετρήσεων απόδοσης διεργασιών, ταυτοποίηση τυχόν 
δυσλειτουργιών και παροχή προτάσεων στις αρμόδιες Μονάδες για βελτίωση των 
διεργασιών ή γενικότερα του Οργανισμού. 

5. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. όσον αφορά ζητήματα 
Συστημάτων Διαχείρισης. 

6. Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και 
λήψη των αποτελεσμάτων αυτής με σκοπό τον έλεγχο και την τήρηση των Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας. 

7. Τήρηση και έρευνα για νέες πιστοποιήσεις, ως αρμόζει για κάθε πρότυπο, μέσω ελέγχων 
που διεξάγονται από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Τέλος, η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής των συστημάτων Προτύπου Ελέγχου 

Ασφάλειας WLA SCS και Προστασίας Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013). 

8.4. Επιχειρηματική Δεοντολογία και Κώδικας Δεοντολογίας 
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και η συμμόρφωση με τον Εσωτερικό Κανονισμό είναι 

υποχρεωτική. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να γνωρίζουν το περιεχόμενο του Κώδικα 

και του Εσωτερικού Κανονισμού, και καθίστανται υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες και τις αρχές αυτών. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις που ορίζει ο Κώδικας 

Δεοντολογίας της Εταιρείας ενδέχεται να αναφέρονται, σύμφωνα με τη διαδικασία 

καταγγελιών. 

Τυχόν παραβίαση ενδέχεται να επιφέρει συνέπειες στην αξιολόγηση της απόδοσης ή 

πειθαρχικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής ή γραπτής επίπληξης, της 

στενότερης επίβλεψης, καθώς και παύση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εγχώριους 

νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση που κάποια ενέργεια παραβιάζει και το νόμο, το 

ενδιαφερόμενο μέρος που προβαίνει στην παράβαση αυτή ενδέχεται να έχει αστικές ή ποινικές 

συνέπειες. 
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Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

9. Απαγόρευση Κατάχρησης της Αγοράς και Γνωστοποίηση 
Συναλλαγών επί Μετοχών της Εταιρείας  

Απαγόρευση Κατάχρησης της Αγοράς 

Δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 3340/2005 απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν 

Προνομιακές Πληροφορίες («πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες», όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα Ε’): (α) λόγω της ιδιότητας τους ως μέλη των διοικητικών, διευθυντικών ή 

εποπτικών οργάνων εκδότη ή (β) λόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο εκδότη ή (γ) λόγω 

της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της εργασίας, του 

επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους ή (δ) λόγω των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους, να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για να 

προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, 

αμέσως ή εμμέσως, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές.  

Προνομιακή Πληροφορία, για τους σκοπούς του Ν. 3340/2005 και βάσει του άρθρου 6 του 

αυτού νόμου, νοείται η πληροφορία που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. είναι συγκεκριμένη, δηλαδή: 

i) αφορά κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα 

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

λάβει χώρα, και 

ii) επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής 

της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων ή των 

συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, 

β. δεν έχει δημοσιοποιηθεί, 

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

χρηματοπιστωτικά μέσα.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3340/2005, απαγορεύεται στα πρόσωπα που 

κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες να τις ανακοινώνουν σε άλλο πρόσωπο, καθώς και να 

αποθαρρύνουν άλλο πρόσωπο ή να το παρακινούν, βάσει Προνομιακής Πληροφορίας, να 

αποκτήσει ή να διαθέσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η πληροφορία αυτή.  

Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να κατέχει Προνομιακή Πληροφορία, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα, σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή άλλη Εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ θα πρέπει να 

τηρήσει την εμπιστευτικότητα της Προνομιακής Πληροφορίας, και να μην την γνωστοποιεί σε 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αντιστοίχως, τα πρόσωπα που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες 

υποχρεούνται να απέχουν από συναλλαγές επί μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή άλλης Εταιρείας του 

Ομίλου ΟΠΑΠ, είτε για λογαριασμό τους είτε εξ ονόματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εάν 

αυτές οι συναλλαγές βασίζονται σε Προνομιακές Πληροφορίες. Γενικά, οποιοδήποτε και όλα τα 

πρόσωπα που θεωρείται ότι κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες αναφορικά με την ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ή/και τον Όμιλο ΟΠΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους νόμους και 
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κανονισμούς. Ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον 

αρμόδιο Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων. 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την παρακάτω Πολιτική Συναλλαγών Προσώπων που Κατέχουν 

Προνομιακές Πληροφορίες (η «Πολιτική»), ώστε να παίξει έναν ενεργό ρόλο στην πρόληψη 

παραβιάσεων στις συναλλαγές προσώπων που κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες από 

στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η 

«Εταιρεία») και των θυγατρικών της.  

Δήλωση Σκοπού 

Η Εταιρεία αντιτίθεται στην κατάχρηση σημαντικών μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών στις 

συναλλαγές τίτλων και προτίθεται να εφαρμόσει διαδικασίες για την πρόληψη συναλλαγών που 

βασίζονται σε σημαντικές μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία ή 

οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της.  

Καλυπτόμενα Μέρη & Συναλλαγές 

Η Πολιτική καλύπτει τα «Πρόσωπα που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες», όπως ορίζονται 

στο Παράρτημα Ε’. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές επί εταιρικών τίτλων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινών μετοχών, των δικαιωμάτων προαίρεσης κοινών μετοχών και 

άλλων τίτλων και παραγώγων που ενδέχεται να εκδώσει η Εταιρεία από καιρού εις καιρόν, 

όπως οι προνομιακές μετοχές, οι εγγυήσεις και τα μετατρέψιμα ομόλογα που σχετίζονται με τις 

μετοχές της Εταιρείας. 

Απαγορευμένες Συναλλαγές  

Κανένα Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε 

συναλλαγές που αφορούν την αγορά ή πώληση τίτλων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε προσφοράς πώλησης ή αγοράς, κατά την περίοδο που εκκινά την ημερομηνία 

κατά την οποία το Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες μάθει μια σημαντική μη 

δημοσιοποιημένη πληροφορία, που αφορά την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, και τελειώνει 

κατά την έναρξη της ημέρας συναλλαγής που έπεται της ημέρας δημοσιοποίησης της 

πληροφορίας, ή τη στιγμή που η μη δημοσιοποιημένη πληροφορία δεν έχει πια ουσιαστική 

σημασία.  

Κανένα Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσει 

(«υποδείξει») σημαντικές μη γνωστοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τις 

θυγατρικές της, όταν αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από αυτό το 

πρόσωπο προς όφελός του, μέσω συναλλαγών επί τίτλων των εταιρειών που αφορούν οι εν 

λόγω πληροφορίες, ούτε θα πρέπει το Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες ή 

κάποιο συνδεδεμένο πρόσωπο να κάνει συστάσεις ή να εκφράζει απόψεις βάσει σημαντικών 

μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών σχετικών με συναλλαγές επί τίτλων της Εταιρείας.  

Κανένα Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε 

οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά την αγορά ή πώληση τίτλων άλλης Εταιρείας, όταν κατέχει 

σημαντικές μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες για αυτή την Εταιρεία, όταν η πληροφορία 
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αποκτάται κατά την απασχόληση στην Εταιρεία ή την προσφορά υπηρεσιών από αυτή, και με 

την οποία υπάρχει σχέση πίστης και εμπιστοσύνης αναφορικά με την πληροφορία.  

Περιθώριο Συναλλαγών της Εταιρείας 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει ότι όλα τα στελέχη, οι διευθυντές και όσοι προσδιορίζονται (καθώς 

αλλάζουν από καιρού εις καιρόν από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης), δεν θα 

δύνανται να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε συναλλαγές με 

τίτλους ή παράγωγα της Εταιρείας, με ΕΞΑΙΡΕΣΗ το παρακάτω περιθώριο συναλλαγών:  

• Το περιθώριο ξεκινά όταν ανοίγει η αγορά, την ημέρα συναλλαγών έπειτα από την 

ημέρα δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για προηγούμενο 

ημερολογιακό τρίμηνο ή έτος.  

• Το περιθώριο τελειώνει όταν κλείνει η αγορά, τη 15η ημέρα μετά από την ημέρα 

δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για προηγούμενο 

ημερολογιακό τρίμηνο ή έτος (το «Ανοιχτό Περιθώριο»).    

