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Εισαγωγή 
 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας (εφεξής «ο Κώδικας») υιοθετήθηκε από την ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ) με την από 21/01/2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της. Σκοπός του είναι να προωθήσει μια κοινή εταιρική κουλτούρα 

που να ενθαρρύνει συμπεριφορές βάσει των βέλτιστων αρχών επαγγελματικής ηθικής και 

συμπεριφοράς, αλλά και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και καθορίζουν την καθημερινή μας 

συμπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των αρχών και κανόνων περιγράφει τη 

συμπεριφορά που αναμένουμε από τους εργαζομένους μας, τους εθελοντές καθώς επίσης 

και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους 

πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. 

Σκοπός του Κώδικα είναι η καθοδήγησή μας στην λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις στις 

οποίες μπορεί να δημιουργηθούν διλήμματα σχετικά με τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς 

και αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται των αρχών και κανόνων της επιχειρηματικής 

ηθικής. 

Υποχρεούμαστε όλοι να μελετήσουμε τον Κώδικα και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι: 

Ο Κώδικας δεν περιλαμβάνει κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ούτε καλύπτει κάθε θέμα σε πλήρη 

ανάλυση. Σε περίπτωση που μια κατάσταση ή ο ενδεδειγμένος χειρισμός της δεν είναι 

σαφής, πρέπει να ζητήσουμε καθοδήγηση από τη Διοίκηση πριν προβούμε σε οποιαδήποτε 

ενέργεια. 

Ο Κώδικας θα γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους και σε 

όλους τους εθελοντές κατά την έναρξη της μεταξύ μας συνεργασίας. Επιπλέον, είναι 

αναρτημένος τόσο στην ιστοσελίδα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος σε εμάς και τους 

συνεργάτες μας. 

 

Οι Αρχές μας 
 

Ακεραιότητα – Επαγγελματική Ηθική 

Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς 

δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα 

ευθύνης και δεοντολογίας. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με 

ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, 

στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της εταιρείας μας 

 

Δέσμευση 

Είμαστε υπερήφανοι και αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις 

με κάθε συνεργαζόμενο. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και 

παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενους μας να είναι 

παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να 

διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα. 

 

Ισότητα 



Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο. 

Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που 

μπορεί να οδηγήσει σε διακριτική μεταχείριση ή αποκλεισμό.  

 

Νέες τεχνολογίες-Καινοτομία 

Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα τεχνολογικής εξειδίκευσης με σκοπό τη συνεχή επίτευξη 

αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα 

περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στις 

τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή 

καινοτόμων ιδεών. 

 

Συνεργασία-Ομαδικότητα 

Δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας κατά την εργασία μας. Δουλεύουμε 

συνεργαστικά, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε 

ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, 

αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος της Εταιρίας και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. 

 

Αξιοκρατία 

Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Λαμβάνουμε αποφάσεις 

τεκμηριώνοντας το σκεπτικό μας και δίνουμε διευκρινίσεις, προκειμένου να μην υπάρχουν 

παρερμηνείες ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων.  

 

Δώρα, Προσκλήσεις και άλλες Δωρεές 

Σχετικά με τυχόν δώρα, δωρεές, φιλοδωρήματα ή προσφορές με τη μορφή δώρων 

εξασφαλίζουμε αυστηρά και μέσω διαδικασιών, ότι δεν προκύπτει καμία περίπτωση 

κακοήθειας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων, 

δωρεών που μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά μας ή φαίνεται ότι επηρεάζουν 

τις επαγγελματικές μας αποφάσεις. 

 

Σεβασμός στην Κοινωνία και το Περιβάλλον 

Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν 

τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον. 

Σεβόμαστε την κοινωνία, δεν προβαίνουμε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να τη βλάψουν 

και υποστηρίζουμε την προσφορά στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε. Επιδεικνύουμε 

αντανακλαστικά κοινωνικής ευαισθησίας και επιχειρούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην 

υιοθέτηση νέων πρακτικών που συμβάλλουν στην Κοινωνική Δικαιοσύνη και προσέγγιση.  

 

Ακεραιότητα-Λογοδοσία 
 

Υπευθυνότητα 

Ενεργούμε υπεύθυνα με βάση τις κοινές μας αξίες και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες των 

αποφάσεων και συμπεριφορών μας. 

 

Πρόληψη Διαφθοράς 



Η διαφθορά απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες, την εθνική νομοθεσία και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό μας. Σε συμμόρφωση με τους νόμους κατά της διαφθοράς και της 

δωροδοκίας, δεν επιτρέπουμε καμία μορφή δωροδοκίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, 

επαγγελματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα 

μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής. 

 

Ξέπλυμα Χρήματος 

Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με ξέπλυμα 

χρήματος ή παράνομη χρηματοδότηση και συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς, της χώρας και της ΕΕ. 

