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1. Εισαγωγή  
1.1 Η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTΕRS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTΕRS Α.Ε.Β.Ε.» 

(εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις και ρυθμίσεις του ισχύοντος 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και 
λειτουργεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  

Κανονισμού Λειτουργίας της, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

2. Σκοπός - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 
2.1 Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή της αναγκαίας συνδρομής 

και υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του αναφορικά  με:  

(α) την διασφάλιση της ποιότητας, πληρότητας, ορθότητας, αντικειμενικότητας και 
ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,  
(β) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου και  διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, 
(γ) την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και την επίβλεψη της 
ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και 

(δ) την παρακολούθηση και επίβλεψη των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της 
Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου.  

 
2.2 Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της 

Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά εκτός από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και 
στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος  στην ισχύουσα εγκεκριμένη μορφή του είναι 

διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.plaisio.gr.      
 

2.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επιτροπή Ελέγχου  διαπιστώνει και 
διαβεβαιώνει ότι είχε πλήρη, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία, τα στοιχεία 
και τις πληροφορίες που ήταν αναγκαία και απαραίτητα για την υλοποίηση του σκοπού της, 

διέθετε άμεση και ακώλυτη πρόσβαση στο εκάστοτε αρμόδιο προσωπικό και στελέχη της 
Εταιρείας, της παρασχέθηκαν εκ μέρους της Διοίκησης οι κατάλληλοι πόροι, τα μέσα και η 

αναγκαία υποδομή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και γνωμοδοτήσεις από εξωτερικούς 

φορείς ή συνεργάτες, δυνατότητα της οποίας, ωστόσο, δεν έκανε χρήση, καθόσον δεν 
συνέτρεξε σχετική προ τούτο περίπτωση ή/και ανάγκη . 

 
 

http://www.plaisio.gr/
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3. Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου  
3.1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία 

(3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία οφείλουν να πληρούν, στην πλειοψηφία τους, τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

(άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), να διαθέτουν, στο σύνολό τους, επαρκή γνώση του 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της 

Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, οφείλει να διαθέτει επαρκή γνώση 
και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική και να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   
 

3.2 Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, τα μέλη της οποίας εξελέγησαν - 
ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση αυτού της 9ης Ιουνίου 2021 σε 

συνέχεια της χορηγηθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης 
Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδοτήσεως, αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη με πενταετή θητεία.  
3.3 Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από: 
(α) τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,    
(β) τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και  
(γ) τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  
 

Χάριν πληρότητας της παρούσας ενημέρωσης υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Επιτροπή 
Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία άσκησε τα καθήκοντά της μέχρι τον ορισμό των μελών της 

νέας Επιτροπής, αποτελούνταν από:      
(α) τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,      
(β) τον κ. Ηλία Κλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και  
(γ) την κα. Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.   

 
4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου  

4.1 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της και λαμβανομένου υπόψιν του 
μεγέθους, του επιχειρηματικού μοντέλου και της έκτασης των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου, για την προσήκουσα και αποτελεσματική εκπλήρωση των 
καθηκόντων της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όταν απαιτηθεί.  

H   Επιτροπή  συνεδριάζει  υποχρεωτικά  πριν  από  την  ανακοίνωση  των  ετησίων ή 
ενδιάμεσων   οικονομικών  εκθέσεων   ή  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης που η 



5 
 

Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
λειτουργία της.  Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις 

(4) φορές το χρόνο, ενώ  τουλάχιστον  δύο  (2) φορές  το  χρόνο  συναντά  τους εξωτερικούς 
ελεγκτές της Εταιρείας,  χωρίς  την  παρουσία των μελών της Διοίκησης.   

 
4.2 Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) η Επιτροπή 

Ελέγχου πραγματοποίησε συνολικά οκτώ (8) συνεδριάσεις  με τη συμμετοχή του συνόλου 
των μελών της και όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν ομόφωνα.   Κατά τη διάρκεια εκάστης 

συνεδρίασης ολοκληρώθηκε η εξέταση όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αφού 
προηγουμένως είχαν διανεμηθεί τα απαιτούμενα πληροφοριακά έγγραφα και λοιπά 

αναγκαία στοιχεία. 
Στις περιπτώσεις που κρίθηκε επιβεβλημένο, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Ελέγχου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κύρια διευθυντικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με 
τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η 

Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωση, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και οι Ορκωτοί 
Ελεγκτές- Λογιστές, προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις ή/και 
επεξηγήσεις. 

 
5. Δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021)  

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις της, ασχολήθηκε με θέματα της 
αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, με βάση τη χρονολογική σειρά που έλαβαν χώρα:  

 
Α. Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Υποχρεωτικός Έλεγχος  

▪ Πραγματοποίησε συναντήσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας και ενημερώθηκε για τη 
διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την ροή αυτής. 

