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1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (α) του Ν. 4449/2017 περί 

Υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου και λοιπών διατάξεων, κάθε 

οντότητα δημοσίου συμφέροντος είναι υπόχρεη να διαθέτει επιτροπή ελέγχου ενώ, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ (η) του Ν. 4449/2017,  η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει 

να διαθέτει κανονισμό λειτουργίας. Στον εν λόγω  κανονισμό ορίζονται ο ρόλος της 

επιτροπής, οι αρμοδιότητες αυτής, η διαδικασία εκπλήρωσης του ρόλου της και η 

διαδικασία σύγκλισης των συνεδριάσεων της. 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής «Κανονισμός») της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.». (στο εξής 

«Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020. 

Ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της 

Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τη σύνθεση και γενικότερα τη λειτουργία της Επιτροπής, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία. 

2. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου 

Συγκεκριμένα, ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων και εν 

γένει των αρμοδιοτήτων της καθώς και η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο 

αναφορικά με τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την πληρότητα και 

ορθότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την  εποπτεία  και  τη  διασφάλιση  της  

αποτελεσματικότητας  του  συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την παρακολούθηση του 

έργου των εξωτερικών ελεγκτών, με  σκοπό  τη  διασφάλιση  της ανεξαρτησίας, της 

ποιότητας, των τυπικών προσόντων και της απόδοσης των ελεγκτών, την εκτίμηση και 

διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και η υποβολή αναφορών για τα 

θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

3. Είδος και Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου 

3.1. Γενικά 

(i) H Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή 

ελέγχου αποτελεί:  

- επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη 

εκτελεστικά μέλη του, είτε 

 - ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε 

 - ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. 
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Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 

αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.   

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί 

επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί 

ανεξάρτητη επιτροπή. 

(ii) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την 

Εταιρεία, κατά την έννοια  του 9 παρ.1 & 2 του Ν. 4706/2020.  

(iii) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ένα τουλάχιστον 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.  

(iv) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι 

ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του 9 παρ.1 & 2 του Ν. 4706/2020.  

Ειδικότερα:  

3.2 Είδος Επιτροπής Ελέγχου 

Αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν η 

Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δηλαδή θα 

αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν θα 

αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο 

πρόσωπο. Η ανεξάρτητη επιτροπή μπορεί να αποτελείται από (α) μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή (β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτο πρόσωπο 

νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.3. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου 

Αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον 

αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα 

των μελών της σε σχέση με την Εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.   

3.4. Θητεία Επιτροπής Ελέγχου 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίζει τη διάρκεια της θητείας της 

Επιτροπής Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 

με δυνατότητα παράτασης της λήξης της το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική 

Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους της λήξης της 

θητείας της. 
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3.5. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 

Όσον αφορά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, στην περίπτωση που 

αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Δ.Σ., τα 

μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από αυτό. Στην περίπτωση που αποφασιστεί από την 

Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη 

τουλάχιστον από ένα μέλος του Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, η ίδια Γενική Συνέλευση, ως 

ανώτατο όργανο, είτε ορίζει όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, είτε ορίζει ως μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου μόνο τα τρίτα πρόσωπα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να επιλέξει τα λοιπά 

μέλη από τα μέλη του, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Στην περίπτωση που 

αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μεικτή 

επιτροπή και η ίδια Γενική Συνέλευση ορίσει όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τότε το 

Δ.Σ. δεσμεύεται να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο ή πρόσωπα που όρισε η Γενική Συνέλευση. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από την 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και το αρμόδιο εταιρικό όργανο (Γενική 

Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το είδος της Επιτροπής) κατά την 

εκλογή/ορισμό των μελών της.  

3.6. Πλήρωση κριτηρίων Ανεξαρτησίας  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία 

κατά την έννοια  του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. Απαγορεύεται η συμμετοχή 

στην Επιτροπή Ελέγχου προσώπων που κατέχουν παράλληλα θέσεις ή ιδιότητες ή που 

διενεργούν συναλλαγές ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής. 

 

3.7. Γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας/Γνώση Ελεγκτικής ή  λογιστικής 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας δύναται να 

προσδιορισθεί από τον υπερκλάδο στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  Ένα τουλάχιστον 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. 

 

3.8 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της  κατά τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ελέγχου συγκρότησης σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την 

έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. 

