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1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΟΡΑΜΑ 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται για ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί στη δημιουργία ενός Ομίλου σημείο αναφοράς στην παραγωγή και 

εμπορία αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, πρωτοπόρο στην παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας-

ζαχαροπλαστικής και υιοθετεί οποιαδήποτε καινοτομία προσφέρει ένα συνεχώς βελτιωμένο επίπεδο 

παραγόμενων και εμπορευόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργώντας με τρόπο ώστε 

να ικανοποιεί ταυτόχρονα τους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε έναν Όμιλο που 

διακρίνεται για τις συνθήκες εργασίας και την ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής ευθύνης τόσο στο 

εσωτερικό όσο και εκτός Ομίλου. 

 

Όραμα της Εταιρείας είναι να αποτελέσει την πρώτη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αρτοβιομηχανία με 

προϊόντα ανώτερης ποιότητας και καινοτομίας που δημιουργεί με αγάπη για τους καταναλωτές της. 

Αποστολή της Εταιρείας είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων ανώτερης γεύσης και ποιότητας που 

είναι η επιλογή της κάθε οικογένειας. 

 

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη μακροχρόνια ανάπτυξή της. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των 

πελατών/καταναλωτών αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.  

 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας  (εφεξής «Πολιτική») είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις 

βασικές αξίες της Εταιρείας:  

 Ο καταναλωτής στο επίκεντρο 

 Ανώτερη ποιότητα 

 Καινοτομία 

 Οι Άνθρωποι μας, η δύναμη μας 

 Επιχειρηματική Αριστεία 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

 Η Πολιτική καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , το  οποίο  δεσμεύεται  για:   

 την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης 

της Εταιρείας, 

 την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών 

και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία,  

 την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους μετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει 

τις ανάγκες και προσδοκίες τους, την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για 

το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες της. 

 την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων 

ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση, 

 τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων 

δράσεων και μέτρων πρόληψης, 

 τη  σταθερή  επιδίωξη  δημιουργίας  προστιθέμενης  αξίας  για  τους  μετόχους.  
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2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Η Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και 

πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό της 

αποτύπωμα.  

 

Η Εταιρεία έχει διενεργήσει αναλυτικό Ενεργειακό Έλεγχο, ο οποίος αναθεωρείται τακτικά ή όταν 

προκύπτουν μεταβολές που επηρεάζουν τα δεδομένα. Με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

του Ενεργειακού Ελέγχου, καταρτίζεται ετήσιο πλάνο δράσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την 

αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας προερχόμενων από ανανεώσιμες πηγές, και τη μείωση ρύπων 

και εκπομπών CO2.  

 

Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας. Αναγνωρίζει ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών 

πόρων, η σταθερότητα και η διάρκεια, είναι να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που 

θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με 

μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Συγκεκριμένα ενισχύει την ανακύκλωση απορριμμάτων και 

δρομολογεί δράσεις επανασχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση λιγότερων πρώτων υλών και 

ενέργειας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναδιάθεσης των αποβλήτων. 

 

 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Στην κλασική Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., η χορηγία αποτελούσε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και 

πολιτειακούς θεσμούς. Oι χορηγοί της εποχής ήταν εύποροι πολίτες που αναλάμβαναν την οικονομική 

στήριξη της διεξαγωγής θεατρικών παραστάσεων: αναγνώριζαν έτσι, και ανταπέδιδαν τη συμβολή της 

κοινωνίας στην δική τους ευημερία. 

 

Στη σύγχρονη εποχή, ο θεσμός της χορηγίας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης μιας Επιχείρησης καθώς εξυπηρετεί, στην ουσία, τον ίδιο σκοπό: την ενίσχυση 

διαφορετικών ειδών κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.  