▪ Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της εγγεγραμμένης 
στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο στάδιο προγραμματισμού 
του ελέγχου και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος ενεργειών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

του, καθώς και κατά το στάδιο προετοιμασίας των Εκθέσεων Ελέγχου.  
▪ Ενημερώθηκε αναφορικά με τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και την προσέγγιση που 
επρόκειτο να ακολουθηθεί εκ μέρους της Ελεγκτικής Εταιρείας κατά τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(εταιρικών και ενοποιημένων). Κύρια θέματα ελέγχου υπήρξαν η αποτίμηση των 

αποθεμάτων της Εταιρείας, η ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων και η αναγνώριση 
εσόδων. 

▪ Προέβη σε αξιολόγηση του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου και επιβεβαίωσε ότι θα 
καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και θα λάβει υπόψιν τους κύριους τομείς 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.  
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▪ Επισκόπησε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και 
την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του πρώτου (Α΄) εξαμήνου της χρήσεως 2021 

(01.01.2021-30.06.2021). 
▪ Αξιολόγησε την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των ετησίων και εξαμηνιαίων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) σε σχέση με την 
πληροφόρηση που τέθηκε υπόψιν της και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία 

καθώς και τη συμμόρφωση αυτών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ενημέρωσε σχετικά 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

▪ Υπέβαλε εισήγηση-πρόταση προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2021 αναφορικά με την εκλογή-διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας 

με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφού αξιολόγησε 
προηγουμένως το είδος και τη φύση των παραδοτέων εκ μέρους της Ελεγκτικής Εταιρείας 

έργων και υπηρεσιών, το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο για την προσήκουσα ολοκλήρωση 
του ελέγχου, το ύψος της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας, η οποία κρίνεται ως εύλογη και 

ανταποκρινόμενη στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες, την προγενέστερη απρόσκοπτη 
συνεργασία με την εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία, την εμπειρία και εξειδίκευση αυτής και την 
προϋπηρεσία της ως προς τον έλεγχο οντοτήτων αντιστοίχου μεγέθους καθώς και τη 

συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο. 
▪ Εξέτασε το σύνολο των παρασχεθεισών εκ μέρους της Ελεγκτικής Εταιρείας υπηρεσιών, 

αξιολόγησε την απόδοσή τους και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες υπηρεσίες, 
πλην των υποχρεωτικών στα πλαίσια των λογιστικών και φορολογικών ελέγχων.  

▪ Έλαβε γνώση της συμπληρωματικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
με αριθμό 537/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014.        
▪ Επιβεβαίωσε την αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και ακεραιότητα των 

Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και τη μη παροχή οιασδήποτε εξωτερικής 
κατεύθυνσης, οδηγίας, υπόδειξης ή σύστασης εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας.   

▪ Αξιολόγησε τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων καθώς και το εύρος της συμμετοχής του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

στην διαδικασία αυτή.   
▪ Επισκόπησε τις παρουσιάσεις υποψήφιων Ελεγκτικών Εταιριών αναφορικά με τον 

υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), 

απεδέχθη προσφορά και ανέλαβε να προβεί σε σχετική εισήγηση ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας. 
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Β. Εσωτερικός Έλεγχος   
▪ Υπέβαλε αιτιολογημένη πρόταση - γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την 

κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 4706/2020.  

▪ Διενήργησε έρευνα και υπέβαλε αιτιολογημένη πρόταση - γνώμη προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο αναφορικά με το υποψήφιο προς ορισμό ως επικεφαλής της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  15 παρ. 2 του ν. 
4706/2020.  

▪ Επιβεβαίωσε ότι η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος,  προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της, διαθέτει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και την 
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και  δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτής οιοδήποτε 

ασυμβίβαστο εκ των προβλεπομένων στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
▪ Ενημερώθηκε αναφορικά με το καταρτισθέν από την ορισθείσα επικεφαλής της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου για τη χρονική περίοδο 01.07.2021-
31.12.2021, προέβη σε αξιολόγηση  αυτού και εφόσον διαπίστωσε ότι έχει καταρτισθεί με 
βάση την αξιολόγηση των κυριότερων τομέων επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού 

κινδύνου της Εταιρεία, το ενέκρινε στο σύνολό του.  
▪ Διασφάλισε ότι η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχει διαρκή και 

απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις οργανωτικές μονάδες (διευθύνσεις και τμήματα) της 
Εταιρείας και λαμβάνει γνώση όλων των απαιτούμενων για την προσήκουσα άσκηση του 

έργου της εγγράφων, βιβλίων, στοιχείων και πληροφοριών. 
▪ Αξιολόγησε το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την ανεξαρτησία της.  
▪ Επισκόπησε τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους 

κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση.   

▪ Πραγματοποίησε συναντήσεις με την επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για 
τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία των εσωτερικών ελέγχων, επί σκοπώ διασφάλισης ιδίως 
της  απρόσκοπτης υλοποίησης της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου ιδίως μετά την 
έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4706/2020.   

