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Θ Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων (ΔΕΠ) ιδρφκθκε το 1996 και 
διαχειρίςτθκε  προγράμματα των Β΄ ΚΠΣ , Γ΄ ΚΠΣ με γεωγραφικι 

αρμοδιότθτα τισ περιφζρειεσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Πελοποννιςου, Ηπείρου 
και Ιονίων Νιςων.

Διαχειρίςτθκε δράςεισ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 ωσ 
εταίροσ του ΕΦΕΠΑΕ , του φορζα που επελζγθ από τθν Ειδικι Τπθρεςία 

Διαχείριςθσ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ 
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων.

Ο ΕΦΕΠΑΕ ςυςτάκθκε το 2009 με τθν ΔΕΠ να είναι ζνα από τα 7 τα 
ιδρυτικά μζλθ. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  2014-2020

τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2020 θ Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων 
ζχει αναλάβει, τθ διαχείριςθ δράςεων και προγραμμάτων, που αφοροφν ςτισ Περιφζρειεσ 
Δυτικισ Ελλάδασ, Πελοποννιςου, Θπείρου και Ιονίων Νιςων ςτα πλαίςια του ΕΠΑνΕΚ και  των 
ΠΕΠ  Δυτικισ Ελλάδοσ , Ιονίων Νιςων και Πελοποννιςου, κακϊσ και τθν δράςθ του 
Μεταφορικοφ Ιςοδφναμου του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιϊτικισ Πολιτικισ..

Θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Πάτρα, ςε γραφεία εφοδιαςμζνα με ςφγχρονθ υλικοτεχνικι 
υποδομι. Επιπλζον διακζτει 16 Περιφερειακά Γραφεία ςτο Επιμελθτιριο κάκε νομοφ τθσ 
γεωγραφικισ τθσ ευκφνθσ. 

Σο ανκρϊπινο δυναμικό , το οποίο ςτθν παροφςα φάςθ αρικμεί τα 108 άτομα πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, απαρτίηεται από ζμπειρα ςτελζχθ, υψθλισ επιςτθμονικισ ειδίκευςθσ και 
κατάρτιςθσ, ενϊ διακζτει και ζνα δίκτυο εξωτερικϊν ςυνεργατϊν με ανάλογο υψθλό επίπεδο .

Επενδφει ςτθν ευρεία Προβολι - Δθμοςιότθτα των Δράςεων αξιοποιϊντασ όλα τα γραφεία 
τθσ,  τα οποία αποτελοφν ςθμεία ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ των ενδιαφερομζνων.   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  2014-2020
ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΠ 

O ΕΦΕΠΑΕ και θ ΔΕΠ ζχουν εμπράκτωσ αποδείξει :
 ςυνζπεια και επιμονι ςτθν τιρθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου  
 αποτελεςματικι και διαφανι διαχείριςθ του ζργου που του ανετζκθ.

Γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τα αποτελζςματα ςειράσ ελζγχων που διενεργικθκαν ςτο 
φορζα από εγχϊρια (ΕΔΕΛ, ΕΤΔ/ΕΠΑΝ) αλλά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα (Eυρωπαϊκό
Ελεγκτικό υνζδριο, DG REGIO).  Ουδζποτε προζκυψε ηιτθμα Δθμοςιονομικισ Διόρκωςθσ. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ και θ ΔΕΠ μεριμνοφν για τθ μθ φπαρξθ αςυμβίβαςτου ωσ προσ τισ εκάςτοτε 
ιδιότθτεσ των ςτελεχϊν του, κακ‘ όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ των πράξεων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςταδίων τθσ αξιολόγθςθσ προσ ζνταξθ και τθσ επαλικευςθσ 
προσ καταβολι των ενιςχφςεων. 

Επιπλζον διακζτουν Μθτρϊο Αξιολογθτϊν πανελλαδικισ διάςταςθσ άνω των 2.500 μελϊν.  



Λειτουργία Φορζα  και Εκταμιεφςεισ 
εν μζςω τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ

Θ Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ανάγκθσ
περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του νζου κορονοϊοφ SARS-CoV-2 (COVID-19
λοίμωξθ) ςτθ χϊρα , προχϊρθςε ςταδιακά ςτθν λιψθ και εφαρμογι ςειράσ
μζτρων, βάςει και οδθγιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με μοναδικι
προτεραιότθτα τθν προςταςία τθσ υγείασ τόςο των ςυνεργατϊν τθσ όςο και
των επενδυτϊν και ταυτόχρονα κζτοντασ ςτόχο τθν εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ
και τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ.

