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Κανονισµός Λειτουργίας
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται
σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική
του τακτικού ελέγχου. Η επιτροπή
µέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα
ανεξάρτητο µέλος της έχει αποδεδειγµένη
ελεγκτικής. Η επιτροπή προεδρεύεται

Η Επιτροπή Ελέγχου µε δύο τουλάχιστον
εκτελεστικό ορίζεται από τη Γενική

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και

• Παρακολουθεί τη διαδικασία

αξιοπιστία των οικονοµικών
επίσηµη ανακοίνωση που
και εξετάζει τα βασικά σηµεία

σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις
• Εποπτεύει τους εσωτερικούς

παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα
διαχείρισης κινδύνων της
εξετάζει σε περιοδική βάση
κινδύνων της εταιρείας

προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται
• Εξετάζει περιπτώσεις συγκρούσεις

εταιρείας και υποβάλλει στο

Όσον αφορά στην εποπτεία της Υπηρεσίας

• Εξασφαλίζει τη λειτουργία
διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική

• Προσδιορίζει και εξετάζει
Ελέγχου της εταιρείας, 

• Παρακολουθεί και επιθεωρεί
Ελέγχου, και εξετάζει τις τριµηνιαίες

• ∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία
διορισµό και την ανάκληση
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Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου  
συγκροτείται µε στόχο την υποστήριξη του ∆.Σ. στα καθήκοντά

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την
Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από µη

πλειονότητά τους ανεξάρτητα. Η επιτροπή ελέγχου είναι τριµελής
της έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής

επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ελέγχου µε δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο
από τη Γενική Συνέλευση.  

Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες όσον
ελέγχου και στα συστήµατα πληροφόρησης: 

Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, επιβλέπει
ανακοίνωση που αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της

τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν

κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης,  
τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της εταιρείας

παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού
κινδύνων της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
περιοδική βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και

της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι

προσδιορίζονται αντιµετωπίζονται και δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο
περιπτώσεις συγκρούσεις συµφερόντων κατά τις συναλλαγές

υποβάλλει στο ∆.Σ. σχετικές αναφορές,  

εποπτεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή

τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σύµφωνα
πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου

και εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού
εταιρείας,  

Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού

εξετάζει τις τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της µονάδας, 
την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας
την ανάκληση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού

∆ Σ στα καθήκοντά του 
έλεγχο και την εποπτεία 

αποκλειστικά από µη εκτελεστικά 
είναι τριµελής. Ένα (1) 
θέµατα λογιστικής και 

εκτελεστικό µέλος.  

και ένα ανεξάρτητο µη 

αρµοδιότητες όσον αφορά στο 

πληροφόρησης και την 
Επίσης, επιβλέπει κάθε 
απόδοση της εταιρείας, 

καταστάσεων που εµπεριέχουν 

ελέγχους της εταιρείας και 
εσωτερικού ελέγχου και 
η Επιτροπή Ελέγχου 

ελέγχου και διαχείρισης 
οι κυριότεροι κίνδυνοι 
µε ορθό τρόπο,  

κατά τις συναλλαγές της 

η Επιτροπή Ελέγχου:  

Ελέγχου σύµφωνα µε τα 
εσωτερικού ελέγχου,  

Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Υπηρεσίας Εσωτερικού 
µονάδας,  

προτείνοντας στο ∆..Σ το 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,  
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• Αξιολογεί τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.  

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:  

• Μέσω του ∆.Σ.,  κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το διορισµό, τον 
επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση 
της αµοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή,  

• Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 
αντικειµενικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελµατικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην 
Ελλάδα,  

• Επισκοπεί και συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές 
επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έµειναν ανεπίλυτες,  

• Επισκοπεί και συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις 
αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις 
διαδικασίες της παροχής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί 
αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο συναντά τον τακτικό 
ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία των µελών της ∆ιοίκησης.  

Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας.  

 

 

 

 

 

 


