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1. Κύρια σημεία πολιτικής
Η ΟΛΠ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζοντας τη σημασία της λειτουργίας ενός
επαρκούς και ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΣΕΕ») για
την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων και σε συμμόρφωση με το νόμο
4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/891/30.09.2020 όπως εκάστοτε ισχύουν,
υιοθετεί την παρούσα πολιτική περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ της Εταιρείας καθώς
και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Νόμου
4706/2020.
Το ΣΕΕ της εταιρείας περιλαμβάνει τα πέντε (5) βασικά στοιχεία που υπάρχουν και
λειτουργούν στην Εταιρεία και περιγράφονται σε γενικές γραμμές παρακάτω:
α. Περιβάλλον Ελέγχου
Η Εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα και ηθικές αξίες. Η οργανωτική της
δομή καθορίζει συγκεκριμένη θέση και συγκεκριμένες και διακριτές αρμοδιότητες για
κάθε όργανο και οργανική μονάδα της Εταιρείας. Υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές
αναφοράς και περιοχές ευθύνης ως προς την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενώ
ακολουθείται κανονισμός επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και ανώτατων
στελεχών διοίκησης καθώς και πολιτική αποδοχών που αποβλέπουν στην
προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων.
Ειδικότερα:
Ακεραιότητα, Ηθικές Αξίες & Συμπεριφορά Διοίκησης:
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο
περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι
της, αξιοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Η
Εταιρεία διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση αναφέρεται στη
Διοίκηση η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ανάληψη σχετικών ενεργειών.
Οργανωτική Δομή:
Η Εταιρεία διατηρεί μια οργανωτική δομή επαρκή για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον
έλεγχο και την εποπτεία των εταιρικών εργασιών για όλα τα τμήματα και τις
λειτουργικές δραστηριότητες της σύμφωνα με την οποία οριοθετούνται οι βασικές
περιοχές ευθύνης ενώ ταυτόχρονα θεμελιώνονται οι κατάλληλες γραμμές αναφοράς.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και αποφασίζει για κάθε θέμα
που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί επαρκή εποπτεία επί της
λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ. Για το σκοπό αυτό αποτελείται από
επαρκή αριθμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών, με ποικιλομορφία, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας προκειμένου να
επιτυγχάνεται το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική της Εταιρείας.
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Εταιρική Ευθύνη:
Η Εταιρεία διατηρεί κατάλληλες δομές και ακολουθεί πολιτικές που προάγουν την αρχή
της υπευθυνότητας, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης και τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των δράσεων της. Βάσει της αρχής
αυτής, αρμοδιότητες ανατίθενται στα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με την θέση
τους στην ιεραρχία και των προσόντων τους. Περαιτέρω, η Εταιρεία διαμορφώνει το
πλαίσιο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις επιμέρους οργανωτικές μονάδες να
λειτουργούν στο πλαίσιο των συνιστωσών της συγκεκριμένης αρχής διοίκησης
(Υπευθυνότητα - Υποχρέωση Λογοδοσίας – Ανάληψη Ευθύνης), όσο και στην
Διοίκηση να ελέγξει την αποτελεσματικότητά της.

Ανθρώπινο Δυναμικό:
Αναγνωρίζοντας ως ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές
πρόσληψης, εκπαίδευσης, αμοιβών, και αξιολόγησης του προσωπικού.
β. Διαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρεία επικοινωνεί με σαφήνεια τους στόχους της στα επιμέρους τμήματα με απλό
και κατανοητό τρόπο, ώστε αυτοί να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία
αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment) καθώς και το αποδεκτό
όριο ανοχής της στους κινδύνους (risk tolerance level). Γενικά, η Διοίκηση της
Εταιρείας προσδιορίζει τον τρόπο ανταπόκρισης στους κινδύνους κατηγοριοποιώντας
τους ανάλογα με την πιθανότητα και την επίπτωση τους στην λειτουργία της εταιρείας
στις εξής κατηγορίες:
•
•
•
•

Υψηλός κίνδυνος: απαιτούνται άμεσες ενέργειες
Αυξημένος κίνδυνος: απαιτούνται άμεσες ενέργειες
Αποδεκτός κίνδυνος: απαιτούνται άμεσες ενέργειες
Χαμηλός κίνδυνος: δεν απαιτούνται άμεσες ενέργειες