Ενδεικτικά ςτο τελευταίο 4μθνο, ςε μια περίοδο που δοκιμάςτθκε θ
οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ , ο φορζασ προχϊρθςε ςε εκταμιεφςεισ ποςϊν
προσ τουσ δικαιοφχουσ που υπερβαίνει τα 7.000.000,00€ μθνιαίωσ.



Διαχειριςτικό ζργο ανά Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα

Ανά Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα θ εικόνα των δράςεων ζχει ωσ ακολοφκωσ :

• Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτασ, Επιχειρθματικότθτασ και 
Καινοτομίασ (ΕΠΑνΕΚ)

τα πλαίςια του ΕΠΑνΕΚ προκθρφχκθκαν και υλοποιοφνται 12 δράςεισ .

Θ προκιρυξθ για τθν δράςθ  Εργαλειοκικθ Ανταγωνιςτικότθτα είναι ανοιχτι ςτθν 
παροφςα φάςθ και κα παραμείνει μζχρι τθν εξάντλθςθ των διακζςιμων κονδυλίων.

Σα ενταγμζνα ζργα για τισ δράςεισ του ΕΠΑνΕΚ ανζρχονται ςτα 5.890 με δ/δ 
436.004.105,29€ , ανζρχονται ςε ποςοςτό του 23% των εντεταμζνων ζργων του ΕΦΕΠΑΕ.  

τον ακόλουκο πίνακα αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία ανά νομό και περιφζρεια.



Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ΕΠΑνΕΚ) - Εντάξεισ

Α/Α ΝΟΜΟ ΑΡ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ Π/Τ ΤΝΟΛΙΚΗ Δ/Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1 ΑΧΑΪΑ 861 92.028.689,78 € 49.731.612,22 €

2 ΘΛΕΙΑ 243 24.557.305,91 € 13.649.563,24 €

3 ΑΙΣ/ΝΙΑ 453 40.052.909,30 € 22.208.052,34 €

ΤΝΟΛΟ 1557 156.638.904,99 € 85.589.227,80 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 799 80.189.199,95 € 43.649.352,05 €

5 ΠΡΕΒΕΗΑ 306 61.240.524,80 € 31.378.517,93 €

6 ΑΡΣΑ 190 17.223.518,85 € 9.694.973,71 €

7 ΘΕΠΡΩΣΙΑ 208 35.673.443,54 € 18.715.427,08 €

ΤΝΟΛΟ 1503 194.326.687,14 € 103.438.270,77 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

8 ΑΡΚΑΔΙΑ 137 14.534.099,25 € 7.822.278,64 €

9 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 321 42.640.014,50 € 22.457.716,38 €

10 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 314 39.456.061,19 € 21.285.354,78 €

11 ΛΑΚΩΝΙΑ 180 22.293.693,07 € 11.923.386,93 €

12 ΜΕΘΝΙΑ 469 68.723.833,29 € 36.283.160,82 €

ΤΝΟΛΟ 1421 187.647.701,30 € 99.771.897,55 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

13 ΗΑΚΤΝΘΟΤ 287 53.379.598,39 € 26.764.635,87 €

14 ΚΕΡΚΤΡΑ 446 68.199.974,23 € 34.900.229,63 €

15 ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ & ΙΘΑΚΘ 261 59.760.989,38 € 29.888.674,48 €

16 ΛΕΤΚΑΔΑ 415 110.522.913,88 € 55.651.169,19 €

ΤΝΟΛΟ 1409 291.863.475,88 € 147.204.709,17 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.890 830.476.769,32 € 436.004.105,29 €



Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ΕΠΑνΕΚ) - Εκταμιεφςεισ

ΤΝΟΛΟ ΔΡΑΕΩΝ

Α/Α ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΙΚΘ ΚΑΣΑΒΛΘΘΕΙΑ Δ/Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1 ΑΧΑΪΑ 14.710.137,18 €

2 ΘΛΕΙΑ 2.758.736,61 €

3 ΑΙΣ/ΝΙΑ 5.440.090,95 €

ΤΝΟΛΟ 22.908.964,74 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.535.431,91 €

5 ΠΡΕΒΕΗΑ 7.468.129,08 €

6 ΑΡΣΑ 2.685.647,57 €

7 ΘΕΠΡΩΣΙΑ 3.732.662,80 €

ΤΝΟΛΟ 25.421.871,36 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

8 ΑΡΚΑΔΙΑ 1.242.895,48 €

9 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 3.910.263,41 €

10 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 3.916.862,21 €

11 ΛΑΚΩΝΙΑ 1.501.151,40 €

12 ΜΕΘΝΙΑ 5.236.021,31 €

ΤΝΟΛΟ 15.807.193,81 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

13 ΗΑΚΤΝΘΟΤ 4.128.123,71 €

14 ΚΕΡΚΤΡΑ 6.390.187,43 €

15 ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ & ΙΘΑΚΘ 2.762.432,50 €

16 ΛΕΤΚΑΔΑ 6.876.228,55 €

ΤΝΟΛΟ 20.156.972,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 84.295.002,10 €