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, μέσω του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δύναται να 

εγκρίνει μεγαλύτερα ή πρόσθετα περιθώρια συναλλαγών κατά τα οποία θα επιτρέπεται η 

αγορά ή πώληση ή η πραγματοποίηση συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρείας, δυνάμει αυτής της 

Πολιτικής, σαν να πρόκειται για περίοδο Ανοιχτού Περιθωρίου. Ομοίως, η Εταιρεία, μέσω του 

Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης δύναται να επιβάλλει περιόδους αποκλεισμού, κατά τις 

οποίες θα απαγορεύεται σε ορισμένα πρόσωπα η αγορά ή πώληση ή η πραγματοποίηση 

συναλλαγών επί τίτλων και παραγώγων της Εταιρείας, ακόμα κι αν το περιθώριο συναλλαγών 

είναι κατά τ’ άλλα ανοιχτό. Εάν επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, η Εταιρεία θα ειδοποιεί τα 

πρόσωπα τα οποία αφορά, τα οποία στη συνέχεια δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν 

συναλλαγές που αφορούν την αγορά ή πώληση τίτλων της Εταιρείας και δεν θα πρέπει να 

αποκαλύπτουν σε άλλους αυτήν τη διακοπή συναλλαγών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα 

και κατά το Ανοιχτό Περιθώριο, οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει σημαντικές μη 

δημοσιοποιημένες πληροφορίες δεν θα πρέπει να εκτελέσει συναλλαγές επί τίτλων της 

Εταιρείας μέχρι την ημέρα συναλλαγών έπειτα από την ημέρα δημοσιοποίησης αυτής της 

πληροφορίας, είτε η Εταιρεία έχει προτείνει διακοπή συναλλαγών για αυτό το άτομο είτε όχι.    

Οποιαδήποτε περαιτέρω περιθώρια συναλλαγών ή περίοδοι αποκλεισμού, που ορίζονται βάσει 

της ανωτέρω διαδικασίας, θα γνωστοποιούνται αρμοδίως μέσω των κατάλληλων μέσων από 

τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πρόσωπα τα οποία αφορούν, καθώς και στη 

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία 

παρακολούθησης από τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων.   

Συμβουλές για Συναλλαγές από Επικεφαλής Μονάδων και Διευθυντές  

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων σχετικά με το περιθώριο συναλλαγών της Εταιρείας, 

όλοι οι Επικεφαλής Μονάδων και οι Διευθυντές της Εταιρείας θα πρέπει να απέχουν από 

συναλλαγές επί τίτλων της Εταιρείας. Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με τον 

Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ορίζεται παρακάτω) ή/και τη Διεύθυνση Επενδυτικών 
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Σχέσεων, ώστε να τους συμβουλεύονται σχετικά με την έναρξη συναλλαγών επί τίτλων της 

Εταιρείας.   

Γνωστοποίηση Συναλλαγών επί Τίτλων της Εταιρείας 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 6 της απόφασης υπ’ αριθμόν 

3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί διευθυντικά 

καθήκοντα στην Εταιρεία, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει πρόσβαση σε Προνομιακή Πληροφορία 

και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία 

γραπτώς τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές 

που εκδίδονται από την Εταιρεία ή παράγωγα σχετικά με την Εταιρεία ή άλλα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με τα ανωτέρω. Αυτή η γνωστοποίηση στην 

Εταιρεία (που απευθύνεται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων) θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής 

συναλλαγής επί μετοχών/παραγώγων της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 6 της απόφασης υπ’ αριθμόν 

3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει [δεδομένου ότι η συνολική αξία των 

συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€) σε ένα ημερολογιακό έτος]. 

Κατόπιν της γνωστοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων θα 

πρέπει να ειδοποιεί αντιστοίχως τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της γνωστοποίησης. 

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία υποβάλλουν υπογεγραμμένη 

δήλωση ότι γνωρίζουν αυτές τις υποχρεώσεις και ότι δεσμεύονται να ειδοποιούν σχετικά τα 

πρόσωπα που συνδέονται με αυτά. 

Οι επενδυτές ενημερώνονται από: i) τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, ii) τις ειδοποιήσεις που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για τουλάχιστον πέντε έτη. 

Η Εταιρεία είναι διαθέσιμη να συνδράμει στην υποβολή των συναλλαγών. Ωστόσο, η 

υποχρέωση συμμόρφωσης με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις είναι προσωπική. Οποιαδήποτε 

ερωτήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης.   

Εξαιρέσεις από την Πολιτική  

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης βάσει του σχεδίου προαιρετικής επιλογής μετοχών της 

Εταιρίας, με πληρωμή σε μετρητά της τιμής άσκησης, εξαιρείται από την παρούσα Πολιτική, 

καθώς το άλλο μέρος σε αυτές τις συναλλαγές είναι η ίδια η Εταιρεία και η τιμή δεν διαφέρει 

στην αγορά, αλλά είναι σταθερή σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας προαίρεσης. Αυτή η 

εξαίρεση δεν ισχύει για την πώληση οποιωνδήποτε μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά την 

άσκηση αυτή, καθώς και σε περιπτώσεις που η άσκηση της προαίρεσης δεν έχει καταβληθεί σε 

μετρητά, κάτι που συμβαίνει με την πώληση μέρους των μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά την 

άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης. Επιπρόσθετα, δώρα «καλής πίστης» σε τίτλους της 

Εταιρείας εξαιρούνται από αυτή την Πολιτική.  
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Συνέπειες Παραβίασης 

Οι υπάλληλοι που παραβιάζουν αυτή την Πολιτική θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα από την 

Εταιρεία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την άρση επιλεξιμότητας για μελλοντική 

συμμετοχή σε δικαιώματα προαίρεσης και άλλα σχέδια παροχής κινήτρων, ή παύση της 

εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, μπορεί να επιβληθούν ποινικά και αστικά 

πρόστιμα και κυρώσεις στα Πρόσωπα που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες, καθώς και 

ποινή φυλάκισης, για συναλλαγές επί τίτλων της Εταιρείας σε περίοδο κατά την οποία 

γνωρίζουν σημαντικές μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τις 

θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, τα Πρόσωπα που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες μπορεί να 

θεωρηθούν υπεύθυνα για καταχρηστικές συναλλαγές, βάσει πληροφοριών επί συναλλαγών 

τίτλων της Εταιρείας, οποιουδήποτε προσώπου (κοινά αναφερόμενου ως πληροφοριοδόχου) 

στο οποίο έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την 

Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, ή στο οποίο έχουν κάνει συστάσεις ή έχουν εκφράσει απόψεις.     

Ατομική Ευθύνη  

Τα πρόσωπα που μαθαίνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, λόγω των καθηκόντων τους, 

υποχρεούνται να μην τις αποκαλύπτουν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή τρίτα μέρη, και 

να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 

πληροφοριών αυτών, προκειμένου να αποφεύγουν την αποκάλυψή τους δημόσια ή σε τρίτα 

μέρη, και την παράνομη χρήση αυτών σε συναλλαγές.  

Αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια ώστε να αποφεύγουν ύποπτες 

συναλλαγές που σχετίζονται με παράνομες υποθέσεις, όπως η παράνομη επιρροή της τιμής των 

τίτλων, η αθέμιτη σύμπραξη, η χειραγώγηση τιμών κ.λπ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 

ενδείξεις αθέμιτων συναλλαγών, τα πρόσωπα θα πρέπει να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 

Εταιρείας. 

Κάθε στέλεχος, διευθυντής ή υπάλληλος, σύμβουλος και ανάδοχος φέρει ατομική ευθύνη 

συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και τους εφαρμοστέους νόμους της περιοχής τους. Ένα 

Πρόσωπο που Κατέχει Προνομιακές Πληροφορίες ενδέχεται να πρέπει να παραιτηθεί από μια 

προτεινόμενη συναλλαγή επί τίτλων της Εταιρείας, ακόμα κι αν σχεδίαζε να κάνει τη συναλλαγή 

πριν μάθει τη σημαντική πληροφορία, και ακόμα κι αν θεωρεί ότι μπορεί να έχει οικονομική 

ζημία ή απώλεια πιθανού κέρδους λόγω της αναμονής. Οι συναλλαγές επί τίτλων της Εταιρείας 

κατά το περιθώριο συναλλαγών δεν θα πρέπει να θεωρούνται άνευ κινδύνου, και όλοι οι 

διευθυντές, τα στελέχη και άλλα πρόσωπα θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα την κρίση τους.    

Διαδικασίες Παρακολούθησης Συναλλαγών Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές 
Πληροφορίες  

Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων θα παρακολουθεί τις συναλλαγές επί τίτλων της Εταιρείας 

(εάν ισχύει) από τα αναφερόμενα πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται από τον Υπεύθυνο 

Συμμόρφωσης και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Ο έλεγχος θα διεξάγεται 

χρησιμοποιώντας μια ειδική πλατφόρμα εγγραφών και θα αφορά συναλλαγές εκτός 

περιθωρίου συναλλαγών ή σε περιόδους αποκλεισμού. Η αναφορά με τα αποτελέσματα και τα 
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ευρήματα θα αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης εντός 15 ημερών, κατόπιν του 

ανοίγματος που περιθωρίου συναλλαγών. Οποιαδήποτε διαπιστωμένη παραβίαση της 

Πολιτικής θα αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί όπως 

αναφέρεται παραπάνω στην ενότητα «Συνέπειες Παραβίασης». Θα διεξάγονται περιοδικοί 

έλεγχοι της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών παρακολούθησης 

από τη Διεύθυνση Εσωτερική Ελέγχου, βάσει του ετήσιου σχεδίου της. 