Η καταγραφή των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και των διαδικασιών
διαχείρισης και απόκρισης σε αυτούς (risk response),πραγματοποιείται στο σύνολο
των λειτουργιών της Εταιρείας σε ετήσια βάση. Επιπλέον η Εταιρεία έχει θεσπίσει
ελεγκτικούς μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας για να εντοπίζουν ή/και να
αποτρέπουν την αδυναμία αντιμετώπισης των κινδύνων, προς επίτευξη των στόχων
της.
Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων
Η Εταιρεία διαθέτει λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία ακολουθεί κατάλληλες
και αποτελεσματικές πολιτικές, διαδικασίες και εργαλεία (όπως για παράδειγμα η
τήρηση αρχείων κινδύνου – “risk registers”) προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου,
διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της
Εταιρείας.
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γ. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας
Η Εταιρεία αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες κατ’ αντιστοιχία των στόχων της
Διοίκησης. Επιπλέον εφαρμόζει ένα σύστημα δικλείδων ασφαλείας, βασισμένο στους
κινδύνους που έχει αναγνωρίσει, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εταιρείας. Ιδιαίτερη αξιολόγηση γίνεται ως προς την επάρκεια, την
ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών, την αντιμετώπιση
περιπτώσεων λάθους καθώς και τη συχνότητα επαναξιολόγησης των πολιτικών και
διαδικασιών.
Επιπλέον η Εταιρεία εφαρμόζει επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για θέματα σύγκρουσης
συμφερόντων, διαχωρισμό καθηκόντων καθώς και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των
Πληροφοριακών της Συστημάτων.
δ. Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Η Εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής και μη
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ακολουθεί κατάλληλους τρόπους εσωτερικής
και εξωτερικής επικοινωνίας, όπως επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και
τους επενδυτές, επικοινωνίας με τις υφιστάμενες Επιτροπές της Εταιρείας,
καταγγελίας πληροφοριών (whistleblowing), επικοινωνίας με τις Εποπτικές Αρχές κ.α.
ε. Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει μηχανισμούς και λειτουργίες που έχουν ως αντικείμενο τη διαρκή
αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την αναφορά ευρημάτων προς
διόρθωση ή βελτίωση:
Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου, απαρτίζεται στην πλειοψηφία της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
του Δ.Σ και στόχος της είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων επίβλεψης των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης με το νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με: (α) τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, (β) το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το σύστημα
κανονιστικής συμμόρφωσης και (γ) την εποπτεία του (εξωτερικού) υποχρεωτικού
ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι οργανωτικά ανεξάρτητο και επαρκώς
στελεχωμένο. Εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές ελέγχου ώστε να
επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα, ενώ οι εκθέσεις ελέγχου τις οποίες συντάσσει
υποβάλλονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου και στη συνέχεια στο
ΔΣ.
Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
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Η Εταιρεία διαθέτει λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι λειτουργικά
ανεξάρτητη. Είναι στελεχωμένη με προσωπικό το οποίο διαθέτει επαρκείς γνώσεις και
εμπειρία, για την διεκπεραίωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων και εκπαιδεύεται και
ενημερώνεται για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής υιοθέτησης και
απαρέγκλιτης εφαρμογής των αλλαγών που συντελούνται στο κανονιστικό πλαίσιο, με
άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πηγές πληροφόρησης. Επιπλέον,
εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ακολουθεί εγκεκριμένο
ετήσιο σχέδιο δράσης ενώ τα ευρήματα του έργου της γίνονται έγκαιρα γνωστά.
2. Γενική περιγραφή πολιτικής
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας ενός επαρκούς και
ολοκληρωμένου ΣΕΕ και της συνεχούς βελτίωσης όπου και όταν κρίνεται σκόπιμο,
ακολουθεί την παρούσα πολιτική, η οποία αποτελεί το πλαίσιο περιοδικής αξιολόγησης
του ΣΕΕ και εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του
Ν.4706/2020 που έχει αναπτύξει και διέπει τη λειτουργία της.
3. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής συμμορφώνεται πλήρως με το Ν.4706/2020
και την σχετική απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι όροι της παρούσας πολιτικής εφαρμόζονται
συνδυαστικά με τα αντιστοίχως οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,
του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τις λειτουργίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
και της Διαχείρισης Κινδύνου.
4. Σκοπός της πολιτικής
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να θεσπίσει το πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η
έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ βάσει των
αντίστοιχων προτύπων από κατάλληλους αξιολογητές και η συμμόρφωση της
Εταιρείας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε σχετικά θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης.
5. Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής - Συμμόρφωση
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής υπάγονται η Διοίκηση, τα συλλογικά
όργανα και όλες οι οργανικές μονάδες της εταιρείας, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες
της, καθώς και τα πληροφοριακά της συστήματα.
Η Διοίκηση, τα συλλογικά όργανα και όλες οι οργανικές μονάδες υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής.
6. Προσδιορισμός αντικειμένου της πολιτικής
