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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
Αριθμός 

Έκδοσης 

Ημερομηνία 

Έκδοσης 

Τελευταία 

Τροποποίηση 

Σημεία που μεταβλήθηκαν 

01  Ιούλιος 2022 Αρχική Έκδοση 

   Τελευταία Τροποποίηση 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Κανονισμός Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΛΟΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (εφεξής η «Εταιρεία»), στην παρούσα μορφή, καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν.4706/2020, των Αποφάσεων 5/204/2000 και 3/348/2005 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

 

 

2.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Σκοπός της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής 

συμμόρφωσης της εταιρίας Εποπτεύει και συντονίζει τη συμμόρφωση της εταιρίας  με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες των εποπτικών αρχών, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες και 

κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί. 

 

 

 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης επιλέγεται από τον Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας 

και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, ακολουθώντας τις Πολιτικές και Διαδικασίες Πρόσληψης 

αυτής και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική  επαγγελματική εμπειρία για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 

 

  

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, τους πόρους και την 

εμπειρία ώστε να ασκεί αποτελεσματικά και με ευθιξία τα καθήκοντά του. Έχει πλήρη πρόσβαση 

σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα της επιχείρησης που είναι απαραίτητα για την άσκηση 

των καθηκόντων του. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δε θα πρέπει να εμπλέκονται στην 

εκτέλεση καθηκόντων και υπηρεσιών που από τη φύση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είναι 

εξουσιοδοτημένοι να εποπτεύουν.  

 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, έχει ως  βασική αποστολή  

• Την παρακολούθηση  του κανονιστικού πλαισίου και τη διενέργεια  αξιολόγησης των κινδύνων 

μη συμμόρφωσης με αυτό. Υποστηρίζει την εταιρία  ώστε να παρακολουθεί, να εντοπίζει και 

να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης.  

• Διασφαλίζει ότι όλοι υπεύθυνοι και οι μονάδες της εταιρίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του κανονιστικού πλαισίου.  

• Ενημερώνει τη Διοίκησης για νέους νόμους και κανονισμούς και να τη συμβουλεύει σχετικά με 

τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη λειτουργία της εταιρίας. 
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Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα πρέπει να: 

• Παραμένει ενήμερος σχετικά με τις νομικές και κανονιστικές εξελίξεις στον τομέα της 

κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας . 

• Διασφαλίζει με κατάλληλες διαδικασίες την  τήρηση των προθεσμιών για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και παρέχει για το σκοπό 

αυτό σχετική έγγραφη διαβεβαίωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των περιοδικών 

αναφορών του. 

• Σχεδιάζει και  επιβλέπει το πρόγραμμα ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης, το οποίο 

αναθεωρεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά στο έτος, ανάλογα με τις ανάγκες. 

• Ελέγχει, την τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων και βιβλίων (έγχαρτων και ηλεκτρονικών) ανά 

Τμήμα, βάσει των επιχειρησιακών λειτουργιών που αυτό ασκεί. 

• Ενημερώνει το προσωπικό της Εταιρείας  τόσο για τις εκάστοτε τροποποιήσεις στο ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο όσο και για την υιοθέτηση αποτελεσματικότερης εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών, ενημερωτικών σημειωμάτων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

• Συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα Τμήματα της Εταιρείας (π.χ. Διαχείριση Κινδύνων, 

Εσωτερικό Έλεγχο, Εμπορικής Προώθησης), αλλά και με τις εκάστοτε επιτροπές, με στόχο την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

• Ζητά τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της Εταιρείας για τη θέσπιση κατευθυντήριων 

γραμμών, τις οποίες θα ακολουθήσει η Εταιρεία με στόχο την αποτελεσματικότερη 

συμμόρφωσή της, με τις κείμενες διατάξεις. 

• Εντοπίζει τα σημεία που ενέχουν κινδύνους για την Εταιρεία από τη μη συμμόρφωσή της με 

τους κανονισμούς και προτείνει διορθωτικές ενέργειες με στόχο την επίλυση προβληματικών 

καταστάσεων. 

• Παρέχει αναφορές προς το Δ.Σ. σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία φορά στο έτος) αλλά και σε 

έκτακτη βάση, με στόχο την ενημέρωση των μελών του για την εφαρμογή και την πρόοδο των 

ενεργειών συμμόρφωσης, αναφέροντας ιδίως εάν λήφθηκαν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες. 

• Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις επί θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς τις Αρχές, 

όπως και όποτε απαιτείται. 

• Ενεργεί ως πρωταρχικό σημείο επαφής μεταξύ των Εποπτικών Αρχών και της Εταιρείας, 

αναφορικά με θέματα λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

• Προάγει μια συνολική κουλτούρα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο προσωπικό και τα ανώτερα 

στελέχη της Εταιρείας. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση έχει σαν βασικό σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αντιμετώπιση 

των πάσης φύσεως επιπτώσεων, από τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης της Εταιρείας.  

 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ακολουθεί ενδεικτικά τα παρακάτω στάδια: 

• Διαμόρφωση Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

• Παρακολούθηση Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου  

• Περιοδικός Έλεγχος τήρηση των προβλεπόμενων 

• Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών 

• Εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

• Αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί επίσης περιοδικώς, την εκτέλεση της 

ουσιώδους επιχειρησιακής λειτουργίας που ενδέχεται να έχει ανατεθεί εξωτερικά σε τρίτο 

συνεργάτη παροχής υπηρεσιών και υποβάλει εκθέσεις τουλάχιστον ανά έτος στο Δ.Σ. της 

Εταιρείας.   

 

 

5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπάγεται  διοικητικά και λειτουργικά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Εταιρείας, αλλά το έργο του εποπτεύεται και από την Επιτροπή Ελέγχου. 

 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν αναθεωρήσεις αυτού, γίνονται έπειτα 

από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας . 

 

 

6. ΙΣΧΥΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας και από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας . Ο Υπεύθυνος 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει τη δυνατότητα να επισκοπεί και να επαναξιολογεί τον Κανονισμό 

της σε περιοδική βάση αλλά όχι αργότερα από το πέρας της 5ετίας και να προτείνει για έγκριση τις 

αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.  