Θ ςυνολικι καταβλθκείςα δθμόςια
δαπάνθ μζχρι 31/12/2020 εκτιμάται ότι
κα ανζλκει ςτα 138,00 εκ €. Με
δεδομζνο ότι θ κορφφωςθ τθσ
υλοποίθςθσ αναμζνεται τα επόμενα δφο
με τρία ζτθ και ότι φζτοσ το μεγαλφτερο
διάςτθμα αφοροφςε το επίμαχο
διάςτθμα του lockdown, οι εκταμιεφςεισ
προσ τουσ δικαιοφχουσ μζχρι τθν
15/6/2020 ανά νομό και περιφζρεια
ζχουν ωσ εξισ :



το πλαίςιο διαχείριςθσ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων(ΠΕΠ) ο ΕΦΕΠΑΕ ζχει οριςκεί 

ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ και για 12 Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα

Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ, ωσ εταίροσ του ΕΦΕΠΑΕ- ορίςκθκε ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ ςε

•Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

ΠΕΠ ΦΕΚ Δ/Δ ΕΚΧΩΡΗΗ

«Δυτικι Ελλάδα 2014-2020» ΦΕΚ 6069/2018 22.855.773,00 €

«Ιόνια Νθςιά 2014-2020» ΦΕΚ 772/2019 16.190.439,00 €

«Πελοπόννθςοσ 2014-2020» ΦΕΚ 92/2020 33.170.000,00 €

ε ςτάδιο επεξεργαςίασ είναι και θ πρόταςθ που ζχει γίνει από τα Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειροσ 2014-2020»



Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

Δράςεισ "Δυτικι Ελλάδα 2014-2020"

Ενίςχυςθ των Πράςινων Επιχειριςεων & ανακφκλωςθσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα
υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ:   4.578.324,00€

Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων :   25.000-300.000€
τάδιο Τλοποίθςθσ: Αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων

Αρικμόσ υποβλθκζντων ςχεδίων :  30
Δ/Δ υποβλθκζντων ςχεδίων :  3.966.546,57€.

Ενίςχυςθ των επιχειριςεων ΣΠΕ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ

υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ: 3.877.449,00€

Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων: 200.000-1.000.000€

τάδιο Τλοποίθςθσ: Προδθμοςίευςθ-Διαβοφλευςθ

ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίςχυςθ του μεγζκουσ και τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ Μεταποιθτικϊν και λοιπϊν επιχειριςεων τθσ ΠΔΕ
υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ: 10.000.000,00€

Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων:20.000-1.000.000€
τάδιο Τλοποίθςθσ: ε αναμονι υπογραφισ Προδθμοςίευςθσ από τον Περιφερειάρχθ



Ζχει υπογραφεί θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου και το επόμενο διάςτθμα αναμζνονται οι πρϊτεσ δράςεισ.

Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

Δράςεισ "Ιόνια Νθςιά 2014-2020"

υμπράξεισ Επιχειριςεων με Οργανιςμοφσ Ζρευνασ και Διάδοςθσ Γνϊςεων, ςτουσ τομείσ 
εξειδίκευςθσ τθσ RIS3 τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων

υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ: 1.200.000,00€

Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων: 50.000-300.000€ με ςυμμετοχι μία επιχείρθςθ ςτθ 
ςφμπραξθκαι ζωσ του ποςοφ των 600.000€εφόςον ςυμμετζχουν δφο ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ

τάδιο Τλοποίθςθσ: Ολοκλιρωςθ υποβολισ

Αρικμόσ υποβλθκζντων ςχεδίων :  14

Δ/Δ υποβλθκζντων ςχεδίων :  4.743.338,14€

Παροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ ςε τομείσ προτεραιότθτασ τθσ RIS3

υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ: 7.200.000,00€

Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων: 20.000-285.000€

τάδιο Τλοποίθςθσ: Προδθμοςίευςθ

Δράςεισ «Πελοπόννθςοσ 2014-2020"



Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το εκνικό χρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του Προγράμματοσ 
Δθμόςιων Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΤΝΑΝΠ). 

τισ 26/11/2018 υπεγράφθ θ  ςφμβαςθ  με το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιϊτικισ Πολιτικισ 
βάςει τθσ οποίασ ο ΕΦΕΠΑΕ ανζλαβε τθν διαχείριςθ τθσ δράςθσ του ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟΤ 

ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ , με προχπολογιςμό  250.000.000 € (Δθμόςια Δαπάνθ).