▪ Έλαβε γνώση και αξιολόγησε τις εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προς τις 
ελεγχόμενες μονάδες της Εταιρείας, καθώς και τα τυχόν ευρήματα αναφορικά με την 

εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ιδίως ως 
προς την ορθότητα της χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης 

κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
έχει υιοθετήσει Εταιρεία), τους κινδύνους που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω ευρήματα 

καθώς και τις προτεινόμενες βελτιωτικές ενέργειες.   
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▪ Έλαβε γνώση των τριμηνιαίων αναφορών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα θέματα και προτάσεις εν σχέσει με τα ευρήματα του 

ελέγχου, τα οποία αξιολόγησε και εν συνεχεία υπέβαλε μαζί με τις σχετικές παρατηρήσεις 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

 
Γ. Κανονιστική συμμόρφωση  

Στο πλαίσιο της προσήκουσας συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις διατάξεις 
του ν. 4706/2020, τις σε εφαρμογή αυτών εκδοθείσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προέβη 

κατά τη χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) στην υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο αναφορικά με την κατάρτιση και θέσπιση των ακόλουθων Πολιτικών και 

Διαδικασιών: 
▪  Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

(Σ.Ε.Ε). 
▪  Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σ.Ε.Δ.). 
▪  Διαδικασία Ορισμού Διευθυντικών Στελεχών.  

▪  Διαδικασία Ορισμού Σημαντικών Θυγατρικών. 
▪  Διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων.   

Περαιτέρω, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης προέβη στην 
κατάρτιση του ετήσιου σχέδιο κανονιστικής συμμόρφωσης.  

 
Δ. Λοιπά  

▪  Ενέκρινε το περιεχόμενο της παρασχεθείσας προς τους μετόχους της Εταιρείας 
ενημέρωσης κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2021 αναφορικά με 

τα πεπραγμένα της για την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).      
▪ Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρείας και σε απάντηση της σχετικής με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνέδραμε, στο 
μέτρο και στον βαθμό που την αφορούσε, στην κατάρτιση ανακοίνωσης επί σκοπώ 

ενημέρωσης του επενδυτικού κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση και εξέλιξη των 
θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας για το τρίτο (γ’) τρίμηνο της χρήσεως 2021 
και των τυχόν επιπτώσεων σε αυτά τόσο της ενεργειακής κρίσεως όσο και της πανδημίας.  

▪ Παρείχε προς τη Διοίκηση της Εταιρείας την αναγκαία συνδρομή αναφορικά με τις 
απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις το ν. 4706/2020, προκειμένου 

η Εταιρεία να ολοκληρώσει προσηκόντως και εντός του τιθέμενου χρονικού πλαισίου τη 
διαδικασία πλήρους εναρμόνισης με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.  

▪  Έκρινε σκόπιμη τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων της 
εταιρίας (ΙΤ Audit) από ανεξάρτητο και αρμόδιο εξωτερικό ελεγκτή, λόγω του αυξημένου 

επιπέδου κινδύνου για την εταιρία. 
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6. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Η  Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης την οποία διαθέτει και ακολουθεί η Εταιρεία κατά τα 

ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του α. 151 του ν. 4548/2018, παρατίθεται ρητά 
στην παρούσα, σύμφωνα με τις επιταγές του αρ 44 παρ. 1 περίπτωση θ ν. 4449/2017, όπως 

ισχύει σήμερα ,  έχει δε η εν λόγω Πολιτική ως ακολούθως: 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Είμαστε ένας επιχειρηματικός οργανισμός που επικοινωνεί και αλληλοεπιδρά συστηματικά 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τα οποία ανήκουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της 

Εταιρείας όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Μέσω συχνής επικοινωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μας, βελτιώνουμε τους εταιρικούς μας στόχους, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες μας.  
Τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη μας συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εργαζόμενους, 

μέτοχους, προμηθευτές, πελάτες, καταναλωτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ΜΜΕ.   
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας της Πλαίσιο καθώς 
επηρεάζουν σημαντικά και επηρεάζονται από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Για το 

λόγο αυτό προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις σχέσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
μας. 

  
Οι Αρχές μας 

Στην Πλαίσιο, είμαστε 1.400 συνεργάτες που εργαζόμαστε καθημερινά λαμβάνοντας υπόψη 
επτά αρχές. Είναι οι αρχές που καθορίζουν εδώ και 52 χρόνια την ταυτότητά μας, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη μελλοντική μας επιτυχία. 
Είναι οι αρχές που εδραίωσαν την Πλαίσιο στην κορυφή ως ηγέτη, κι αυτό, γιατί δεν τις 

βλέπουμε ως αρχές, αλλά ως το πάθος μας για διαρκή εξέλιξη. 