Το αντικείμενο της παρούσας πολιτικής περιλαμβάνει τις γενικές αρχές ως προς το
αντικείμενο, την περιοδικότητα του ελέγχου, το εύρος αξιολόγησης και της εν γένει
διαδικασίας η οποία διέπει την περιοδική αξιολόγηση του ΣΕΕ της Εταιρείας καθώς και
της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ν.4706/2020 όπως
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και την ανάθεση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς
και τον προσδιορισμό του αντικειμένου της αξιολόγησης.
7. Διαδικασία Αξιολόγησης
7 α. Γενικά
Η περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ πραγματοποιείται με βάση τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί το σύστημα αναγνώρισης και διαχείρισης
κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης που έχει αναπτύξει η Εταιρεία, το σύστημα
δικλείδων ασφαλείας που εφαρμόζει ως προς την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και της
εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν.4706/2020.
7 β. Αντικείμενα αξιολόγησης
Τα ακόλουθα αποτελούν αντικείμενα της περιοδικής αξιολόγησης :
Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
Κατά την επισκόπηση του Περιβάλλοντος Ελέγχου εξετάζονται ιδίως τα ακόλουθα:
Ακεραιότητα, Ηθικές Αξίες & Συμπεριφορά Διοίκησης: Κατά πόσο έχει αναπτυχθεί ένα
σαφές πλαίσιο ακεραιότητας & ηθικών αξιών που διέπει τη λήψη αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά πόσο υφίστανται διαδικασίες παρακολούθησης για
την πιστή τήρησή τους, ώστε οποιεσδήποτε αποκλίσεις να εντοπίζονται εγκαίρως και
να διορθώνονται καταλλήλως.
Οργανωτική Δομή: Κατά πόσο η οργανωτική δομή της Εταιρείας παρέχει το πλαίσιο
για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την εποπτεία των εταιρικών εργασιών
μέσω οργανογράμματος για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και τις λειτουργικές
δραστηριότητες της σύμφωνα με το οποίο οριοθετούνται οι βασικές περιοχές ευθύνης
εντός της Εταιρίας και θεμελιώνονται οι κατάλληλες γραμμές αναφοράς, ανάλογα με
το μέγεθος της Εταιρείας και τη φύση των εργασιών της.
Διοικητικό Συμβούλιο: Εξετάζεται η δομή, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ιδίως ως προς τα θέματα α) τη σχέση
με την εκτελεστική διοίκηση β) των αρμοδιοτήτων εποπτείας της λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ και γ) της σύνθεσης του ΔΣ (π.χ. μέγεθος,
καταλληλότητα και ποικιλομορφία των μελών του κ.α.).
Εταιρική Ευθύνη: Εξετάζεται η λειτουργία της ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης και ο
τρόπος με τον οποίο εγκαθιστά, με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις
κατάλληλες δομές, γραμμές αναφοράς, περιοχές ευθύνης και αρμοδιότητας προς την
επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
Ανθρώπινο Δυναμικό: Εξετάζονται ενδεικτικά οι πρακτικές πρόσληψης, αμοιβών,
εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού έτσι ώστε να
καταδεικνύεται η αφοσίωση της Διοίκησης στις αρχές της ακεραιότητας, των ηθικών
αξιών και της γνωστικής επάρκειας του προσωπικού.
Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
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Συμπεριλαμβάνει, την επισκόπηση της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των
κινδύνων (risk assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας
σε αυτούς (risk response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των
κινδύνων (risk monitoring).
Ειδικότερα, επισκοπούνται:
- το έργο και οι αρμοδιότητες της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων και
- η ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και
εργαλείων
προσδιορισμού,
ανάλυσης,
ελέγχου,
διαχείρισης
και
παρακολούθησης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της Εταιρείας.
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)
Επισκοπούνται οι μηχανισμοί ελέγχου των κρίσιμων δικλείδων ασφαλείας, με έμφαση
στις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων,
διαχωρισμό καθηκόντων και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των Πληροφοριακών
Συστημάτων.
Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication)
Επισκοπείται
η
διαδικασία
ανάπτυξης
της
χρηματοοικονομικής,
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ. Εποπτικών,
Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Αρχών, Ανεξάρτητων Επαγγελματικών Οντοτήτων
κ.λπ.) και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (π.χ. την Πολιτική Βιώσιμης
Ανάπτυξης, τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα θέματα σχετικά με
τη δωροδοκία, όπως προβλέπονται από το άρθρο 151 ν. 4548/2018) καθώς και οι
διαδικασίες κρίσιμης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Εταιρείας, που
αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 1.δ.
Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring)
Επισκοπούνται οι δομές και μηχανισμοί της Εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με την
διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του ΣΕΕ και την αναφορά ευρημάτων προς διόρθωση ή
βελτίωση.
Ειδικότερα, επισκοπούνται η λειτουργία των ακόλουθων δομών και μηχανισμών:
Επιτροπή Ελέγχου
Συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση από τον Αξιολογητή, της διαδικασίας
παρακολούθησης από την Επιτροπή Ελέγχου της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ.
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση από τον Αξιολογητή, των ακόλουθων στοιχείων
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος εσωτερικού ελέγχου και τη
συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 4706/2020 και το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο ήτοι πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές και ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές απαιτήσεις και ιδίως:
- Την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
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-

