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ΣΥΣΤΑΣΗ – ΔΟΜΗ  

1. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. 

2. Η Επιτροπή μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την Εταιρία ή να αποτελείται από μη 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.  

3. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ενώ ο Πρόεδρος που είναι ανεξάρτητος μπορεί να ορισθεί ή από την Συνέλευση 

ή από τα μέλη της Επιτροπής.  

4. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής 

ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. 

5.  Η συνολική θητεία των Μελών της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει τη θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

1. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όταν 
απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. 

 

2. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση της 
Επιτροπής, για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. 
 
3. Απαρτία σχηματίζεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) μελών. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφική ψήφο. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λήψης 
απόφασης λόγω ισοψηφίας για οποιαδήποτε θέμα τότε, ο Πρόεδρος αποφασίζει δια της 
ψήφου του. 

 

4. Στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Επιτροπής Ελέγχου είναι να αποφασίζει εάν μη - 

μέλη αυτής δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτής, είτε αφορά συγκεκριμένη 

συνεδρίαση είτε αφορά συγκεκριμένο θέμα. 

5. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την δυνατότητα να καλέσει οποιοδήποτε διευθυντικό 

στέλεχος ή υπάλληλο κρίνει, ή τους εξωτερικούς Ορκωτούς Ελεγκτές ή τον Νομικό 

Σύμβουλο ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6.Οι εξωτερικοί Ορκωτοί Ελεγκτές ή ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

δύναται να καθορίζουν συνάντηση με την Επιτροπή Ελέγχου, οποτεδήποτε θεωρούν ότι 

υπάρχει ανάγκη. 

7. Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί χρέη γραμματείας και κρατάει τα 
πρακτικά της Επιτροπής. 

8. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται πρακτικά. 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

 Η Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα κατωτέρω: 

(α) να διερευνά κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις καθήκοντά της, 
(β) να αναζητά κάθε πληροφορία από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας 
κρίνει εκείνη και όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να συνεργάζονται με τα αιτήματα 
αυτής και. 
(γ) να λαμβάνει νομικές ή άλλες συμβουλές που εκείνη κρίνει για την εκτέλεση 
του έργου της και στα πλαίσια αυτού. 

 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 
 
Η Εταιρία θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη χρηματοδότηση για την πληρωμή των 
αμοιβών : 
 
α) συμβουλών που θα απαιτηθούν να παρέχουν οι εξωτερικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – 
πλέον του έργου για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
β)  αμοιβών τρίτων συμβούλων (π.χ. νομικών, πραγματογνώμονες, χημικοί) που θα 
αιτηθούν για συνεργασία από την Επιτροπή Ελέγχου στα πλαίσια υποστήριξης του 
έργου της.   
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

1. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εποπτεία - έλεγχος. Η Διοίκηση της 

Εταιρίας φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση, παρουσίαση και την ακεραιότητα των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται και της δημοσίευσής τους. 

2. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τους εκάστοτε 

νόμους και διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών και 

οικονομικών αρχών, λογιστικών προτύπων, τις πολιτικές, καθώς και την ύπαρξη των 

κατάλληλων εσωτερικών «συστημάτων - μηχανισμών ελέγχου», τα οποία παρέχουν 

την διασφάλιση εκείνη για την οποία υφίσταται η ακριβοδίκαιη και ορθή απεικόνιση 

των οικονομικών πληροφοριών. 

3.  Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου 

και υπάγεται σε αυτήν. 

4. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες: 

α) Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των 
ατομικών και ενοποιημένων (αν υπάρχουν) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα 
του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πως συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 
ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, 
πληρότητα, και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

β) Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 
συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς σας.  

γ)  Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του 
συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών, και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας 
αναφορικά αφενός με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση 
και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

δ)  Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 
των ελεγκτικών εταιριών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών στην Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
537/2014.  

ε) Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 
ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που θα 
διορισθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.   

στ)  Εγκρίνει την πρόσληψη ή απόλυση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς επίσης παρακολουθεί και επισκοπεί την εξέλιξη του Ετήσιου Πλάνου 

Έργων Ελέγχου. 

ζ)  Επισκοπεί τον «Κανονισμό Λειτουργίας» και τις οργανωτικές μεταβολές της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνει τις αναθεωρήσεις αυτού. 

η)   Αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της. Εφόσον κρίνει σκόπιμο, η Επιτροπή 
υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε η μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα , να είναι επαρκώς στελεχωμένη και να μην 
υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της.  

 

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου 1
η
 Αναθεώρηση Σελίδα 4 



 

θ) Εγκρίνει τις αμοιβές και τις όποιες παροχές του επικεφαλής της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου και του προσωπικού αυτής, 

ι) Διενεργεί την ετήσια ή / και εξαμηνιαία αξιολόγηση του επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και επισκοπεί τις αντίστοιχες υποβαλλόμενες που αφορούν το 
προσωπικό αυτής, 

ια) Παρακολουθεί τα θέματα που άπτονται της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας 

των ορκωτών ελεγκτών, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις που ορίζονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών εταιρίες, καθώς και τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα των ορκωτών 

ελεγκτών. 

ιβ) Ενημερώνεται για κάθε αναφορά ή επικοινωνία για θέματα συμμόρφωσης των 

Ορκωτών Ελεγκτών, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Νομικής Υπηρεσίας, 

με την Διοίκηση. 

ιγ) Προάγει και εποπτεύει την διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας και 

επικοινωνίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μεταξύ της Διοίκησης και των 
λοιπών στελεχών της Εταιρίας και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Διαδικασίες Αναφορών 

1.   Η γραμματεία συγγράφει και αποστέλλει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Ελέγχου σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.  Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί ετήσια ανασκόπηση των εργασιών της και του 

Κανονισμού αυτού, και εισηγείται τις βελτιώσεις καταθέτοντας σχετικές προτάσεις της 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας τη σχετική έγκριση για αυτές. 

Λοιπές Αρμοδιότητες 

1.  Θεσπίζει και παρακολουθεί ειδικές έρευνες όταν υπάρχει σχετική ανάγκη. 

2.  Επιβεβαιώνει την συμμόρφωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου με τον σχετικό 
Κανονισμό. 

3.  Διενεργεί άλλες εργασίες που συμβαδίζουν με τον σχετικό Κανονισμό, όταν αυτές 
επιζητούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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