• Γνώση. Η τεχνολογία μπορεί να είναι κομμάτι του DNA μας, δεν παύουμε όμως να 
εκπαιδευόμαστε συνέχεια αλλά και να εκπαιδεύουμε. Η επαφή με την Πλαίσιο πρέπει 

να είναι μια μοναδική εμπειρία επαφής με την τεχνολογία.  

• Καινοτομία. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές που όχι μόνο 

οδηγούν, αλλά διαμορφώνουν την αγορά. 

• Προσανατολισμός στον Πελάτη. Τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές με την 

εξυπηρέτηση και το after sales που μόνο η Πλαίσιο ξέρει να προσφέρει. Γνωρίζουμε σε 
βάθος τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες 

συνολικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 

• Ποιότητα. Τα προϊόντα μας, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που εμπνέει η πολυετής 
τεχνογνωσία μας, κάνουν τους πελάτες να μας εμπιστεύονται εδώ και 52 χρόνια.  

• Ομαδικότητα. Ως οικογενειακή επιχείρηση, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε με 
διαφορετικό τρόπο. Έχουμε οριζόντια οργανωτική δομή και επικοινωνούμε με ευκολία 
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στις σχετικές μας επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η επιτυχία, άλλωστε, είναι αποτέλεσμα 
των προσπαθειών όλων μας. 

• Προτεραιότητα, οι Άνθρωποί μας. Τους ακούμε, τους εμπιστευόμαστε, επενδύουμε σε 
αυτούς και τους στηρίζουμε.  

• Κοινωνική Προσφορά. Η επιθυμία μας να προσφέρουμε έγινε αναπόσπαστο κομμάτι 
της φιλοσοφίας μας. Θέλουμε και προσπαθούμε να συνεισφέρουμε όσο περισσότερο 

μπορούμε στην κοινωνία και είμαστε περήφανοι που η ομάδα #plai_sou αριθμεί 300 
μέλη.  

 

Η Αποστολή μας 
Να δημιουργούμε επιπλέον αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους 

μας  και την κοινωνία, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες  για καλύτερη ζωή. 
 

Μέριμνα για τους Ανθρώπους μας 
Στρατηγική μας προτεραιότητα και θεμελιώδης στόχος μας είναι να σεβόμαστε, να ακούμε, 

να φροντίζουμε και να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας. Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν 
την κινητήριο δύναμή μας και βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας μας.  

Στην Πλαίσιο πιστεύουμε ότι ένα θετικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας το οποίο δίνει 
ευκαιρίες ανάπτυξης, καλλιεργεί νέες γνώσεις, αναγνωρίζει τα ξεχωριστά ταλέντα των 

ανθρώπων, αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία των ανθρώπων και την ανάπτυξη μιας 
υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η Εταιρεία στηρίζεται στο καλό εργασιακό περιβάλλον και για το λόγο αυτό επιδιώκει να 
προσφέρει στους εργαζόμενούς της τη σιγουριά  ότι λειτουργούν σε ένα ασφαλές, φιλικό και 

οικογενειακό περιβάλλον εργασίας, ότι αμείβονται σωστά και ότι αναγνωρίζονται οι 
προσπάθειες, στηρίζονται οι πρωτοβουλίες και αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους.  
 

Εταιρικές Αξίες  
Φροντίζουμε για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας ενώ παράλληλα τους κάνουμε 

κοινωνούς των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας και εθελοντικής δράσης της 
Εταιρείας. Με τη συμμετοχή τους στα εθελοντικά προγράμματα, όχι μόνο αισθάνονται 

υπερήφανοι για την Εταιρεία που εργάζονται αλλά συμβάλλουν στην ουσιαστική ανάπτυξή 
της στον τομέα αυτό.  

Από την αρχή της λειτουργίας μας έως και σήμερα, η κουλτούρα της Πλαίσιο στηρίζεται στους 
παρακάτω πυλώνες: 

 
Αμεσότητα 

Ένα από τα κύρια και ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Εταιρικής μας κουλτούρας είναι η 
αμεσότητα και η ευκολία της επικοινωνίας, δίχως ενδιάμεσους, πόρτες και τυπικές 

διαδικασίες. Οι ανοιχτοί χώροι μας είναι ένας παραστατικός τρόπος οπτικοποίησης αυτής 
της ανοιχτόμυαλης φιλοσοφίας για ευελιξία κινήσεων, άμεση πρόσβαση και ευχέρεια 
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επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών αλλά και της Διοίκησης. Τα ανακύπτοντα θέματα προς 
συζήτηση είναι ποικίλα, από τρέχοντα επαγγελματικά θέματα μέχρι έκτακτα προσωπικά 

ζητήματα. Καίριας σημασίας είναι η Διοίκηση να μην είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο 
προσωπικό. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι συχνές επισκέψεις της Διοίκησης στα καταστήματα 

της Εταιρείας και φυσικά στις ενδοτμηματικές συσκέψεις.  
 

