Κανονισμός Λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αναθεώρηση από το Δ.Σ. της 28/01/2019

Σκοπός της Επιτροπής
Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή») , είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και την παροχή συνδρομής στο Δ.Σ με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εποπτεία του για θέματα που πρωταρχικά αφορούν:
•

στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και τη διασφάλισή του ότι η υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και της παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και δυνατότητες,
προκειμένου να ελέγχει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου,

•

στις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και ενδιάμεσων αναφορών χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης,

•

στους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και

•

στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
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Σύνθεση
1. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη
από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που
αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του διοικητικού συμβουλίου από τρία (3), τουλάχιστον, μη
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την πλειονότητα εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 .
2. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου .


Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει επαρκή γνώση του επιχειρηματικού

αντικειμένου της Εταιρείας , των θυγατρικών της και εν γένει, του Ομίλου στον οποίο ανήκει .


Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής

και ελέγχου(διεθνή πρότυπα).


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής.



Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν

συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής.


Εάν ορισμένο γεγονός ή σχέση είναι πιθανό να επηρεάσει ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα κάποιου μέλους της Επιτροπής, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται
άμεσα και με έγγραφο μέσο (ρητώς συμπεριλαμβανόμενης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας) στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.


Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν ετήσια αμοιβή,

επιπλέον της τυχόν καταβλητέας αμοιβής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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Συνεδριάσεις
1.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις, τουλάχιστον, φορές το χρόνο, ήτοι άπαξ εντός εκάστου

ημερολογιακού τριμήνου ή και έκτακτα , εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
2.

Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής γραπτώς

τη σύγκληση της Επιτροπής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται,
επίσης, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στους εξωτερικούς ελεγκτές.
3. Η συνεδρίαση καλύπτει θέματα που έχουν συμπεριληφθεί σε ημερήσια διάταξη, η οποία εγκαίρως και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση
κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής από τον Πρόεδρό της . Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής
να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή και του
Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
4. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η
συμμετοχή μέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με χρήση των μέσων αυτών θεωρείται έγκυρη. Για την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεδρίασης και για την ύπαρξη απαρτίας είναι απαραίτητη η παρουσία
όλων των μελών της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή δύναται αντί συνεδρίασης να υιοθετήσει γραπτή απόφαση, δίχως να λάβει χώρα
συνεδρίασή της υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Απαρτία- Λήψη αποφάσεων
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Πρακτικά
1.

Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του Προέδρου της που

υπογράφονται από τα μέλη της.
2.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί τα Πρακτικά που τηρούνται κατά τις συνεδριάσεις της στο

Δ.Σ. όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο και εφ’ όσον δεν προκύπτουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρίσταται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οφείλει, δε,
να είναι προετοιμασμένος ώστε να απαντήσει σε ερωτήσεις των μετόχων σχετικά με το έργο της
Επιτροπής.
Αρμοδιότητες Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για
την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και
εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο
στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, καθώς επίσης τις πολιτικές εκτίμησης και
διαχείρισης κινδύνων.
Ειδικότερα και χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των εταιρικών οργάνων
διοίκησης, η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, έχει ενδεικτικά τις κάτωθι αρμοδιότητες :
1.

Ως προς τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας:

Η Επιτροπή επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και περιοδικών, απλών
και ενοποιημένων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά
πρότυπα, πριν υποβληθούν στο Δ.Σ. προς έγκριση, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια και την
πληρότητα της πληροφόρησης που περιέχουν και εκφράζει τις απόψεις της και παρακολουθεί τη
διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την
εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
2.

Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο :

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των
ετήσιων και περιοδικών, απλών και ενοποιημένων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που
προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:
α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο και
δημοσιοποιείται
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β) Το ρόλο της Επιτροπής ελέγχου στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών
που προέβη η επιτροπή ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.
Περαιτέρω, η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλει σε ετήσια βάση προς το Δ.Σ έκθεση στην οποία
καταγράφονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες ανά κατηγορία, η χρονική διάρκεια και αμοιβή που καταβλήθηκε
στους εξωτερικούς ελεγκτές.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη
της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει
και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί
τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται επίσης από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του ετήσιου
προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, προβαίνει σε αξιολόγησή του και
βεβαιώνεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα υποχρεωτικού ελέγχου θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία
ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της
εταιρίας. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις και για λοιπά σημαντικά θέματα, όταν το
κρίνει σκόπιμο.
Για την υλοποίησή των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου αναμένεται να πραγματοποιεί συναντήσεις με τη
Διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων
καθώς επίσης και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει τα πιο
σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την
σύνταξή τους.
Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά θέματα που αναμένεται να έχουν εξετασθεί και αξιολογηθεί διεξοδικά
από την Επιτροπή Ελέγχου στο βαθμό που είναι σημαντικά για την εταιρία, αναφέροντας συγκεκριμένες
ενέργειες επ’ αυτών στην ενημέρωσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο :
>

Αξιολόγηση της χρήσης της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

>

Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.
>

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία.

>

Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων.
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>

Λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών.

>

Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία.

>

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

>

Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

Συναφώς η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή
λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου προς
την Επιτροπή Ελέγχου.
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό
Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την
πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία και
ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται τον ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο στο Διοικητικό Συμβούλιο,
προκειμένου αυτό να υποβάλει την σχετική πρότασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.

Ως προς τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και
αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και
τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν
οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της εταιρίας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου
περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο

(π.χ

χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο
πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και
υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
4.

Ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου («Σ.Ε.Ε.»): Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τη

στελέχωση και την οργανωτική δομή της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της.
Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε η
μονάδα εσωτερικού ελέγχου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να είναι επαρκώς στελεχωμένη με
δυναμικό με επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και
να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται επί του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε
αξιολόγησή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού
κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.
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Στο πλαίσιο της εν λόγω ενημέρωσης, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει ότι το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων (σε
συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα) καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου
και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου έχει
τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για τη συζήτηση θεμάτων της
αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν από τους εσωτερικούς
ελέγχους.
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει γνώση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και των
εκθέσεών της (τακτικών και έκτακτων) και παρακολουθεί την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με
το περιεχόμενο αυτών, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας. Περαιτέρω, Η
Επιτροπή υποβάλλει προς ενημέρωση στο Δ.Σ., την ετήσια έκθεση για την επάρκεια του Σ.Ε.Ε. και παρέχει
ετήσια (θετική ή αρνητική) δήλωση αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της Δήλωσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
κυρίως μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
της εταιρίας και την περιοδική αναθεώρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί τις μεθόδους που
χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των
κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό
τρόπο.
Για τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον
κριθεί σκόπιμο.
Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας ως παράρτημα του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ.
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