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I. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να παρουσιάζει στους 

μετόχους και το κοινό μία σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης, και να 

διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές 

επιβάλλονται. 

Επίσης, πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. 

Τέλος, πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η 

ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδης ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών 

και λειτουργικών ελέγχων, των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων. 

Προς υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ορισμένα από τα παραπάνω καθήκοντά του συγκροτείται, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 Ν. 4449/2017, Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα διέπεται από τον παρόντα κανονισμό 

λειτουργίας. 

II. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου 

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών 

αρμοδιοτήτων του σε σχέση με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου, τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, καθώς 

και τη διαδικασία για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς καθώς και τον 

κώδικα δεοντολογίας. 

III. Μέλη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τρίτους. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα 

υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της 

θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), το 

οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το μέλος του προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό 

αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, 

για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι 

στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από αυτήν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι 

ανεξάρτητος από την Εταιρεία. 

Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, με επαρκή γνώση και εμπειρία 

στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και συνεδριάζει 

στην έδρα αυτής ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας. 
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ΙV. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της και υποβάλλει 

αναφορές προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα πεδία αρμοδιότητάς της. 

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου: 

α. ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί 

πως συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος 

ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

β. παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά 

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της, 

δ. παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή 

του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 

6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ε. επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως 

την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

στ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει 

τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ζ. Οργανώνει μέσω του προέδρου ενημέρωση προς τους μετόχους κατά την ετήσια Γενική τους Συνέλευση για τα 

πεπραγμένα της με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται προς τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Στην έκθεση αυτή 

περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερες (4) φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται 

ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος ή άλλο πρόσωπο 

(εργαζόμενο της Εταιρείας ή συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της 

διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα 

παρόντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η αναθεώρησή 

του πραγματοποιείται ετησίως ή και εκτάκτως, όποτε απαιτείται. 
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