Καινοτομία/Πρωτοπορία  
 Η πρωτοπορία είναι εγγενές χαρακτηριστικό του DNA της Πλαίσιο. Γι’ αυτό και το πηγαίο 

πάθος μας για την πληρέστερη κατανόηση και ικανοποίηση των πελατών μας αποτυπώνεται 
στο πρωτοποριακό πολύ-καναλικό δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης, στο οποίο έχει 

χαρτογραφηθεί το ξεχωριστό customer journey. Για το σκοπό αυτό αναζητούμε ξεχωριστούς 
ανθρώπους που θα αποτελέσουν πολύτιμους αρωγούς στη δημιουργία και εδραίωση των 

νέων τεχνολογιών. Η Διοίκηση προάγει την καινοτομία, την πρωτοπορία και τις φρέσκες 
ιδέες, γι’ αυτό και φροντίζει οι εργαζόμενοί της να ενημερώνονται διαρκώς για νέες εξελίξεις 

και προϊόντα στην αγορά. Παράλληλα, προωθείται το κλίμα συνεργασίας και ενθάρρυνσης, 
ώστε οι νέες ιδέες να δοκιμάζονται και να υλοποιούνται, προωθώντας το όραμα της 
Εταιρείας,      

 
Έμφαση στο αποτέλεσμα 

Η «προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα» (“Result Oriented”) λογική της Πλαίσιο είναι αυτή 
που επικρατεί σε αντίθεση με τα τυπικά προσόντα ή την ηλικία. Η λογική αυτή απεικονίζεται 

στο μέσο όρο ηλικίας των μεσαίων στελεχών που είναι τα 38  έτη. 
 

Διαφάνεια 
Πρώτη μέριμνά μας είναι όλοι οι συνεργάτες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, 

να μην αποκόβονται από τις διαδικασίες και να έχουν σφαιρική εικόνα της Εταιρείας, κάτι το 
οποίο επιτυγχάνεται μόνο μέσω της διαφάνειας.  

 
Αξιοκρατία 

Η Εταιρεία διακρίνεται για την αξιοκρατία και το αίσθημα δικαιοσύνης. Αυτό διαφαίνεται απ’ 
όλες τις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζουμε, καθώς κάθε συνεργάτης αναπτύσσεται 
και εξελίσσεται επαγγελματικά με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια βασισμένα στην 

υψηλή του απόδοση, την προσπάθεια και τις ικανότητές του. Σημαντικό στοιχείο αξιοκρατίας 
και ίσης μεταχείρισης είναι οι ίδιες ευκαιρίες εξέλιξης. 

 
Εξέλιξη/Ανάπτυξη 

Στην Πλαίσιο επενδύουμε στην εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, καθώς αποτελεί 
παράγοντα στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Πιο συγκεκριμένα, 

επειδή αναπτυσσόμαστε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτητικών ρυθμών, οι 
προσδοκίες από τους ανθρώπους μας είναι υψηλές. Όταν ένας νέος συνεργάτης εντάσσεται 
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στην οικογένεια Πλαίσιο αναλαμβάνει εργασία και σημαντικές ευθύνες από την πρώτη 
κιόλας μέρα, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της Εταιρείας στο πρόσωπό του. Η 

αμεσότητα ανάληψης σημαντικών καθηκόντων ακολουθεί το συνεργάτη και στην πορεία της 
καριέρας του, καθώς προσφέρεται η προοπτική γρήγορης εξέλιξης βάσει ενός δίκαιου 

συστήματος αξιολόγησης. 
Η εσωτερική ανέλιξη στη δομή της Πλαίσιο αποτελεί θεμέλιο λίθο της λειτουργίας της, καθώς 

το 86% των ανώτερων στελεχών και το 95% των μεσαίων στελεχών προέρχεται από 
εσωτερική ανέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων 

μας που βρίσκεται στα 31 έτη, με την πλειονότητα αυτών να κατέχει ήδη διοικητικές θέσεις 
νευραλγικής σημασίας μέσα στην Εταιρεία. 

 
Συνεχής Εκπαίδευση 

Οι εκπαιδεύσεις μας ξεχωρίζουν, καθώς δεν μένουν στα στεγανά της τυποποιημένης 
θεωρίας, αλλά εφαρμόζουν πρωτοποριακές «out of the box» μεθόδους με μελέτες 

περιπτώσεων (case studies) και role playing (παιχνίδια ρόλων). Επιπλέον, όλοι οι συνεργάτες 
μας εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, κοινές 
μεθόδους και πρακτικές αφομοίωσης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνεργάτες λαμβάνουν την 

ίδια πληροφορία, γεγονός το οποίο δημιουργεί συνέπεια και συνοχή. Οι εκπαιδεύσεις έχουν 
ως στόχο να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα εργαλεία, 

ώστε να δρουν σύμφωνα με τις αξίες της Εταιρείας, συμβάλλοντας στην αποστολή της. Τέλος, 
οι υπεύθυνοι τμημάτων αναγνωρίζουν τις ανάγκες ανάπτυξης των ατόμων της ομάδας τους 

και φροντίζουν να διαμορφώσουν ένα πλάνο προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης αυτών. 
 