Ως επακόλουθο, δεσμευόμαστε να καθορίζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι 

εργαζόμενοι και άλλοι συμμέτοχοι μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους 

σχετικά με υποψία απάτης ή διαφθοράς. 

Η Διοίκηση έχει τη βασική ευθύνη για την πρόληψη, παρακολούθηση, και λήψη δράσεων 

σε περίπτωση απάτης και ενδεχόμενης κακόβουλης συμπεριφοράς και ασκεί εποπτικό 

ρόλο. Κάθε εργαζόμενος και εθελοντής οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικασίες και τις 

δικλίδες ασφαλείας και να αναφέρει τυχόν παρανοήσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα 

αποτελέσματά τους. 

 

 Συμμόρφωση 
 

Όλοι οι εργαζόμενοι, εθελοντές αλλά και άλλα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της 

ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναμένεται να συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους 

κανόνες και να τηρούν τους επιβαλλόμενους περιορισμούς. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι 

προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρίας. Κύρια προτεραιότητα της Εταιρίας αποτελεί ο σεβασμός των 

νομοθετημένων διατάξεων και εσωτερικών οδηγιών, όπως επίσης και η επακόλουθη 

νομοταγής και ορθή συμπεριφορά. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίθεσης μεταξύ του νόμου και 

των αρχών που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα, ο νόμος υπερισχύει. 

 

Σύγκρουση Συμφερόντων 
Εργαζόμενοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές 

τους αλλά και τις τυχόν άλλες εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν 

συγκρούεται ή δεν φαίνεται να συγκρούεται με τα συμφέροντα της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Σε 

περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα να γίνει 

αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόσωπο στη Διοίκηση.  

Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι και εθελοντές πρέπει να ενημερώνουν τη Διοίκηση για 

ενδεχόμενη σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ έχει επαγγελματικές 

συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Στις σχέσεις 

αυτές περιλαμβάνονται δεσμοί αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεργασία ή επενδύσεις. 

 



 Σχέσεις με Τρίτους 
Οι σχέσεις της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ με κάθε συνεργαζόμενο τρίτο διέπονται από διαφάνεια και 

δικαιοσύνη. Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ δε θα προσφέρει σε πελάτες, πιθανούς πελάτες, κυβερνήσεις, 

κυβερνητικούς φορείς ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους των παραπάνω, τυχόν 

ανταμοιβές ή οφέλη κατά παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε γενικά αποδεκτών 

επιχειρηματικών πρακτικών.  

Αναμένουμε επίσης από κάθε συνεργαζόμενο τρίτο να σέβεται το νόμο, τα γενικώς 

αποδεκτά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες μας, όπως 

περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα. 

 

Σχέση με Προμηθευτές 
Η σχέση της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ με κάθε προμηθευτή διέπονται από συνέπεια και αξιοπιστία. Για 

τα προϊόντα που προμηθεύεται η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ τίθενται υψηλές προδιαγραφές και δίνεται 

βαρύτητα στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας. Επιλέγονται προϊόντα με 

μέριμνα ως προς τη φιλικότητα στο περιβάλλον και διασφαλίζεται η ακρίβεια στο χρόνο 

παράδοσης. Οι προμηθευτές αξιολογούνται και επιλέγονται προμηθευτές που έχουν 

διαπιστωμένη ποιότητα και συνέπεια.  

 

Σχέση με Συνεργάτες 
Για την παροχή υπηρεσιών και κάθε συνεργασία που αφορά υπηρεσίες και τεχνική 

υποστήριξη επιλέγονται συνεργάτες με αξιοπιστία, που μπορούν να συμμορφωθούν με τις 

υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Οι συνεργάτες δεσμεύονται 

με ρήτρες εμπιστευτικότητας, τήρησης των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και υποχρέωσης 

συνεργασίας, προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις δεδομένων και πληροφοριών. 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, εγγυόμαστε την προστασία της ιδιωτικότητας, σε 

συμμόρφωση με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Εφαρμόζουμε διαδικασίες, 

προκειμένου να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οφείλουμε 

να τηρούμε πάντα την Πολιτική Προστασίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. 

Διαμορφώσαμε και έχουμε θέσει σε εφαρμογή πολιτικές και μέτρα ώστε να αποφύγουμε 

πιθανές παραβιάσεις δεδομένων και οι εργαζόμενοι και εθελοντές γνωρίζουν ότι πρέπει να 

ενημερώνουν αμελλητί για κάθε πιθανή παραβίαση, ώστε η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ να λάβει 

πρωτοβουλίες άμεσα και υπεύθυνα.  