Ρόλος Υπευθύνου Συμμόρφωσης σχετικά με Συναλλαγές Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές 
Πληροφορίες 

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Συμμόρφωσης είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

 Συνδράμει, όταν του ζητείται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, 
στην προετοιμασία και την καταχώρηση των συναλλαγών των αναφερόντων 
προσώπων.  

 Λειτουργεί ως ο αρμόδιος δέκτης των αντιγράφων Ειδικών Δηλώσεων στην Εταιρεία. 

 Υπενθυμίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αναφέροντα πρόσωπα τις 
υποχρεώσεις τους να αναφέρουν τις συναλλαγές, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης του περιθωρίου συναλλαγών σε τριμηνιαία βάση.  

 Μοιράζει την Πολιτική (ή/και περίληψη αυτής) σε όλους τους υπαλλήλους, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν υποχρέωση αναφοράς, σε ετήσια βάση.  

 Συνδράμει την Εταιρεία στην εφαρμογή της Πολιτικής.  

 Συνεργάζεται με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας και τη Διεύθυνση Επενδυτικών 
Σχέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες συμμόρφωσης αναφορικά με τους Νόμους περί 
Συναλλαγών Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζει 
ότι η Πολιτική τροποποιείται ως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή της με αυτές τις 
απαιτήσεις.  

 

Ορισμός Προνομιακών Πληροφοριών  

Δεν είναι δυνατό να ορίσουμε όλες τις κατηγορίες Προνομιακών Πληροφοριών. Ωστόσο, οι 

πληροφορίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημαντικές όταν είναι ιδιαίτερα πιθανό να 

θεωρηθούν ουσιώδεις για ένα συνετό επενδυτή, ώστε να λάβει μια επενδυτική απόφαση 

αναφορικά με την πώληση ή την αγορά τίτλων της Εταιρείας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να θεωρήσει ο συνετός επενδυτής ότι η εν λόγω πληροφορία 

έχει αλλάξει σημαντικά το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών στην αγορά αναφορικά με την 

Εταιρεία. Σημαντικές μπορεί να είναι και οι θετικές και οι αρνητικές πληροφορίες. Οι ερωτήσεις 

σχετικά με το αν μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες είναι σημαντικές μπορούν να 

απευθύνονται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης υπ’ αριθμόν 3/347/2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ως γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία μπορούν να εκληφθούν ότι συνιστούν 

εμπιστευτικές/προνομιακές πληροφορίες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του Ν. 3340/2005 και της απόφασης υπ’ αριθμόν 3/347/2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, θεωρούνται ενδεικτικώς τα ακόλουθα:  
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1. σημαντική μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη ή εταιρείας που 

περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη, 

2. σύναψη ή λύση σημαντικών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών, 

3. δημόσια πρόταση αγοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  

4. συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, 

5. αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή των γενικών διευθυντών, 

των ελεγκτών, του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, 

6. διανομή και καταβολή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, 

7. αναδιοργάνωση λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίδραση στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, 

8. προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών, 

9. αιτήσεις πτώχευσης και δικαστικές αποφάσεις περί πτώχευσης, 

10. ανάκληση απόφασης για τη χορήγηση πιστώσεων από πιστωτές,  

11. αφερεγγυότητα οφειλετών του εκδότη που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη,  

12. ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση και στη μετοχική και κεφαλαιακή 

διάρθρωση του εκδότη, ιδίως στη δανειακή του επιβάρυνση,  

13. οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιημένα 

οικονομικά μεγέθη του ομίλου, 

14. σημαντικές μεταβολές σε εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα που έχουν 

ανακοινωθεί από τον εκδότη. 

 

10.  Κανόνες Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών 
Η τροποποίηση των άρθρων 22 και 23 του Ν. 2190/1920 (εφεξής ο «Νόμος περί Ανωνύμων 

Εταιρειών») και η δημοσίευση της Εγκυκλίου 45/21.07.2011 (Συναλλαγές εισηγμένης Εταιρείας 

με συνδεδεμένα μέρη) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Εγκύκλιος») έχουν 

αναθεωρήσει ουσιωδώς τους κανονισμούς που διέπουν τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

των Ελληνικών Εταιρειών γενικά, και ειδικά των Εισηγμένων Εταιρειών. Ο Νόμος περί 

Ανωνύμων Εταιρειών και η Εγκύκλιος περιέχουν ορισμούς σχετικά με τις συναλλαγές 

συνδεδεμένων μερών και επιβάλλουν στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικές απαιτήσεις 

έγκρισης αναφορικά με αυτές τις συναλλαγές.    

10.1.1. Ορισμός Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών   

Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών θα πρέπει να έχουν τη μορφή συμφωνίας με 

όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις ατομικές συναλλαγές, εντολής εργασίας, εντολής 

αγοράς κ.λπ. ή άλλη ισοδύναμη μορφή.    

Η Εταιρεία θα πρέπει: α) να εντοπίζει τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, β) να κάνει 

ελέγχους ώστε να ορίζει εάν η συναλλαγή διεξήχθη κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων ή όχι, γ) να ελέγχει τους εμπορικούς όρους που περιλαμβάνονται στη 

συναλλαγή και να ελέγχει εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με όρους της αγοράς, όπως θα 

ίσχυε αν το μέρος δεν ήταν συνδεδεμένο, δ) να εκτιμά την αξία της συναλλαγής ώστε να ορίζει 

αν πρόκειται για Σημαντική Συναλλαγή Συνδεδεμένων Μερών, ε) να ορίζει τις εφαρμοστέες 
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απαιτήσεις έγκρισης για τις συναλλαγές, βάσει των αντίστοιχων κανόνων, στ) να προετοιμάζει 

και να τηρεί τη σχετική τεκμηρίωση της αξιολόγησής του, ζ) να παρουσιάζει τα απαραίτητα 

στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

προς έγκριση, και η) να εκτελεί τη Συμφωνία όταν προκύψουν οι απαραίτητες εγκρίσεις.  

10.1.2. Καθορίζοντας εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται κατά τη συνήθη πορεία 
των δραστηριοτήτων   

Οι Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών που αποτελούν μέρος των συνήθων λειτουργιών της 

Εταιρείας και διενεργούνται κατά τις καθημερινές δραστηριότητες μιας εταιρείας, καθώς και οι 

οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ανωτέρω, θα πρέπει να θεωρούνται 

συναλλαγές κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων. Από την άλλη, οποιεσδήποτε 

συναλλαγές έχουν διαφορετικό σκοπό από αυτό που έχουν κανονικά οι καθημερινές 

δραστηριότητες μιας εταιρείας, ή των οποίων το περιεχόμενο υπερβαίνει τη συνήθη 

κατάσταση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργούνται κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων. 

Για τον καθορισμό του εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων ή όχι, τα παρακάτω κριτήρια ενδέχεται να ισχύουν:   

 Φύση της εν λόγω συναλλαγής: Εάν ο σκοπός της συναλλαγής συνάδει γενικά με τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας και εάν η Εταιρεία πραγματοποιεί ή ενδέχεται να 

πραγματοποιήσει παρόμοιες συναλλαγές με ένα τρίτο μέρος.  

 Συχνότητα της εν λόγω συναλλαγής: Εάν ανήκει σε είδος συναλλαγών που διενεργεί τακτικά 

η Εταιρεία, τότε αυτή εντάσσεται στη συνήθη πορεία δραστηριοτήτων.  

 Μέγεθος της συναλλαγής: Εάν η αξία της συναλλαγής είναι εντός λογικών ορίων σε σχέση 

με παρόμοιους τύπους συναλλαγών. Συναλλαγές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας θα πρέπει να 

ελέγχονται ενδελεχέστερα.   

Η λίστα κριτηρίων δεν είναι πλήρης και η Εταιρεία θα πρέπει να αξιολογεί ξεχωριστά κάθε 

συναλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση της και τις συνθήκες διενέργειάς της.  

10.1.3. Καθορίζοντας εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με όρους της αγοράς    

Η έκφραση «συναλλαγή με όρους της αγοράς» αφορά συναλλαγές μεταξύ δύο συνδεδεμένων 

μερών που πραγματοποιούνται όπως θα συνέβαινε αν τα μέρη δεν ήταν συνδεδεμένα και καλά 

πληροφορημένα, επί ίσοις όροις, επιδιώκοντας ατομικά συμφέροντα.    

Πέραν της αξιολόγησης της συναλλαγής ως προς το αν αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων 

βάσει της έκθεσης σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, η Εταιρεία θα πρέπει επίσης να ελέγξει τα 

κατωτέρω:   

 εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με εμπορικούς όρους,  

 εάν η συναλλαγή είναι απαραίτητη για επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέες αναπτυσσόμενες 

ή υφιστάμενες αγορές, και  

 άλλα θέματα που θεωρεί σχετικά η Εταιρεία.   

