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1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής Ε.Ε.) συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα
καθήκοντά του σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον Εσωτερικό Έλεγχο και
την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.1 Τα Μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.) προτείνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και
δύναται να αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή/και μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής
σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και
λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή
γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
2.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για
την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που
απασχολούν την Επιτροπή.
2.3 Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχον την σχετική εξουσιοδότηση
από τη Γενική Συνέλευση μετόχων, δύναται, σε περίπτωση που μείνει κενή θέση
μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το
υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.
Η απόφαση της εκλογής αυτής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην
αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να
αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.
2.4 Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να συμμετέχουν και σε άλλες επιτροπές
του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση πως δεν προκύπτει σύγκρουση
συμφερόντων.

3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Ε.Ε. μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της:
3.1 Να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στα Μέλη της Διοίκησης, στους υπαλλήλους και
στη σχετική πληροφόρηση.
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3.2 Να εποπτεύει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) και την Μονάδα
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Μ.Κ.Σ.) και να παρέχει σχετικές οδηγίες.
3.3 Να εισηγείται στο Δ.Σ. τον διορισμό των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και
να επιβλέπει το έργο τους.

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.1 Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο, ή και έκτακτα,
και μπορεί να προσκαλεί Μέλη της Διοίκησης, τους νόμιμους Ελεγκτές, τον
Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον υπεύθυνο της Μονάδας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή
εμπειρογνώμονα, η παρουσία του οποίου απαιτείται κατά τη κρίση της.
4.2 Η ΕΕ πραγματοποιεί συνεδριάσεις παρουσία των ορκωτών ελεγκτών κατά το
στάδιο προγραμματισμού του ετήσιου τακτικού ελέγχου, κατά την διάρκεια της
εκτέλεσής του εφόσον κριθεί σκόπιμο καθώς και κατά την ολοκλήρωσή του.
4.3 Η Ε.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το έτος με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές,
χωρίς την παρουσία Μελών της Διοίκησης κατά τη συνεδρίαση.
4.4 Η Ε.Ε. τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής
κοινοποιεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο καθώς και όποτε κρίνει απαραίτητο
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εργασίες στην Μονάδα Εσωτερικού
Ελέγχου και στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
4.5 Η Ε.Ε. δύναται να συνεδριάζει μόνο όταν παρίσταται η πλειοψηφία των Μελών
της.

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στις υποχρεώσεις και στο πλαίσιο των κύριων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου
εντάσσονται:
5.1 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 ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να
παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας.
5.2 Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε
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πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, ως εκάστοτε ισχύει.
5.3 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 ως εκάστοτε ισχύει και ιδίως την
καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ως εκάστοτε ισχύει.
5.4 Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών 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)
537/2014 ως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του
Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 ως εκάστοτε ισχύει.
5.5 Παρακολουθεί το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα
που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των
ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές
του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων
καθώς και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.
5.6 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το
αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο
υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.
5.7 Παρακολουθεί την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει
συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ε.Ε. ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει προτάσεις
βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους κατά την ετήσια
γενική συνέλευση για τα πεπραγμένα της Ε.Ε. με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

6. ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
6.1 Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ.
6.2 Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
της Εταιρείας.
6.3 Κάθε τροποποίηση – μεταβολή εγκρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Επιτροπής Ελέγχου.
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