-

-

Την ενσωμάτωση της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο
πλαίσιο διακυβέρνησης της Εταιρείας, την οργανωτική της ανεξαρτησία και την
επάρκεια στελέχωσης.
Την επισκόπηση εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου.
Την επισκόπηση συνδυασμού γνώσεων και δεξιοτήτων του απασχολούμενου
προσωπικού στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Την επισκόπηση, δειγματοληπτικά, των εκθέσεων ελέγχου του Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ως προς την έγκαιρη υποβολή τους καθώς
και την καταλληλότητα και πληρότητα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16
του ν. 4706/2020.
Την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ως του
προβλεπόμενου, από το κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας
της Εταιρείας, εποπτικού οργάνου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Κανονιστική Συμμόρφωση
Συνίσταται στην επισκόπηση από τον Αξιολογητή, της διαδικασίας παρακολούθησης
της συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους
εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. Στο ανωτέρω
πλαίσιο εντάσσονται και οι διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν.4706/2020.
Ειδικότερα, επισκοπείται:
- η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ως προς την ανεξαρτησία της, τη
δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις απαιτούμενες πηγές πληροφόρησης, την
έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία των ευρημάτων της, την εκπαίδευση στα
σχετικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και την παρακολούθηση της
αποτελεσματικής υιοθέτησης και απαρέγκλιτης εφαρμογής των αλλαγών που
συντελούνται στο κανονιστικό πλαίσιο.
- η επάρκεια των διαδικασιών σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται.
- η επάρκεια στελέχωσης με προσωπικό που διαθέτει επαρκείς γνώσεις και
εμπειρία, για την διεκπεραίωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων.
- η ύπαρξη εγκεκριμένου ετήσιου σχεδίου δράσης και η παρακολούθηση
εφαρμογής του.
7 γ. Χρόνος - περιοδικότητα
Η αξιολόγηση του ΣΕΕ διενεργείται είτε περιοδικά είτε κατά περίπτωση.
Περιοδικότητα προσδιορίζεται η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ δύο
διαδοχικών αξιολογήσεων και η οποία προσδιορίζεται στα τρία (3) έτη με αφετηρία την
ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας αξιολόγησης.
Ως χρόνος προσδιορίζεται η χρονική στιγμή κατά την οποία απαιτείται να διενεργηθεί
είτε η περιοδική αξιολόγηση είτε η κατά περίπτωση αξιολόγηση κατόπιν απαίτησης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του ΣΕΕ αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης
του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
1 του ν. 4706/2020.
Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να αποσταλεί στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφασης 1/891/30.09.2020
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έως την 31η Μαρτίου 2022 με ημερομηνία αναφοράς
την 31η Δεκεμβρίου 2021 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του άρθρου
14 του ν. 4706/2020.
7 δ. Χαρακτηριστικά των προσώπων που διενεργούν την αξιολόγηση
Ο Αξιολογητής που επιλέγεται είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
και πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Θέματα ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας
Κατά την επιλογή του Αξιολογητή του ΣΕΕ λαμβάνονται υπόψη θέματα ανεξαρτησίας
και αντικειμενικότητας. Ο Αξιολογητής και τα μέλη της ομάδας έργου αξιολόγησης
πρέπει να έχει ανεξαρτησία ως προς την ΟΛΠ Α.Ε. και να μην έχει σχέσεις εξάρτησης
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, όπως εξειδικεύεται με την παρ. 2, του ν.
4706/2020, καθώς και να έχει αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ως αντικειμενικότητα ορίζεται ως η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία
επιτρέπει στον Αξιολογητή να εκτελεί το έργο του όπως πιστεύει ο ίδιος και να μη
δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Η αντικειμενικότητα απαιτεί να μην
επηρεάζεται η κρίση του Αξιολογητή από τρίτους ή από γεγονότα.
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας, η αξιολόγηση
του ΣΕΕ δεν δύναται να πραγματοποιείται από τον ίδιο Αξιολογητή για 3η συνεχόμενη
αξιολόγηση.
Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση
Κατά την επιλογή του Αξιολογητή του ΣΕΕ λαμβάνονται υπόψη θέματα που
σχετίζονται με τις γνώσεις και την επαγγελματική του εμπειρία. Ειδικότερα, ο
επικεφαλής της ομάδας έργου της αξιολόγησης του ΣΕΕ και σε κάθε περίπτωση ο
υπογράφων την αξιολόγηση, πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές
πιστοποιήσεις (ανάλογα με τα επαγγελματικά πρότυπα που επικαλείται) καθώς και
αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία (όπως για παράδειγμα σε έργα αξιολόγησης ΣΕΕ και
δομών εταιρικής διακυβέρνησης).
Ο Αξιολογητής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη διενέργεια του έργου
τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα ως προς
τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και ότι χρησιμοποιεί κατάλληλα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας, επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους και διαδικασίες,
προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνέχεια, την κανονικότητα και την ποιότητα της
εκτέλεσης των εργασιών.
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7 ε. Επιλογή υποψηφίων και ανάθεση αξιολόγησης – Αρμοδιότητες
Η Εταιρεία αναθέτει εγκαίρως, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, την αξιολόγηση του
ΣΕΕ σε κατάλληλο εξωτερικό αξιολογητή. Συγκεκριμένα:
Εντός ευλόγου χρόνου και τουλάχιστον εντός εξαμήνου, πριν την ημερομηνία
υποχρεωτικής υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Ελέγχου μεριμνά για την λήψη προσφορών από
κατάλληλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (7 δ), αξιολογητές για τη ανάθεση
του σχετικού έργου της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση, όπου γίνεται σχετική συγκεκριμένη
αναφορά στην ανεξαρτησία και την αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάρτιση σε συναφή
έργα αξιολόγησης ΣΕΕ και δομών εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο σημείο (7 δ).
Οι υποβληθείσες προσφορές επισκοπούνται και αξιολογούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου η οποία εισηγείται ως το αρμόδιο όργανο προς το Δ.Σ., την ανάθεση του
έργου της αξιολόγησης του ΣΕΕ στον κατάλληλο κατά την κρίση της αξιολογητή,
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την ανεξαρτησία του υποψηφίου και την
επαγγελματική του εμπειρία. Το Δ.Σ. με απόφαση του αποφασίζει την ανάθεση στον
κατάλληλο αξιολογητή του έργου της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ.
Η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπό
την καθοδήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, διευκολύνουν τον αξιολογητή κατά την
υλοποίηση του έργου του στην επικοινωνία και συνεργασία του με τα διάφορα όργανα
ή τμήματα της Εταιρείας κατά την υλοποίηση του έργου του.
7 στ. Έκθεση αξιολόγησης και αποδέκτες
Ο Αξιολογητής, πραγματοποιεί την αξιολόγηση του ΣΕΕ, εντός του συμφωνημένου
χρονοδιαγράμματος και μετά το πέρας αυτής υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων
αξιολόγησης, η οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
▪
▪
▪