Για τις συναλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, η τελευταία διαθέσιμη έκθεση σχετικά με τις 

τιμές μεταβίβασης θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης. Για νέες συναλλαγές, ο 
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έλεγχος και η έγκριση των εσωτερικών φορολογικών συμβούλων εσωτερικών τιμών 

μεταβίβασης θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης.  

10.1.4. Έγκριση Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών  

Η Εταιρεία δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί καμία συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, εάν δεν 

λάβει την έγκριση της αρμόδιας εσωτερικής αρχής.  

Οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί συνδεδεμένο μέρος αναφορικά με συγκεκριμένη συναλλαγή 

δεν δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής αυτής.   

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με συνδεδεμένα μέρη θα πρέπει να αναφέρονται 

στον Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης ή στον Εταιρικό Γραμματέα ή στο Νομικό Σύμβουλο 

ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για τον απαραίτητο έλεγχο.   

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις εγκρίσεις που εφαρμόζονται σε αυτές τις συναλλαγές.   

Φύση Συναλλαγής  Εγκρίνουσα Αρχή 

Όλες οι μη σημαντικές συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη κατά τη συνήθη πορεία 
των δραστηριοτήτων και με όρους της 
αγοράς. 

Διοικητικό Συμβούλιο (κατόπιν ελέγχου και 
συστάσεων από την Επιτροπή Ελέγχου) 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που δεν 
πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη πορεία 
των δραστηριοτήτων και με όρους της 
αγοράς.  

Διοικητικό Συμβούλιο και Μέτοχοι της 
Εταιρείας  
 

Όλες οι Σημαντικές Συναλλαγές με 
Συνδεδεμένα Μέρη (ανεξάρτητα από το αν 
πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη πορεία 
των δραστηριοτήτων και με όρους της 
αγοράς) 

Διοικητικό Συμβούλιο και Μέτοχοι της 
Εταιρείας  
 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή 

αλλαγών σε αυτές τις συναλλαγές) θα πρέπει να αναφέρονται από την Εταιρεία στην Επιτροπή 

Ελέγχου και να παραπέμπονται προς έγκριση βάσει αυτών των κανόνων.    

Η έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 

συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή αλλαγών 

σε αυτές τις συμφωνίες. Πληροφορίες σχετικά με κάθε Συναλλαγή Συνδεδεμένων Μερών θα 

παρέχονται στην Επιτροπή Ελέγχου, όπως:  

α) Όνομα Μέρους  

β) Σχέση με Εταιρεία  

γ) Όνομα διευθυντή ή βασικού διευθυντικού προσωπικού που είναι συνδεδεμένο, εάν ισχύει  

δ) Τύπος συναλλαγής/ών  

ε) Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων  

στ) Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με όρους της αγοράς  

ζ) Αντίγραφο/όροι της σύμβασης   

η) Αναμενόμενη ετήσια αξία σύμβασης  
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θ) Οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία 

 

Κάθε συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος θα υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου 

ή/και του Δ.Σ. ή/και των μετόχων, όπως ισχύει, σύμφωνα με τον πίνακα ανωτέρω. Για την 

εξέταση μιας συναλλαγής, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να ελέγξει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτής που ελέγχονται από τις Νομικές Υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Επιτροπή 

Ελέγχου θα πρέπει να δύναται να χορηγεί εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρείας ώστε να 

διενεργούν υποσυναλλαγές, βάσει εγκεκριμένης συμφωνίας, εντός ενός ετήσιου σωρευτικού 

ορίου. Η Εταιρεία θα πρέπει να παρακολουθεί τον πραγματικό όγκο συναλλαγών που 

διενεργούνται βάσει κάθε συμφωνίας έναντι του ορίου που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου. Η 

Εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή Ελέγχου με τα στοιχεία 

των διενεργηθεισών συναλλαγών, δυνάμει κάθε συμφωνίας. Η Εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει 

από την Επιτροπή Ελέγχου τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη διενέργεια των συναλλαγών, οι 

οποίες, διαφορετικά, θα παρέκκλιναν από τους όρους που ενέκρινε η Επιτροπή Ελέγχου σε 

συνεδρίαση ή σε απόφαση δια περιφοράς.  

 

10.1.5. Χειρισμός Εξαιρέσεων  

Εάν η Εταιρεία εντοπίσει Συναλλαγή Συνδεδεμένων Μερών που δεν έχει εγκριθεί βάσει των 

ανωτέρω, τότε αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στην Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση. Συναλλαγές 

Συνδεδεμένων Μερών που έχουν διενεργηθεί χωρίς έγκριση, βάσει αυτή της Πολιτικής, δεν θα 

θεωρείται ότι παραβιάζουν τους κανόνες, ότι είναι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, από τη στιγμή 

που εγκρίνονται ή επικυρώνονται από την αρμόδια εσωτερική αρχή/τις αρμόδιες εσωτερικές 

αρχές, το συντομότερο δυνατό αφότου η Εταιρεία εντοπίσει τη συναλλαγή. Κατά τον έλεγχο 

μιας Συναλλαγής Συνδεδεμένων Μερών που δεν έχει εγκριθεί βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

Ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες που 

σχετίζονται με τη συναλλαγή, και να αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης, της αναθεώρησης ή της καταγγελίας της συναλλαγής, 

και θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση όπως το θεωρεί απαραίτητο η Επιτροπή Ελέγχου βάσει 

των εν λόγω συνθηκών.   

10.1.6. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών συνδεδεμένων μερών βάσει του 
ΔΛΠ24 

Στο πλαίσιο εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις 
συνδεδεμένων μερών», η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί Συναλλαγές Συνδεδεμένων 
Μερών συνολικά, ιδίως μέσω των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.  

Η ενότητα Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
ενημερώνεται κάθε τρεις μήνες αναφορικά με τις χρεώσεις, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις, 
και κάθε έξι μήνες αναφορικά με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά Στελέχη που 
συμμετέχουν σε τρίτες εταιρείες, οπότε η Ειδική Δήλωση αποστέλλεται από τη Γραμματεία του 
Δ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ. και από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα Διευθυντικά 
Στελέχη, η οποία συμπληρώνεται και επιστρέφεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έκδοση 
των εξαμηνιαίων ή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.   
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Οι συμπληρωμένες δηλώσεις προωθούνται στην Οικονομική Μονάδα, προκειμένου να 
παρακολουθεί τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών διαρκώς, να τις καταχωρεί 
αρμοδίως στα βιβλία και να τις γνωστοποιεί μέσω των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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Παράρτημα Α - Ορισμοί & Συντομογραφίες 
 

ΟΠΑΠ Α.Ε./Εταιρεία: Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 

με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.»  

Διοικητικό Συμβούλιο/Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Μέλος Δ.Σ.: Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Διευθυντικά Στελέχη/Επικεφαλής/Βασικό Διευθυντικό Προσωπικό: Κατά την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων, όλα τα στελέχη επιπέδου Γ, ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου, 

οι Νομικές Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, το Γραφείο Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, ο Διευθυντής Λογιστικής και Ενοποίησης, καθώς και ο Μάνατζερ του Τμήματος 

Λογιστηρίου θα θεωρούνται Βασικό Διευθυντικό Προσωπικό. 

Πρόσωπο/α που Κατέχει/ουν Προνομιακές Πληροφορίες: Μέλη του Δ.Σ., Βασικό Διευθυντικό 

Προσωπικό, σύμβουλοι ή ανάδοχοι της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, καθώς και τα άμεσα 

συγγενικά τους πρόσωπα και τα μέλη των νοικοκυριών τους που έχουν πρόσβαση σε 

εμπιστευτικές ή προνομιακές πληροφορίες της Εταιρείας.   

Τρέχουσες Συναλλαγές: Τρέχουσες συναλλαγές μιας εταιρείας θεωρούνται αυτές που 
εκτελούνται κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων και με όρους της αγοράς. 

Σημαντική/ές Συναλλαγή/ές Συνδεδεμένων Μερών: Νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή 

διενεργείται από μια εισηγμένη Εταιρεία, είτε άπαξ είτε διαδοχικά σε ένα οικονομικό έτος, που 

υπερβαίνει το όριο του 10% των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως αυτά 

εμφανίζονται στην τελευταία ενδιάμεση ή ετήσια οικονομική κατάσταση, όπως ορίζεται στην 

Εγκύκλιο.   

Συνδεδεμένο Μέρος: Έχει το νόημα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Νόμου περί Ανωνύμων 

Εταιρειών, της Εγκυκλίου και του ΔΛΠ 24. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 23α, τα παρακάτω 

μέρη θεωρούνται συνδεδεμένα. 

 Κατηγορίες Ατόμων  

της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 

2190/1920 

Ανάλυση/Σχόλια 

1 Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας 
Ανεξαρτήτως από τον τρόπο εκλογής ή διορισμού τους 

και ανεξαρτήτως από το αν είναι εκτελεστικά ή όχι. 

2 Πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που 

ασκούν έλεγχο* επί της Εταιρείας 

Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της 

Εταιρείας όταν: 

 Κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου 

της Εταιρείας ή/και την πλειονότητα των 

δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. 