Ομαδικότητα 
Η συλλογικότητα είναι κυρίαρχη αξία μας, η οποία ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και 

την ελεύθερη έκφραση ιδεών, την ανατροφοδότηση από συναδέλφους και τελικά τη 
διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων και προτάσεων. Οι ομαδικές εργασίες κάνουν τους 

συνεργάτες μας να νιώθουν υπερήφανοι για τα επιτεύγματά τους σε σχέση με τον εταιρικό 
στόχο και αυτό ενισχύει την κουλτούρα της οργανωσιακής δέσμευσης που σχετίζεται με την 

αποστολή της Εταιρείας. Το δέσιμο των συνεργατών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη 
διοίκηση οδηγεί στην οργάνωση ομαδικών εξορμήσεων ανά τμήμα μαζί με τους υπευθύνους 
τους, αποδεικνύοντας τις άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και τους στενούς δεσμούς μεταξύ 

των μελών της Εταιρείας. 
 

Υπεύθυνη Πολιτική για την Κοινωνία 
Στρατηγική μας προτεραιότητα και θεμελιώδης στόχος μας είναι να επιχειρούμε υπεύθυνα 

απέναντι στην κοινωνία, μέσα στην οποία λειτουργούμε. Επίσης, εφαρμόζουμε κοινωνικές 
δράσεις οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας 

(στήριξη κοινωνικών ομάδων, δημιουργία προτύπων). Τέλος, ανταποκρινόμαστε σε έκτακτες 
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ανάγκες (π.χ. πανδημία, φυσικές καταστροφές), πέραν του προγραμματισμένου πλάνου 
κοινωνικής υπευθυνότητας. 

 
Το Όραμά μας  

Το όραμα και η αποστολή της Πλαίσιο είναι να είμαστε μια πηγή αναβάθμισης για τον 
αγοραστή μας. Συγκεκριμένα, να προσφέρουμε στους αγοραστές μας υπηρεσίες και 

προϊόντα που τους πάνε μπροστά σε πέντε τομείς: Δημιουργικότητα, Παραγωγικότητα, 
Εκπαίδευση, Επικοινωνία και Ψυχαγωγία. 

 
Δημιουργικότητα 

Εξοπλίζουμε δημιουργούς από το 1969. Διαθέτουμε προϊόντα για ζωγράφους, για 
αρχιτέκτονες, για γλύπτες και αγιογράφους, για πολιτικούς μηχανικούς και φωτογράφους, 

καθώς η ενίσχυση της δημιουργικότητας είναι ένα συστατικό ριζωμένο στο DNA μας. Σήμερα 
πλέον, εξοπλίζουμε και μοντέρνους δημιουργούς, όπως 3D animators, graphic & web 

designers, programmers και digital artists. 
 
Παραγωγικότητα 

Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας από 
το 1995. Εξυπηρετώντας 360.000 επιχειρήσεις-πελάτες τον χρόνο και εξοπλίζοντας 8 στις 10 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία και τον βοηθάμε 
να εξοικονομήσει χρόνο και κόστος και παράλληλα να ενισχύσει την επιχείρησή του με 

καλύτερες υποδομές και οργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε τα εργαλεία για την 
αύξηση της παραγωγικότητας (πετυχαίνοντας περισσότερα με λιγότερα), κάτι που αποτελεί 

βασική μας επιδίωξη. 
 

Εκπαίδευση 
Η τεχνολογία, η τέχνη, η επιχείρηση, απαιτεί να βάζεις πάνω από όλα την ποιότητα και ό,τι 

απαιτεί ποιότητα, επιβάλλει έμφαση στην εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι της Πλαίσιο, για να 
μπορούν να συμβουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες πάνω σε προϊόντα και χρήσεις 

τεχνολογίας, έχουν συμπληρώσει κοντά στις 47.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης τον χρόνο. 
Παράλληλα, η γνώση στην ομάδα μας αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και επιβράβευσης.  
 

Ψυχαγωγία 
Το παιχνίδι είναι τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους μια απαραίτητη 

ψυχοθεραπεία, καθώς και μια διαδικασία ευχάριστης εξέλιξης. Είμαστε εκεί για να 
προτείνουμε με υπευθυνότητα, είδη που καλλιεργούν το μυαλό, ψυχαγωγούν, «ταξιδεύουν» 

αλλά... και χαλαρώνουν τους συνανθρώπους μας. 
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Επικοινωνία 
Η κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ανοίγουν κάθε μέρα ακόμη 

περισσότερο τα σύνορα της επικοινωνίας. Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε άγρυπνοι,  
προσφέροντας  νέες  δυνατότητες στους αγοραστές μας. 