Σύνοψη των αποτελεσμάτων ελέγχου αλλά και αναλυτική περιγραφή αυτών;
Το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης;
Την ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει (η
οποία ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς της
προηγούμενης αξιολόγησης).

H σύνοψη περιλαμβάνει το συμπέρασμα του Αξιολογητή και αναφορικά με την
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης
περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις
συνέπειες που απορρέουν από αυτά καθώς και την απόκριση της Διοίκησης της
Εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή
και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.
Η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο των ευρημάτων της αξιολόγησης με τις
σχετικές αναλύσεις.
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Ως αποδέκτες της Έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται η Επιτροπή Ελέγχου και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η Εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της Έκθεσης αξιολόγησης, τη σύνοψη
της Έκθεσης και, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο αυτής.
Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τα
αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης.
8. Σχετικά έγγραφα – αναφορές
Αναφορά της παρούσας πολιτικής γίνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και
του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της
Εταιρείας.
9. Ισχύς - Εξαιρέσεις
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της και δεν υπόκειται
σε εξαιρέσεις.
10. Αναθεώρηση της Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική θα αξιολογείται ως προς την ανάγκη επικαιροποίησης της όταν
παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην περιοχή που καλύπτει ή σε εφαρμογή
νομοθετικών μεταβολών.

Πολιτική Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. και
Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ν.4706/2020
Αρ. Απόφασης ΔΣ ΟΛΠ Α.Ε.
Αρχική έκδοση
23/16-07-2021
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