 Ελέγχει, με οποιοδήποτε τρόπο, την 

πλειονότητα των δικαιωμάτων ψήφου στην 
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Εταιρεία. 

 Συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει 

το δικαίωμα να διορίζει ή να απομακρύνει μέλη 

από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 Έχει την εξουσία να επηρεάζει ή να ασκεί 

σημαντική επιρροή ή/και να ελέγχει άλλη 

εταιρεία που ανήκει στην κοινή διαχείριση μιας 

κοινής μητρικής εταιρείας. 

3 

Σύζυγοι και συγγενείς, μέχρι τρίτου 

βαθμού, των μελών του Δ.Σ. ή/και 

των προσώπων που ασκούν έλεγχο 

στην Εταιρεία 

 

4 Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 

από τους ανωτέρω 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται συνδεδεμένες 

και θυγατρικές εταιρείες. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 και την Εγκύκλιο, συνδεδεμένο μέρος, όσον αφορά τις 

εισηγμένες Εταιρείες, είναι ένα πρόσωπο ή μια οντότητα που σχετίζεται με την οντότητα που 

καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις του (η «αναφέρουσα οντότητα»). 

(α) Ένα πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του προσώπου αυτού 

συνδέεται με αναφέρουσα οντότητα εάν το εν λόγω πρόσωπο: 

(i) έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην αναφέρουσα οντότητα, 

(ii) έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οντότητα, 

(iii) κατέχει καίρια διοικητική θέση στην αναφέρουσα οντότητα ή σε μητρική της 

αναφέρουσας οντότητας. 

 

(β) Η οντότητα συνδέεται με αναφέρουσα οντότητα εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε εκ των 

κατωτέρω προϋποθέσεων: 

(i) Η οντότητα και η αναφέρουσα οντότητα ανήκουν στον ίδιο όμιλο (που σημαίνει 

ότι οι μητρικές, θυγατρικές και αδελφές θυγατρικές συνδέονται μεταξύ τους). 

(ii) Μια οντότητα είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση της άλλης οντότητας (ή 

συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει ή άλλη 

οντότητα). 

(iii) Αμφότερες οι οντότητες είναι κοινές επιχειρήσεις του ίδιου τρίτου μέρους. 

(iv) Μια οντότητα είναι κοινή επιχείρηση τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα 

είναι συγγενής με την τρίτη οντότητα. 

(v) Η οντότητα είναι πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία προς 

όφελος των εργαζομένων είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε οντότητας που 

συνδέεται με την αναφέρουσα οντότητα. Εάν η αναφέρουσα οντότητα είναι η 

ίδια τέτοιου είδους πρόγραμμα, οι χρηματοδότες εργοδότες συνδέονται και 

αυτοί με την αναφέρουσα οντότητα. 

(vi) Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το 

σημείο (α). 
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(vii) Ένα πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο (α) στοιχείο (i) έχει σημαντική επιρροή 

στην οντότητα ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην οντότητα (ή σε μητρική της 

οντότητας). 

(viii) Η οντότητα, ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει, παρέχει 

υπηρεσίες Βασικού Διευθυντικού Προσωπικού στην αναφέρουσα οντότητα ή 

στη μητρική της αναφέρουσας οντότητας. 

Μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόμου είναι τα μέλη εκείνα της 

οικογένειας τα οποία μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζουν, ή επηρεάζονται από, το 

πρόσωπο αυτό στις σχέσεις του με την οικονομική οντότητα, και περιλαμβάνουν: 

(α) τα τέκνα και τη/το σύζυγο του εν λόγω προσώπου ή το άτομο με το οποίο συζεί, 

(β) τα τέκνα της/του συζύγου του εν λόγω προσώπου ή του ατόμου με το οποίο συζεί, 

(γ) τα εξαρτώμενα από αυτό ή από τη/το σύζυγό του ή από το άτομο με το οποίο συζεί 

πρόσωπα. 

Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν θεωρούνται από το ΔΛΠ 24 ότι είναι συνδεδεμένα, για τους 

σκοπούς αυτού του ΔΛΠ: 

- δύο οντότητες που απλώς έχουν κοινό ένα διευθυντή ή κάποιο άλλο από τα κύρια 

διοικητικά στελέχη, 

- δύο κοινοπρακτούντες επειδή ασκούν κοινό έλεγχο σε μια κοινοπραξία 

- χρηματοδότες, εργατικά σωματεία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες και 

οργανισμοί του Δημοσίου που δεν ελέγχουν, δεν ασκούν από κοινού έλεγχο ή δεν 

ασκούν σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οντότητα, λόγω μόνο των συνήθων 

συναλλαγών τους με μια οντότητα (μολονότι μπορεί να είναι σε θέση να περιορίσουν 

την ελευθερία δράσης μιας οντότητας ή μπορεί να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεών της), 

- ένας πελάτης, προμηθευτής, δικαιοπάροχος, διανομέας ή γενικός πράκτορας, με τον 

οποίον η οντότητα διεξάγει ένα σημαντικό όγκο επιχειρηματικών συναλλαγών, λόγω 

της προκύπτουσας οικονομικής εξάρτησης και μόνο. 

 

Συναλλαγή/ές Συνδεδεμένων Μερών είναι οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία μετέχουν 

Συνδεδεμένα Μέρη. Ενδεικτικά, οι ακόλουθες συναλλαγές μπορεί να αποτελούν Συναλλαγές 

Συνδεδεμένων Μερών εάν εκτελούνται μεταξύ μερών που είναι συνδεδεμένα:  

α) πώληση, αγορά ή προμήθεια αγαθών ή υλικών,  

β) παροχή υπηρεσιών,   

γ) αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, υλικών ή άυλων, οποιουδήποτε τύπου,  

δ) μίσθωση περιουσιακών στοιχείων,  

ε) μεταβίβαση έρευνας, ανάπτυξης και τεχνογνωσίας, 

στ) εκτέλεση συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων, 

ζ)  εκτέλεση συμφωνιών χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων δανείων και κεφαλαιακών 

συμμετοχών), 

η) παροχή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων, 

θ) διακανονισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, 

ι) διορισμός οποιουδήποτε προστηθέντα για την αγορά ή πώληση αγαθών, υλικών, 

υπηρεσιών ή ιδιοκτησίας,  
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ια) διορισμός ενός συνδεδεμένου μέρους σε οποιοδήποτε τμήμα ή θέση στην Εταιρεία από τα 

οποία έχει όφελος, στις θυγατρικές ή στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες,  

ιβ) ανάληψη εγγραφής τίτλων ή παραγώγων της Εταιρείας, και  

ιγ) οποιαδήποτε μεταβίβαση πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρείας και ενός 

συνδεδεμένου μέρους, ανεξαρτήτως από το εάν αυτή η μεταβίβαση, οι υπηρεσίες ή οι 

υποχρεώσεις αποζημιώνονται ή όχι.  
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Παράρτημα Β - Κύριες Υποχρεώσεις Εταιρικών Μονάδων 
 

Σχέση μεταξύ των Μονάδων της Εταιρείας και μεταξύ των Μονάδων και της 

Διοίκησης της Εταιρείας 

Οι σχέσεις μεταξύ των Μονάδων και μεταξύ των Μονάδων και της Διοίκησης της Εταιρείας είναι 

οι κατευθυντήριοι μοχλοί των διαδικασιών, των δράσεων και των αντιδράσεων των Εταιρικών 

Μονάδων. 

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας περιλαμβάνει Μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα, και 

απεικονίζεται στο οργανόγραμμα. Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων μεταξύ των 

Οργανωτικών Μονάδων αποτελεί τη βάση του δικτύου σχέσεων που σχηματίζουν οι υπάλληλοι 

μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων, όσον αφορά στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών και 

λειτουργιών, όπως αναφέρονται στις σχετικές περιγραφές θέσεων εργασίας. Κάθε Μονάδα έχει 

μια άμεση γραμμή αναφοράς στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.  

Νομικές Υπηρεσίες 

Οι Νομικές Υπηρεσίες της Εταιρείας είναι υπεύθυνες για τη νομική υποστήριξη και το χειρισμό 

νομικών θεμάτων και υποθέσεων στην πορεία των δραστηριοτήτων: 

Οι Νομικές Υπηρεσίες έχουν τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Νομική υποστήριξη των λειτουργιών των Εταιρικών Μονάδων (όπως ανατίθενται στους 
δικηγόρους του Νομικού Συμβούλου), 

 Έλεγχος και έγκριση όλων των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες των 
Εταιρικών Μονάδων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, τα οποία έχουν ή ενδέχεται να έχουν 
νομικές ή συμβατικές συνέπειες για την Εταιρεία, 

 Έλεγχος της νομιμότητας και έγκριση των προτάσεων των Εταιρικών Μονάδων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι οποίες απευθύνονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και το 
Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, 

 Παροχή γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις Εταιρικές Μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα, και υποβολή 
γραπτών συστάσεων για τον τρόπο αντιμετώπισής τους, 

 Εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ενώπιον Δικαστηρίων, διοικητικών αρχών και αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις, με τήρηση του σχετικού αρχείου, 

 Έλεγχος των εργασιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς δικηγόρους/συνεργάτες, οι οποίοι 
χειρίζονται νομικές υποθέσεις της Εταιρείας και την εκπροσωπούν δικαστικά ή 
εξωδικαστικά, και 

 Συντονισμός και έλεγχος όλων των νομικών πτυχών που συνδέονται με τη θέσπιση νέων 
παιχνιδιών/υπηρεσιών. 
 

Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 
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 Παρακολούθηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Εταιρεία, του 
Καταστατικού της, των ειδικών κανονισμών που αφορούν τα παιχνίδια ή τις διαδικασίες, 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο αναφορικά με τη 
λειτουργία της Εταιρείας ή τα παιχνίδια, και γενικούς νόμους σχετικά με την Εταιρεία και, 
ειδικά, νόμους για το Χρηματιστήριο και τροποποιήσεις αυτών, για τη συμμόρφωση της 
Εταιρείας, παρέχοντας νέες ή ενημερωμένες οδηγίες στις Μονάδες και εκπαίδευση σε 
όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους,  

 Ορισμός του εσωτερικού πλαισίου για την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη 
νομοθεσία, τόσο την εθνική όσο και τη διεθνή, αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και με κανονισμούς που σχετίζονται με τον κλάδο, 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας Δέουσας Επιμέλειας Πελατών, καθώς και αναφορά 
ύποπτων περιπτώσεων στις Αρχές και στην Επιτροπή Ελέγχου, 

 Κατάρτιση και τήρηση εμπιστευτικών αναφορών και συστήματος αρχειοθέτησης, σχετικά 
με τα ανωτέρω, ανταποκρινόμενο σε εξωτερικούς ελέγχους, 

 Εντοπισμός πιθανών αδύναμων σημείων και κινδύνων ως προς τη συμμόρφωση και 
συνεργασία με τους Επικεφαλής Μονάδων για την ενίσχυση των πρακτικών, ως είναι 
απαραίτητο, για το μετριασμό του κινδύνου,  

 Συνεργασία με τη Διοικητική Μονάδα και τη Διοίκηση για την εφαρμογή των κατάλληλων 
πειθαρχικών μέτρων, σε περίπτωση παραβιάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγικής εκπαίδευσης για νέους υπαλλήλους και της 
συνεχούς κατάρτισης για όλους τους υπαλλήλους. 

 

Μονάδα Κινδύνου & Ασφάλειας 

Η Μονάδα Κινδύνου & Ασφάλειας έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Επίβλεψη του συνολικού Κινδύνου, καθώς και της Φυσικής Ασφάλειας και Ασφάλειας 
Πληροφορικής, αλλά και της λειτουργίας Συνέχισης των Εργασιών, 

 Εγγύηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και των ανθρώπων, 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τον εντοπισμό, τον 
υπολογισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των τύπων κινδύνων φυσικής 
ασφάλειας, στους οποίους εκτίθεται ο ΟΠΑΠ, 

 Διασφάλιση προστασίας της Εταιρείας από άμεσους κινδύνους εναντίον ανθρώπων ή 
πραγμάτων/εγκαταστάσεων, 

 Επισκόπηση και έλεγχος της ασφάλειας φυσικών υποδομών και επιθεώρηση του 
εξοπλισμού κληρώσεων, 

 Διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου μέσω του εντοπισμού κινδύνων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και η συνέχιση των εργασιών, 

 Υποστήριξη και παρακολούθηση θεμάτων ασφάλειας των VLTs και της Ελληνικά Λαχεία, 

 Συντονισμός και έλεγχος της αποδοτικής διαχείρισης όλων των μορφών κινδύνου, 
διασφαλίζοντας ότι η συνολική σχέση κινδύνου-απόδοσης παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, 

 Διαδικτυακός έλεγχος για δόλια χρήση λογαριασμού, καθώς και έλεγχος μητρώων και 
καταθέσεων. 
 

Μονάδα Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Η Μονάδα Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, 

ενδεικτικά: 



 

Σελίδα 41 από 47 

                                                                                                                                                           

Μόνο για εσωτερική 

χρήση 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Ανάπτυξη, ενσωμάτωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων Δημοσίων Σχέσεων, σχεδιασμένων 
ώστε να ενισχύουν και να προωθούν τη θέση της Εταιρείας στην αγορά και την 
αναγνωρισιμότητα της εταιρικής ταυτότητας, καθώς και να διευρύνουν την 
αναγνωρισιμότητα των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων της, 

 Επίβλεψη όλων των τύπων εκδηλώσεων, συνεντεύξεων τύπου, συνεδρίων και της 
συμμετοχής της Εταιρείας σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

 Σχεδιασμός, προετοιμασία και επισκόπηση της δημοσίευσης όλων των εγγράφων που 
παρέχουν πληροφορίες στο κοινό ή προωθούν την Εταιρεία,  

 Ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της Εταιρείας,  

 Παρακολούθηση του ημερήσιου πολιτικού, αθλητικού και οικονομικού Τύπου για άρθρα 
σχετικά με την Εταιρεία, και διασφάλιση τήρησης αρχείου και ενημέρωσης των σχετικών 
Μονάδων, 

 Προετοιμασία δελτίων και ανακοινωθέντων Τύπου της Διευθυντικής Ομάδας της Εταιρείας 
και των Μονάδων, και αποστολή αυτών στα ΜΜΕ, 

 Παρακολούθηση της δραστηριότητας του ανταγωνισμού και των εξελίξεων στην αγορά, 
ώστε να προβλέπονται οι τάσεις της βιομηχανίας, να εντοπίζονται, να αξιολογούνται και να 
παρέχονται στην Ανώτερη Διοίκηση έγκυρες και έγκαιρες προβλέψεις για αλλαγές στην 
αγορά που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, για τη λήψη 
των απαραίτητων δράσεων. 
 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Δ.Σ. και επιτροπές ευρωπαϊκών και διεθνών ενώσεων 
λοταριών, καθώς και σε σεμινάρια και συνέδρια του κλάδου,  

 Ουσιαστική επικοινωνία με μέλη της ευρωπαϊκής και διεθνούς βιομηχανίας παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε έρευνες, ερωτηματολόγια και μελέτες που 
διεξάγονται από διεθνείς οργανισμούς κ.λπ., 

 Γνωστοποίηση στη Διοίκηση των πολιτικών και των προτύπων στα οποία πρέπει να 
πιστοποιηθεί ο ΟΠΑΠ και τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζει (π.χ. Πρότυπα Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού, Παγκόσμιο Σύστημα Παρακολούθησης Λαχείων),  

 Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικής 
δεοντολογίας κ.λπ. με διεθνείς οργανισμούς ή τα στελέχη τους. 

Μονάδα Λειτουργίας Παιχνιδιών Διαδικτυακό Παιχνίδι 

Η Μονάδα Μάρκετινγκ Λειτουργίας Παιχνιδιών - Διαδικτυακό Παιχνίδι έχει τις κάτωθι κύριες 

αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Κατάρτιση των προγραμμάτων και των αποδόσεων στοιχηματισμού, παρακολούθηση της 
ροής στοιχημάτων και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το στοίχημα, 

 Συντονισμός, σχεδιασμός πόρων και διαχείριση απόδοσης της ομάδας trading, 

 Γνωμοδότηση για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών αθλημάτων, 

 Επαλήθευση και επιβεβαίωση των εγγράφων των διαδικτυακών πελατών,  

 Διαχείριση λογαριασμών διαδικτυακών πελατών, 

 Διεκπεραίωση πληρωμών στους στοιχηματικούς λογαριασμούς των διαδικτυακών πελατών, 

 Εντοπισμός παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών συναλλαγών,  

 Προγραμματισμός, υλοποίηση και επισκόπηση της ροής διεξαγωγής των παιχνιδιών 
αριθμών,  
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Μόνο για εσωτερική 

χρήση 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Ανάλυση δεδομένων για τη δραστηριότητα παικτών/πρακτόρων, και παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εξυπηρέτησης πελατών, του προϊόντος και των 
καναλιών πωλήσεων, 

 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς που 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία κατά τη διεξαγωγή των παιχνιδιών, 

 Παρακολούθηση της απόδοσης και των πωλήσεων των παιχνιδιών αριθμών, 

 Προετοιμασία των ενσωματωμένων δραστηριοτήτων προώθησης, 

 Παροχή συστάσεων για νέα παιχνίδια και την ανανέωση των υφισταμένων, 

 Πρόβλεψη για τη συντήρηση του εξοπλισμού. 
 