Μζχρι και τισ 31/05/2020 μζςω τθσ δράςθσ είχαν καταβλθκεί 956.720,33€.

ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟ



Η Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων μζςα από τθν 22ετθ
πορεία ςτθν διαχείριςθ δράςεων ζχει καταςτεί ςθμείο Αναφοράσ 

ςτθν Περιφερειακι Ανάπτυξθ και φορζασ υψθλοφ κφρουσ και 
αξιοπιςτίασ που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με ταχφτθτα, διαφάνεια 

και αποτελεςματικότθτα 

Επιβεβαίωςθ του ανωτζρω αποτελεί θ λιψθ του πιςτοποιθτικοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 



 Σι αφορά το πρότυπο ISO 37001 ;

Σο πρότυπο ISO 37001 εκδόκθκε το 2016 και παρζχει τισ απαιτιςεισ για τθν 
εφαρμογι, διατιρθςθ και βελτίωςθ ενόσ ςυςτιματοσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ από μια επιχείρθςθ, προωκϊντασ μια θκικι επιχειρθματικι φιλοςοφία.

Περιλαμβάνει μζτρα και ελζγχουσ βαςιηόμενα ςε καλζσ πρακτικζσ και αποςκοπεί 
ςτθν καλλιζργεια μιασ εταιρικισ κουλτοφρασ κατά τθσ δωροδοκίασ. Εφαρμόηεται 
από όλεσ τισ επιχειριςεισ και μπορεί να είναι ςυμβατό με διαδικαςίεσ, διεργαςίεσ 
και μζτρα ελζγχου που υφίςτανται ςφμφωνα με υπάρχοντα ςυςτιματα διαχείριςθσ 
(π.χ. ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001).

Φυςικά, όπωσ ςε όλα τα ςυςτιματα διαχείριςθσ, θ αποτελεςματικι εφαρμογι του 
ζγκειται ςτθ δζςμευςθ και τθ βοφλθςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ.

ISO 37001 :2016



 Ποια είναι τα πλεονεκτιματα μιασ τζτοιασ πιςτοποίθςθσ;

Σα κφρια οφζλθ από τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά τθσ 
δωροδοκίασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 είναι τα ακόλουκα:

· Μείωςθ του κινδφνου να λάβει χϊρα δωροδοκία
· Απόκτθςθ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτθν αγορά
· Παροχι απόδειξθσ προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ
· Αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τθ διαμόρφωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ 
ςτρατθγικισ 

βιωςιμότθτασ μιασ επιχείρθςθσ
· Κινθτοποίθςθ και ενεργι ςυμμετοχι του προςωπικοφ
· Προςτικζμενθ αξία ςτισ αρχζσ βιωςιμότθτασ και κοινωνικισ υπευκυνότθτασ
· Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ διερεφνθςθσ μιασ δωροδοκίασ, παρζχει απόδειξθ 
προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ και τισ αρμόδιεσ αρχζσ ότι θ επιχείρθςθ είχε λάβει 
μζτρα για τθν αποφυγι τθσ
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 Η εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά τθσ δωροδοκίασ διαςφαλίηει τθ μθ φπαρξθ ςυμβάντων 
δωροδοκίασ;

H εφαρμογι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ και θ πιςτοποίθςι του ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 δεν 
μπορεί να αποκλείςει τθν φπαρξθ ςυμβάντοσ δωροδοκίασ, εντοφτοισ βοθκάει τθν επιχείρθςθ να εφαρμόςει 
ιςχυρά και αποτελεςματικά μζτρα για τθν αποφυγι του και τθ μείωςθ των ςχετικϊν κινδφνων.

 Σι ςθμαίνει θ πιςτοποίθςθ με ISO 37001 για τθ Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Δυτικισ 
Ελλάδοσ - Πελοποννιςου - Ηπείρου & Ιονίων Νιςων?

Θ πιςτοποίθςθ τθσ Διαχειριςτικισ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων με ISO 37001 από τθν EUROCERT είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικι, λόγω και του αντικειμζνου ςτο οποίο δραςτθριοποιείται. φμφωνα με τα δεδομζνα 
τθσ EUROCERT, αποτελεί τθν 1θ εταιρεία του κλάδου ςτθν Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτοφ του είδουσ τθν 
πιςτοποίθςθ, θ οποία αναδεικνφει τόςο τθ δζςμευςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, όςο και τα αυςτθρά 
προλθπτικά μζτρα που λαμβάνει ςτα πλαίςια εφαρμογισ των αρχϊν τθσ ανεξαρτθςίασ, αμερολθψίασ και 
ακεραιότθτασ. Αποτελεί εξάλλου ςθμαντικό παράδειγμα προσ μίμθςθ και για άλλεσ εταιρείεσ του κλάδου.
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Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ 