 
Υπεύθυνη Πολιτική για την Αγορά 

Στρατηγική μας προτεραιότητα και θεμελιώδης στόχος μας παραμένει η υπεύθυνη άσκηση 
της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, με άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή στις 

ανάγκες των καταναλωτών μας και στις προκλήσεις της αγοράς. 
Από το 1969, το όνομα μας έχει ταυτιστεί με την τεχνολογία, την πρωτοπορία και την εξέλιξη. 

Μέχρι σήμερα, το πάθος μας για τη γνώση και την τεχνολογία και το ενδιαφέρον μας για τον 
άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, είναι το στοιχείο που καθόρισε και καθορίζει 

ακόμα την εξέλιξη και την πορεία μας, αναδεικνύοντάς μας σε πηγή έμπνευσης, πρότυπο και 
σημείο αναφοράς στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 
Εφοδιαστική Αλυσίδα 
Εκτός από εξαιρετικά δημοφιλή προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, διαθέτουμε και ένα 

εκτεταμένο δίκτυο σημείων πώλησης. Έχοντας δώσει έμφαση στην προσεκτική επιλογή και 
τον ορθό καταμερισμό των διανομέων, τα προϊόντα μας φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Παράλληλα, εξυπηρετούμε πολλούς δημόσιους οργανισμούς καθώς και μεγάλο αριθμό 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση όλου του εύρους της εφοδιαστικής μας αλυσίδας έχουμε 
αναπτύξει ένα σύστημα με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους, από την αγορά των πρώτων 

υλών και όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, έως τα τελικά προς πώληση προϊόντα. 
Με διαρκή θέληση για βελτίωση και καινοτομία, επιδιώκουμε πάντα να αναπτύσσουμε το 

δίκτυό μας ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα προϊόντα μας και την 
αποτελεσματικότερη διακίνησή τους. 

 
Επιλογή και Αξιολόγηση Προμηθευτών 

Οι προμήθειες υλικών πραγματοποιούνται με ευθύνη των προϊστάμενων των τμημάτων και 
με την έγκριση της αντίστοιχης Διεύθυνσης ή της Γενικής Διεύθυνσης, ενώ για τους 
προμηθευτές ακολουθείται μια απαιτητική και διεξοδική διαδικασία επιλογής βάσει των 

αποτελεσμάτων των εξής ενεργειών: 

• Αναζήτηση προμηθευτή για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης  

• Συζήτηση με προμηθευτή για τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές, 
ακολουθώντας το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 

• Επιβεβαίωση ικανοποίησης όλων των υποχρεωτικών νομοθετικών και κανονιστικών 
απαιτήσεων για τα προς αγορά προϊόντα  

• Αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και εξέταση των χαρακτηριστικών τους 
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• Μελέτη της διαμορφωμένης προσφοράς του προμηθευτή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας  

Εφόσον τα αποτελέσματα αυτά κριθούν ικανοποιητικά, ο προμηθευτής εγκρίνεται. Οι 
επιδόσεις των εγκεκριμένων προμηθευτών κρίνονται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των παραγγελιών αγοράς και αξιολογούνται ετησίως βάσει αυστηρών κριτηρίων, τα οποία 
αφορούν κυρίως την ποιότητα των προϊόντων, την πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων, 

την αξιοπιστία ως προς τους χρόνους παράδοσης, και τη γενικότερη συμπεριφορά του 
προμηθευτή. 

 
Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων 

Η σήμανση των προϊόντων για την Πλαίσιο είναι ένα από τα πιο ουσιώδη θέματα. 
Φροντίζουμε ώστε όλες οι συσκευασίες μας να αναγράφουν τις οδηγίες και πληροφορίες 
που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Οι ενδείξεις που 

προβλέπονται σε όλα μας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (είδη γραφείου, παιχνίδια και είδη 
τεχνολογίας) είναι εύκολα κατανοητές και αναγράφονται σε εμφανή θέση και με τρόπο 

ευδιάκριτο και ευανάγνωστο. 
Επίσης, στις συσκευασίες όλων των προϊόντων τεχνολογίας υπάρχουν αναλυτικά βιβλία 

οδηγιών στα οποία αναφέρονται: 
• Οδηγίες Ασφάλειας και Συντήρησης 

• Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης 
• Οδηγίες για Πιθανούς Κινδύνους 

• Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της Ε.Ε. 
• Πληροφορίες για το Περιβάλλον 

• Οδηγίες για Αποκομιδή Προϊόντων 
• Γενικοί όροι Εγγύησης 

• Πληροφορίες Τεχνικής Υποστήριξης 
 
Εξυπηρέτηση Πελατών και After Sales Support 

Private Label & After Sales Service 
Ένα από τα θεμελιώδη σημεία διαφοροποίησης της Πλαίσιο είναι ότι ένα σημαντικό μέρος 

των πωλήσεών της πραγματοποιείται από δικά της brands, στα πλαίσια μιας στρατηγικής 
που χτίζεται από το 1986. Η λογική των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η εξάλειψη 