 

Με αυτή την αφετηρία, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ χορηγικό πρόγραμμα.  Μία από τις κύριες 

κατευθύνσεις του βασίζεται στην παραδοχή ότι η ευθύνη της Εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο στο να είναι 

επιτυχημένη στον τομέα δραστηριοποίησής της, αλλά επεκτείνεται και στο να είναι ενεργά συμμέτοχη στην 

κοινωνία με δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 

 Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα, πολιτική που 

εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα χορηγιών.  Ενδεικτικά αναφέρεται η στήριξη με προϊόντα σε 

πλήθος δομών (Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων,  Κοινωνικά Παντοπωλεία, συσσίτια 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Απρίλιος 2021 
Αριθμός Έκδοσης: 01 

 

Σελίδα 6 από 9 
 

Ιερών Ναών και Δήμων, Γηροκομεία, Οργανισμοί για την προστασία των παιδιών όπως το Χαμόγελο του 

Παιδιού και τα Χωριά SOS, κ.α.) 

 Προσφορά απασχόλησης σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, στο πλαίσιο της πρακτικής τους 

άσκησης. 

 Πολύπλευρη συνεισφορά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας (με την ενίσχυση 

συνεδρίων-ημερίδων, στα οποία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, χορηγίες σε σχολεία κ.λπ.) 

 

4. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Η Εταιρεία απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων πολλών ειδικοτήτων και επίσης συνεργάζεται με 

σημαντικό αριθμό ελληνικών εταιρειών για την προμήθεια πρώτων υλών και προιόντων. Η Εταιρεία 

ενισχύει την ελληνική οικονομία μέσω της καταβολής μισθών στους υπαλλήλους και αμοιβών σε 

συνεργάτες. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία συμβάλλει στον κρατικό προυπολογισμό μέσω καταβολής διάφορων φόρων και 

ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά, στη χρήση 2020 καταβλήθηκε για φόρους ποσό πλησίον των 5 

εκατομμυρίων ευρώ [συμπεριλαμβανουμένου ΦΠΑ και φόρων για αμοιβές προσωπικού και τρίτων, φόρου 

εισοδήματος χρήσης 2019 και λοιπών φόρων (ΕΝ.ΦΙΑ, Εργολάβων κλπ.]. Αντίστοιχα για Ασφαλιστικά Ταμεία 

καταβλήθηκε το 2020 ποσό περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.  

 

 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η εκπαίδευση παίζει έναν ρόλο ζωτικής σημασίας για την Εταιρεία σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου 

δυναμικού. Μέσα από ένα σωστό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού, συμβάλουμε στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των ανθρώπων της Εταιρείας, ώστε να έχουν 

την ικανότητα να μαθαίνουν και να αφομοιώνουν τη γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

πορείας, στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους ώστε να 

αναλαμβάνουν τις επαγγελματικές τους ευθύνες, στην κατανόηση των προβλημάτων και την εύρεση 

βέλτιστων ή εναλλακτικών λύσεων, και στη συνειδητοποίηση ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά. 

 

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

 βασική εκπαίδευση όπου δίνεται έμφαση σε υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές 

παραγωγής/αποθήκευσης, υγιεινή και ασφάλειας τροφίμων και σεμινάρια βάσει προτύπων ποιότητας 

που ακολουθεί η Εταιρεία 

 εκπαίδευση όπου παρέχονται σεμινάρια μεμονωμένα ή ομαδικά σε θέματα βελτίωσης της απόδοσης 

όπως τεχνικά σεμινάρια, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, management, προγράμματα 

υπολογιστών, ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων κλπ 

 

 

6. ΑΓΟΡΑ 

 

Η Εταιρεία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην έρευνα 

και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και λύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης 
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αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 

Εταιρεία είναι η πρώτη στην ελληνική αγορά με προϊόντα «Καθαρής Ετικέτας» (Clean Label) τα οποία 

αποτελούνται από 100% φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία 

αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.  