Μονάδα VLTs 

Η Μονάδα VLTs έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Θέσπιση μιας οικονομικά αποδοτικής και λειτουργικής τεχνικής δομής και δομής 
λειτουργιών, παρακολούθηση και έλεγχος εσωτερικών εργασιών και δραστηριοτήτων που 
ανατίθενται σε τρίτους, 

 Συντονισμός της τεχνικής εγκατάστασης των Gaming Halls (τεχνική/πληροφορική υποδομή), 

 Έλεγχος και έγκριση των αναγκών σε εξοπλισμό, 

 Συντονισμός και διαχείριση εξωτερικών τεχνικών που προσφέρουν υπηρεσίες στο πεδίο και 
παροχή σχετικής τεχνικής κατάρτισης σε αυτούς,   

 Συντονισμός της εσωτερικής ομάδας Συντονιστών Υπηρεσιών στο Πεδίο,  

 Εκτέλεση της παρακολούθησης της Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης, 

 Οργάνωση όλης της δραστηριότητας υλικοτεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της 
παράδοσης, εγκατάστασης, αντικατάστασης και αφαίρεσης των VLTs στα καταστήματα. 
 

Μονάδα Μάρκετινγκ 

Η Μονάδα Μάρκετινγκ έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Διαχείριση του προϋπολογισμού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού 
και των προβλέψεων, και υλοποίηση των συμφωνημένων οδηγιών, 

 Ευθύνη για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επικοινωνίας και την ανάπτυξη των 
στοιχείων διαφήμισης σε όλα τα ΜΜΕ, 

 Σχεδιασμός της στρατηγικής στα ΜΜΕ και παρουσία σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, 
ευθύνη για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης προγραμμάτων στα 
ΜΜΕ σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της παρουσίας του ΟΠΑΠ,  

 Σχεδιασμός και παρακολούθηση των δράσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη και 
υλοποίηση του χαρτοφυλακίου χορηγιών και της σχετικής στρατηγικής ενεργοποίησης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΚΕ, 

 Ευθύνη για την ανάπτυξη και τήρηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ιστοσελίδων, του intranet, του extranet και των 
εφαρμογών, ευθυγραμμισμένων με τις απαιτήσεις της Πληροφορικής, 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των ψηφιακών εκστρατειών επικοινωνίας, σε 
ευθυγράμμιση με τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ & Εμπορικής Επικοινωνίας & Χορηγιών, 

 Παροχή αναλύσεων πελατών και τάσεων, και ανάπτυξη συσχετισμών μεταξύ των προφίλ 
των πελατών και των τμημάτων της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση στην 
απόδοση, όσον αφορά τα κέρδη, και η Εταιρεία να μπορέσει να επιτύχει τους στρατηγικούς 
της στόχους, 
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Μόνο για εσωτερική 

χρήση 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Καθοδήγηση των ομάδων Μάρκετινγκ, αναφορικά με τα σχέδια εκτέλεσης εκστρατειών, με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της εμπορικής επιτυχίας κάθε εκστρατείας, 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξης της συνεχούς διαχείρισης και της μακροπρόθεσμης ενίσχυσης 
του προγράμματος πιστότητας, που θα οδηγήσει τη βάση πελατών σε δέσμευση με το 
προϊόν, 

 Ευθύνη για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των παιχνιδιών (αποδοχή προϊόντος και θέση 
στην αγορά, προβλέψεις πωλήσεων και εσόδων, προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης 
κ.λπ.), 

 Καθορισμός και διαχείριση της στρατηγικής κύκλου ζωής των πελατών αναφορικά με το 
σχετικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στρατηγική τιμολόγησης, 

 Διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, και 
εξέταση των ευκαιριών, με εξωτερικούς συνεργάτες, για βελτίωση της αξίας των υπηρεσιών 
και της αντίληψης σχετικά με αυτά, καθώς και της ικανοποίησης πελατών, 

 Ανάπτυξη της πολιτικής μάρκετινγκ και των σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων, διαχείριση της 
εταιρικής ταυτότητας των στοιχηματικών προϊόντων της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

 Καθορισμός και διαχείριση της στρατηγικής κύκλου ζωής των πελατών αναφορικά με το 
σχετικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη στρατηγική τιμολόγησης (αποδοχή προϊόντος και 
θέση στην αγορά, προβλέψεις πωλήσεων και εσόδων, προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης 
κ.λπ.), 

 Διαρκής παρακολούθηση νέων τάσεων στην αγορά, και ανάπτυξη ή ενίσχυση των 
προϊόντων για τη διασφάλιση της ικανοποίησης και της πιστότητας των πελατών, 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των τμημάτων της αγοράς, του κύκλου ζωής πελατών και της 
στρατηγικής τιμολόγησης για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων,  

 Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς και των πελατών για το σχεδιασμό 
συγκεκριμένων στρατηγικών και τακτικών για τα προϊόντα, 

 Διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, 

 Παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης όλων των προϊόντων και καναλιών, για 
προγράμματα απόκτησης, τήρησης και δραστηριοποίησης, 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ, 

 Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της κοινωνίας, για την ανάπτυξη στοχευμένων 
κοινωνικών προγραμμάτων, 

 Διαχείριση όλων των αιτημάτων για την υποστήριξη κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
χορηγιών, 

 Ανάπτυξη του επικοινωνιακού υλικού, για την προώθηση τόσο της στρατηγικής ΕΚΕ όσο και 
της στρατηγικής Υπεύθυνου Παιχνιδιού, 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου δράσης αναφορικά με το υπεύθυνο παιχνίδι, με 
στόχο την πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς [Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) και 
Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών (EL)], 

 Σχεδιασμός και παρακολούθηση της κατάρτισης της έκθεσης ΕΚΕ. 
 

Μονάδα Πωλήσεων 

Η Μονάδα Πωλήσεων έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Πρόταση πολιτικών και κριτηρίων σχετικά με την αδειοδότηση και τις αλλαγές στα κανάλια 
πωλήσεων, καθώς και με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις μεθόδους συνεργασίας με 
τα κανάλια πωλήσεων, 

 Παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στα Τμήματα Επεξεργασίας Στοιχείων 
Πρακτορείων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των δεδομένων σχετικά με την 
αδειοδότηση πρακτορείων και τις αιτήσεις αλλαγών, 
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Μόνο για εσωτερική 

χρήση 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής για την υπεύθυνη 
διεξαγωγή των παιχνιδιών, 

 Συντονισμός και σχεδιασμός κατάρτισης μελετών για τεχνικά έργα, 

 Σχεδιασμός και κατάρτιση ακριβών προϋποθέσεων τεχνικών δεδομένων για την προκήρυξη 
διαγωνισμών, 

 Διαχείριση των υπηρεσιών συντήρησης σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, και 
κάλυψη των αναγκών για μικροεπισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, 

 Παροχή αναλύσεων και σχολίων για την πραγματική απόδοση, βάσει ημερομηνιών και 
σχολίων από τα κανάλια, 

 Παροχή λειτουργικής υποστήριξης, ενδεικτικά, στη διαχείριση των διαδικασιών 
αδειοδότησης των καταστημάτων ΟΠΑΠ, στη διαχείριση παραπόνων, στις διαδικασίες που 
σχετίζονται με τα κανάλια πωλήσεων, στην υλικοτεχνική υποστήριξη, στα ρυθμιστικά 
θέματα κ.λπ, 

 Προετοιμασία και παροχή της απαραίτητης κατάρτισης και του υλικού κατάρτισης για τα 
κανάλια πωλήσεων, σε συνεργασία με το Μάρκετινγκ και τη Διαχείριση Πωλήσεων, 

 Υποβολή των απαραίτητων σχολίων στο Μάρκετινγκ σχετικά με τη βελτιστοποίηση των 
Σημείων Πωλήσεων, και την ανάπτυξη βάσει των αναγκών των καναλιών και των πελατών, 

 Καθημερινή διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
εξοπλισμού, του αποτελεσματικού σχεδιασμού πόρων και της υλοποίησης των 
στρατηγικών και λειτουργιών του τηλεφωνικού κέντρου, 

 Μετασχηματισμός διαδικασιών, βάσει των σχολίων πελατών/πρακτόρων και των 
αναλύσεων, 

 Συμμόρφωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες εταιρικής 
ταυτότητας του ΟΠΑΠ, συνδρομή στην προώθηση της εικόνας του ΟΠΑΠ στην αγορά 
σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, 

 Ανάλυση προβλέψεων και δεδομένων σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό σε εβδομαδιαία 
ή/και μηνιαία βάση. 
 