ενδιάμεσων, πράγμα που εξασφαλίζει καλύτερη τιμή προς τον καταναλωτή και μεγαλύτερο 
περιθώριο κέρδους για την Εταιρεία. Τα κύρια brands της Πλαίσιο είναι το Turbo-X, @work, 

Sentio, Goomby, Q-Connect, KENDRIX και Nuvelle. Σημαντικό ποσοστό του συνόλου των 
πωλήσεων της Πλαίσιο προέρχεται από τα brands ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει, τα οποία 

βρίσκονται ψηλά σε αναγνωρισιμότητα και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Επίσης, η Εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό του καταναλωτή και μετά την 

πραγματοποίηση της αγοράς του. Στηρίζουμε τους πελάτες μας έμπρακτα, με κάθε τρόπο, 
προσφέροντας after sales support, μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά, αλλά και με φυσική 
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παρουσία στα 24 καταστήματά μας, ή στο χώρο του πελάτη, 6 ημέρες την εβδομάδα. 
Επιλέγοντας προϊόντα Turbo-X, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση επιπλέον σε αποκλειστικά 

προνόμια και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
 

Εταιρική Διακυβέρνηση 
Για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης, των συμφερόντων των μετόχων, αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενου μέρους καθώς και της ομαλής λειτουργίας κάθε Διεύθυνσης , Οργανωτικής 
Μονάδος  και Τμήματος της Εταιρείας, υιοθετούμε ένα σύνολο κανόνων, αρχών, 

διαδικασιών, πολιτικών,  βέλτιστων πρακτικών και λειτουργιών που συνθέτουν το πλαίσιο 
της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης. 

Ειδικότερα:  
 

• Τηρούμε το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  και εφαρμόζουμε 
δικλείδες ελέγχου συμμόρφωσης με το σύνολο των  κανόνων  που διέπουν την 

οργάνωση, την λειτουργία και την  δραστηριότητά μας. 
• Έχουμε αναπτύξει Πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διέπουν το σύνολο των 

σημαντικών λειτουργιών 

• ‘Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
για τις εισηγμένες εταιρείες. 

• Υιοθετούμε εταιρική δομή και διακυβέρνηση η οποία ενισχύει τη στενή σχέση με 
τους μετόχους, με στόχο τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους. 

• Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των 
συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

• Έχουμε συστήσει όλες τις απαραίτητες επιτροπές, οι οποίες  οι οποίες διαθέτουν 
επικαιροποιημένους Κανονισμούς Λειτουργίας  για την ενίσχυση της διαφάνειας της 

οργάνωσης , συγκρότησης και  λειτουργίας τους 
•  Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας και 

εντάσσουμε κατάλληλους  μηχανισμούς στην λειτουργία μας , με σκοπό ιδίως την 
παρεμπόδιση και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας και 

κάθε συμπεριφοράς που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας. 
  
Υγεία, ασφάλεια και προσβασιμότητα πελατών και επισκεπτών 

 
• Εφαρμόζουμε Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου σε 

όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του. 
• Παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τους συνεργάτες και επισκέπτες 

στις εγκαταστάσεις μας. 
• Τα προϊόντα που εμπορεύονται οι εταιρείες του Ομίλου πληρούν τα διεθνή 

standards ποιότητας και ασφάλειας. 
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Υπεύθυνη Πολιτική για το Περιβάλλον 
Στρατηγική προτεραιότητα και θεμελιώδης στόχος μας είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος, ο περιορισμός του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η 
αποτελεσματική διαχείριση της επίδρασης της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.   

Τόσο για την αποφυγή της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος μας, όσο και για την προώθηση 
της σημασίας των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες 

για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας.  Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την 
τεράστια ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, θέλουμε να αποτελέσουμε 

πηγή έμπνευσης για αυτούς και κίνητρο ευαισθητοποίησής τους.  
Επίσης, υλοποιούμε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που ξεπερνούν τα όρια 

της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και, τέλος, προσφέρουμε προϊόντα που συνεισφέρουν 
σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.  

 
Επιπλέον:  

• Διενεργούμε ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της 
προσέγγισης της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής 
υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούμε τα θέματα της Εταιρείας που έχουν τις 

σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά και 
όσα επηρεάζουν σημαντικά τα ενδιαφερόμενά του μέρη. 

• Στην Πλαίσιο έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως 
αυτή εκφράζεται από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable 

Development Goals, SDGs). Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά 
στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του 

πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της καλής υγείας και της 
προόδου των εργαζομένων μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η εκπλήρωση των 

στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου 
μας, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα που προκύπτουν. 

• Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενά μας μέρη για το διενεργούμενο έργο στον τομέα 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση σύμφωνα με 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
• Από τον Κοινωνικό Απολογισμό για το 2020 έχουμε ενσωματώσει την ESG Data 

Scorecard. 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλα τα 
επίπεδα, τις εταιρείες και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. 
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