 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη, 

ασφαλέστερη και αρτιότερη παραγωγή αρτοσκευασμάτων και την λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων 

έχουν απονεμηθεί στην Εταιρεία μας τα πιστοποιητικά HACCP και ISO (TUV). Τα εν λόγω πιστοποιητικά 

έχουν χορηγηθεί κατόπιν επισταμένων ελέγχων στην διαδικασία παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων και 

θέτουν τα αυστηρότερα κριτήρια υγιεινής στην παραγωγή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων. 

 

8. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Η Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής 

εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την 

ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

 

9. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει 

πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 

της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για 

εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η 

Εταιρεία παρέχει μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου ασφάλεια ζωής, νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στους εργαζόμενους της  δημιουργώντας ένα πλαίσιο επιπρόσθετης υγειονομικής κάλυψης. 

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρεία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία συνεργάζεται με πιστοποιημένη εταιρεία για την παροχή Ιατρών Εργασίας που να 

καλύπτουν όλο το φάσμα των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού (κυλιόμενα ωράρια) με στόχο τη 

θεμελίωση κουλτούρας πάνω σε θέματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, τον ιατρικό έλεγχο 

καταλληλότητας εργασίας του προσωπικού, τη διενέργεια τακτικών ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 

παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των εκάστοτε διατάξεων.  Επίσης, μεριμνά για 

τις τακτικές εκπαίδευσης υγείας και ασφάλειας στην εργασία για όλους τους εργαζόμενους. 

 

Η Εταιρεία στα πλαίσια τήρησης των μέτρων της πανδημίας του COVID-19 και πάντα με γνώμονα την 

εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την απρόσκοπτη λειτουργία της: 

 διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των επίσημων φορέων 

δημόσιας υγείας.  
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 περιοδικά υποβάλλει το προσωπικό της, συνολικά, σε επί μέρους τμήματα ή ακόμα και μεμονωμένα, σε 

τεστ COVID-19 με σκοπό την συμβολή της στην ελαχιστοποίηση της διασποράς του ιού. 

 εφοδιάζει το προσωπικό με αντισηπτικά και μάσκες σε τακτική βάση. 

 έχει εφαρμόσει τη διαδικασία της θερμομέτρησης στα πλαίσια απομόνωσης των περιστατικών με 

συμπτώματα πυρετού. 

 

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια της καθημερινότητας και παρέχει τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) στους ρόλους στους οποίους απαιτούνται τηρώντας τις προδιαγραφές της εκάστοτε 

νομοθεσίας. Τα ΜΑΠ παρέχονται σε ετήσια βάση και υπάρχει διαρκής έλεγχος για την αρτιότητα αυτών. 
 

 

10. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Η Εταιρεία μεριμνά για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα των πελατών, των εργαζομένων της, καθώς και κάθε τρίτου (προμηθευτή, 

αντισυμβαλλόμενου, κ.ο.κ.) με τον οποίο έρχεται σε επαφή, δεσμευόμενη να συμμορφώνεται με την εθνική 

και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους νόμους 4624/2019 

και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία, ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των αρχών που προβλέπει η ως άνω νομοθεσία. Συγκεκριμένα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των 

δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), 

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 

αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς 

σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 

(«περιορισμός του σκοπού»), 

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους 

υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), 

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα 

για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση 

με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»), 

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το 

διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 

το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 

υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), 
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στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 

επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή 

οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και υιοθετήσει μία σειρά Πολιτικών, όπως Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Πολιτική Διαβάθμισης Δεδομένων, Πολιτική Τήρησης και 

Καταστροφής Δεδομένων, Πολιτική Καθαρού Γραφείου και Καθαρής Οθόνης, οι οποίες θέτουν τις βασικές 

αρχές σύννομης και διαφανούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, η Εταιρεία 

ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν μέσω 

ειδικής ενημέρωσης που τους παρέχεται κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, ενώ φροντίζει να 

δεσμεύει συμβατικά τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την 

εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας την οποία αναλαμβάνουν για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες της. 

 

 

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΙΣΧΥΣ 

 

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με το από 28/4/2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφού 

ελήφθησαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρείας, και αναρτάται στον 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

 