 

Ασφάλεια Πληροφοριών  
Κάθε πληροφορία, που αφορά την ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ και περιέρχεται σε γνώση την Διοίκηση, 

των εργαζομένων ή των εθελοντών υπόκεινται σε διαχείριση ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες. Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε πρόσωπα 

ή οργανισμούς εκτός της Εταιρίας ή σε εργαζόμενους της Εταιρίας που δεν διαθέτουν την 

κατάλληλη εξουσιοδότηση. 



Οι εργαζόμενοι και εθελοντές στην ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην 

Εταιρία αλλά και μετά το πέρας της συνεργασίας, δεν πρέπει να αποκαλύπτουν 

εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους αλλά θα πρέπει να διαχειρίζονται με μέγιστη 

διακριτικότητα τις επιχειρηματικές και εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 
Η διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών εντός των 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Προσωπικά και 

επαγγελματικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 

απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση κάθε τεχνικού διαθέσιμου μέσου, με βάση το 

εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο. 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασιακές Πρακτικές 
Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 

ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, σε όλο το πλαίσιο της λειτουργίας της σέβεται την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος 

παραβίασης ή καταπάτησής τους. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται η αποφυγή της 

παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, η τήρηση των αρχών για αποφυγή διακρίσεων 

στον εργασιακό χώρο, το δικαίωμα της ελευθερίας του συνδικαλισμού και της συνάθροισης 

και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. 

 

Αποφυγή Διακρίσεων 

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, την 

ηλικία, ενδεχόμενη αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, το συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. 

Επιπρόσθετα, ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο. 

 

Ισότητα και Ίσες Ευκαιρίες 

Δεν ανεχόμαστε οποιοδήποτε είδος φυλετικής διάκρισης ή διακρίσεις που σχετίζονται με το 

γένος, τη θρησκεία, την ηλικία, την εθνικότητα, την κοινωνική ή εθνική προέλευση, την 

αναπηρία, τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή τον συνδικαλισμό. Οι αρχές 

αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται ξεκινώντας από την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς 

και σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων μας. 

Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 

αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου. 

 

Καταναγκαστική ή Παιδική Εργασία 

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας. Το κατώτερο 

όριο ηλικίας απασχόλησης είναι τα 18 έτη. 

 

Παρενόχληση 

Απαγορεύεται κάθε είδος παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών 

σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης κάθε άλλης νομικά προστατευόμενης 

κατηγορίας), εκφοβισμού, αγένειας ή ασέβειας καθώς και άσεμνα σχόλια.  



 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, εθελοντές και επαγγελματικοί 

συνεργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της, εργάζονται σε ένα υγιές και 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς 

κινδύνους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και 

των επαγγελματικών ασθενειών. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και 

συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεών τους σε θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας. 

 

 Προστασία του Περιβάλλοντος 
Στόχο μας αποτελούν η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, η συνεχής 

βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και η προαγωγή της περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας στην κουλτούρα μας.  

 

 Χρηματοοικονομική και μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
Η ακεραιότητα των οικονομικών αναφορών είναι κρίσιμη για τη διοίκηση της Εταιρίας όπως 

και για την ορθή και ακριβή γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων της. Όλες οι 

οικονομικές συναλλαγές της Εταιρίας καταγράφονται και δημοσιεύονται πάντα σε 

συμφωνία με γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές ενώ τα λογιστικά αρχεία 

παρουσιάζουν με ορθό και όχι παραπλανητικό τρόπο την φύση των συναλλαγών.  

 

Υπευθυνότητα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αποτελεί ευθύνη των υπεύθυνων τμημάτων της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ να κοινοποιούν και να 

προωθούν το περιεχόμενο και το πνεύμα του παρόντος Κώδικα σε όλους τους 

εργαζόμενους και εθελοντές με τους οποίους συνεργάζονται. Ρητή ή σιωπηρή αποδοχή 

αμφισβητούμενων ενεργειών δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Επιπλέον, ο Κώδικας Δεοντολογίας δημοσιεύεται και διανέμεται σε όλους τους 

εργαζόμενους και αναρτάται στο εσωτερικό δίκτυο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι 

εργαζόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευση για τον Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό την περαιτέρω 

κατανόησή του. 

 

Καταγγελία Παραβιάσεων 
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν στη Διοίκηση περιπτώσεις όπου 

φαίνεται ότι παραβιάζεται το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα πρόσωπα που 

αναφέρουν τις παραβιάσεις καλή τη πίστη δε θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους 

αντίποινα. Οι αναφορές θα εξετάζονται, και όπου απαιτείται θα αναλαμβάνονται 

διορθωτικές και κατασταλτικές ενέργειες. 

 



Επικαιροποίηση Κώδικα 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ και 

μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 

ακυρώσεις γνωστοποιούνται ανάλογα. 

 

 