Οικονομική Μονάδα 

Η Οικονομική Μονάδα έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Ευθύνη για τον έλεγχο και την έγκριση διαθεσίμων, καθώς και για τη συγκέντρωση και 
είσπραξη όλων των εισροών,  

 Κατάρτιση και υλοποίηση της διαχείρισης του χρέους και της συγκεντρωτικής πολιτικής – 
εξωτερικά και διεταιρικά χρέη και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (L/Cs), 

 Χειρισμός μεταφορών χρηματικών ποσών για κάλυψη λογαριασμών (λογιστικές χρεώσεις, 
μισθοδοσίες, φόροι κ.τ.λ.), 

 Διαχείριση των συμφωνιών/συμβάσεων για τραπεζικές υπηρεσίες, 

 Διαχείριση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Λογιστηρίου, σύμφωνα με τα γενικά 
λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
αυτά, 

 Χειρισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φορολογία και τις οποίες έχει 
αναλάβει το Τμήμα Λογιστηρίου, σε συμμόρφωση με τις ελληνικές φορολογικές αρχές και 
τη σχετική φορολογική νομοθεσία, 

 Έλεγχος της κατάλληλης χρήσης των πακέτων λογισμικών λογιστικής για την ακριβή, πλήρη 
και έγκυρη επεξεργασία και αναφορά των πληροφοριών, 

 Κατάρτιση και έλεγχος του οικονομικού προϋπολογισμού και των συστημάτων αναφοράς 
της Εταιρείας, 
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 Κατάρτιση διοικητικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των 
προϋπολογισμένων στοιχείων σε σχέση με τα πραγματικά, παρακολούθηση της ανάλυσης 
της απόδοσης και ερμηνεία των αποκλίσεων εσόδων και εξόδων, 

 Συντονισμός της ροής οικονομικών δεδομένων, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των περιοδικών προϋπολογισμών και 
αναφορών, 

 Παρακολούθηση και ερμηνεία της οικονομικής απόδοσης μέσω διαδικασιών 
προϋπολογισμού και ελέγχου και κατάθεση διορθωτικών δράσεων στη Διοίκηση για 
αλλαγές, 

 Προετοιμασία διαφόρων σεναρίων ΚΔΕ βάσει των προτεραιοτήτων των μετόχων και της 
Εταιρείας όσον αφορά στον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και το στρατηγικό σχεδιασμό, 

 Επικύρωση των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων για τους μετόχους, σε 
κατάλληλη μορφή, 

 Παρακολούθηση των εισπρακτέων λογαριασμών των πρακτόρων και έλεγχος υπολοίπων, 

 Προετοιμασία, έλεγχος και διακανονισμός των πληρωμών των πρακτόρων, 

 Συμμετοχή στη θέσπιση πιστωτικών ορίων, αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων και 
έλεγχος των αιτήσεων πίστωσης, 

 Καθορισμός των όρων πίστωσης, γνωστοποίηση αυτών στη Διεύθυνση Λειτουργιών 
Πωλήσεων και τήρηση ενημερωμένων αναλύσεων, 

 Χειρισμός των αιτημάτων των πρακτόρων για ευκολίες πληρωμής ή για οποιοδήποτε άλλο 
οικονομικό θέμα, 

 Κατάρτιση και διαχείριση του προϋπολογισμού και των διαδικασιών σχεδιασμού 
προμηθειών, 

 Παροχή καθοδήγησης για την υλοποίηση προτύπων ποιότητας και εξασφάλιση όλων των 
απαραίτητων πιστοποιήσεων ποιότητας, 

 Ευθύνη για την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, και για 
την αποδοχή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προμηθειών και τις αποφάσεις της 
Διοίκησης και του Δ.Σ., 

 Συνεργασία με τις Μονάδες και το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας στην κατάρτιση των 
συμβάσεων προμήθειας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Πολιτική Προμηθειών, 

 Συντονισμός των λειτουργιών που σχετίζονται με την έκδοση Βεβαιώσεων Κερδών για τα 
προϊόντα της Εταιρείας, 

 Διαχείριση του Έργου Ανασχεδιασμού των Οικονομικών Διαδικασιών της Εταιρείας, 
 Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων, όπως αυτές περιγράφονται 

στην Ενότητα 4.4.5. 
 

Διοικητική Μονάδα 

Η Διοικητική Μονάδα έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Υλοποίηση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους 
και τον προϋπολογισμό εξόδων για το προσωπικό, 

 Υλοποίηση και παρακολούθηση των Πολιτικών Αμοιβών και Παροχών, διασφαλίζοντας ότι 
εφαρμόζονται σε όλο τον Οργανισμό και εξυπηρετούν τους στόχους της Εταιρείας, 

 Υλοποίηση των πολιτικών παροχών στους υπαλλήλους, προκειμένου αυτές να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, κρατώντας και κινητοποιώντας βασικό 
προσωπικό, 

 Παρακολούθηση των αλλαγών στο εργατικό δίκαιο, παρέχοντας συμβουλές στις 
Διευθύνσεις για θέματα του προσωπικού, και συνδράμοντας σε νομικές υποθέσεις που 
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σχετίζονται με εργασιακές διαμάχες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της 
Εταιρείας με την εργατική νομοθεσία,  

 Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε υποθέσεις του 
προσωπικού, αλλά και σε διαπραγματεύσεις με τα σωματεία,  

 Ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής προσλήψεων του 
Οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες σε προσωπικό, 

 Κατάρτιση στρατηγικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπαλλήλων, καθώς και 
προγράμματα καριέρας, διαδοχής και ηγεσίας, για την υποστήριξη του επιχειρηματικού 
πλάνου της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό έχει τις απαραίτητες 
δεξιότητες καθώς και ότι η δέσμευσή του είναι αυξημένη,  

 Παρακολούθηση του προϋπολογισμού εκπαίδευσης του Οργανισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι παρέχεται η καλύτερη εκπαίδευση και ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
καταρτισθέντος προϋπολογισμού, 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση των πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, 
καθώς και προετοιμασία προτάσεων προς τον Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας, 
αναφορικά με τον απαραίτητο ανασχεδιασμό των διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, καθώς και ο έλεγχος και 
περιορισμός του κόστους, 

 Ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων δέσμευσης υπαλλήλων, όπως οι 
έρευνες δέσμευσης υπαλλήλων κ.λπ.,   

 Ανάπτυξη και υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Επικοινωνίας,  

 Κατάρτιση και ενημέρωση των περιγραφών θέσεων εργασίας της Εταιρείας,  

 Ανάπτυξη και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Αξιολόγησης Απόδοσης, 

 Συντονισμός και παρακολούθηση της επιλογής πληροφοριακών συστημάτων της 
Διοικητικής Μονάδας και της ανάπτυξης (roll-out) αυτών, 

 Διαχείριση των υπηρεσιών συντήρησης σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, πάντοτε 
σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο ασφάλειας, 

 Ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση καθημερινών λειτουργιών 
συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής, της προληπτικής συντήρησης, των επισκευών, του 
Πρωτοκόλλου της Εταιρείας κ.λπ.,  

 Ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και 
εξοικονόμησης χρημάτων. 

 

Μονάδα Πληροφορικής 

Η Μονάδα Πληροφορικής έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Καθορισμός της στρατηγικής και της αρχιτεκτονικής όλων των εφαρμογών Πληροφορικής 
του ΟΠΑΠ, καθώς και εντοπισμός και χρήση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του 
Ομίλου ΟΠΑΠ, 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη, συντήρηση, εγκατάσταση, υποστήριξη και κατάλληλη λειτουργία, 

 Οργάνωση και διαχείριση της παράδοσης μεγάλων και περίπλοκων έργων ανάπτυξης, εντός 
της Εταιρείας ή που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, 

 Τήρηση της ασφάλειας των εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων,  

 Διαχείριση σχέσεων με τους παρόχους, ώστε να πληρούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι 
συμβάσεις,  
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 Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκόπηση της λειτουργίας και της τεχνικής υποστήριξης για 
όλους τους τύπους περιφερειακών που χρησιμοποιούνται από χρήστες και πράκτορες 
ΟΠΑΠ, 

 Λειτουργία όλων των υποδομών τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
δεδομένων, του δικτύου, των διακομιστών και των υπηρεσιών αποθήκευσης,  

 Ευθύνη για τη διασφάλιση της απαιτούμενη διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας 
όλων των συστημάτων και της υποδομής Πληροφορικής, 

 Υποστήριξη τελικών χρηστών από το Help Desk. 
 

Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογίας 

Η Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογίας έχει τις κάτωθι κύριες αρμοδιότητες, ενδεικτικά: 

 Ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση της ανώτερης γραμμής της Εταιρείας (έσοδα), 

 Χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση του φάσματος προϊόντων της Εταιρείας,  

 Συνεργασία και διαχείριση προμηθευτών που παρέχουν λύσεις για την ενίσχυση των 
προϊόντων της Εταιρείας,  

 Εναρμόνιση της αρχιτεκτονικής προϊόντων της Εταιρείας με τις επιχειρησιακές 
προτεραιότητες. 
 

Γραφείο Παρακολούθησης Έργων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  

Το Γραφείο Παρακολούθησης Έργων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έχει τις κάτωθι κύριες 

αρμοδιότητες, ενδεικτικά:  

 Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των έργων του Ομίλου ΟΠΑΠ σε 
όλες τις Μονάδες, 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσης στην αγορά, 

 Εκμετάλλευση και επέκταση της υφιστάμενης βάσης πελατών, διαμορφώνοντας και 
ελέγχοντας αποτελεσματικά σχέσεις με καίριους παράγοντες σε συνεχή βάση, 

 Διαχείριση πολλαπλών δεσμεύσεων με νέες προοπτικές για την Εταιρεία, 

 Αξιολόγηση της έρευνας αγοράς και προσαρμογή νέων επιχειρησιακών στρατηγικών, 

ώστε η Εταιρεία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και του 

ανταγωνισμού. 