 3.9. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου 

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση για την αντικατάσταση 
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μέλους Δ.Σ., που είναι παράλληλα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η επόμενη Γενική 

Συνέλευση: 

 i) εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν 

απαιτείται να λάβει απόφαση για τον ορισμό του ως άνω προσώπου ως μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου, καθώς αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

ii) εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαιτείται είτε να 

λάβει απόφαση για τον ορισμό του ως άνω προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 

είτε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση για τον ορισμό του. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

απαιτείται η Επιτροπή Ελέγχου να προβεί σε εκ νέου συγκρότηση σε σώμα, ορίζονται τον 

Πρόεδρό της. Όταν η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν 

επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με 

την εκλογή τρίτου προσώπου καθώς έτσι διαφοροποιείται το είδος και η σύνθεση που έχει 

αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.   

3.10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.2, η συμμετοχή προσώπου στην Επιτροπή 

Ελέγχου δεν αποκλείει τη συμμετοχή του σε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους 

της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

4. Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων 

4.1 Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι  (6) φορές ανά έτος. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, 

ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.  

4.2 Η σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της η οποία 

γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η 

ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου. Δεν απαιτείται 

πρόσκληση εφόσον παρίστανται την ημέρα της συνεδρίασης όλα τα μέλη και κανένα δεν 

αντιλέξει. 

4.3. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή όπου αλλού προβλέπει το 

Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Νόμου 4548/2018. Η Επιτροπή μπορεί να 

συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ή μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης κάποιων ή όλων των 

μελών της.  

4.4 Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Το 

μέλος το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική παρίσταται 
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υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Εφόσον στην συνεδρίαση δεν παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η 

συνεδρίαση ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση το αργότερο εντός 

επτά (7) ημερών από την ματαίωσή της (όπου και πάλι θα απαιτείται  να παρίσταται το 

σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου). 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της, και σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει το γραμματέα της, ο οποίος τηρεί λεπτομερή πρακτικά στις  

συνεδριάσεις  της  Επιτροπής  Ελέγχου.  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. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών 

των αποφάσεων θα εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο 

οποίος θα τα υπογράφει, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη επικύρωσή τους.  

 

5. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 

5.1. Γενικά 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η 

Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, μεταξύ άλλων: 

5.1.1 ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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, 

5.1.2 παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,  

5.1.3 παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

της Εταιρείας χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της τελευταίας, 

5.1.4 παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και 

την παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, 

5.1.5 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 
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του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

5.1.6 είναι υπεύθυνη για την 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, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

537/2014. 

5.1.7 καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  

5.1.8 υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική Γενική Συνέλευση της 

Εταιρείας. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης 

ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

5.1.9. προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως προς 

τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.  

5.2 Ειδικότερα καθήκοντα και εξουσίες της Επιτροπής Ελέγχου 

Για την ορθή υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τα εξής 

ειδικότερα καθήκοντα και εξουσίες: 

5.2.1 Εξωτερικός Έλεγχος 

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού 

ελέγχου των ατομικών 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: 

i) 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, 

ii) Τoν ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην υπό (i) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή 

των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του 

υποχρεωτικού ελέγχου. 

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 υποβάλλει 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. 
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5.2.2 Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

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  Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της 

Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με 

οποιονδήποτε 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 υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης της 

διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

5.2.3 Διαδικασίες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας 

της Εταιρείας αναφορικά, αφενός, με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και, αφετέρου, 

με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση.  

Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και 

επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και 

αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να 

επηρεάζει την ανεξαρτησία της.  

Η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό 

έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον 

κριθεί σκόπιμο. 

5.2.4 Ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου 

Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά ενέργειες που οφείλει να προβαίνει κατά τη διάρκεια 

του έτους η Επιτροπή Ελέγχου οι οποίες και εμπεριέχονται στην ενημέρωσή της προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

5.2.4.1. Ειδικώς, ως προς τον εξωτερικό έλεγχο και τη διαδικασία 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: 

i) Ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση. 

ii) Ενημερώνεται από 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 υπ’ όψιν τους κυρίους τομείς επιχειρηματικού 
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και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις 

και για λοιπά σημαντικά θέματα, όταν το κρίνει σκόπιμο. 

iii) 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. 

iv) Λαμβάνει υπ’ όψιν και εξετάζει 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. Η Επιτροπή 

Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί διεξοδικά τα κατωτέρω ενδεικτικά θέματα, στο βαθμό που 

είναι σημαντικά για την Εταιρεία, 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  

– Λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών  

– Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 

– Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 – Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές. 

v) Προβαίνει στην έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία της με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή 

ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του 

τελευταίου προς την Επιτροπή Ελέγχου. 

vi) Επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο 

προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και την 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. 

 

5.2.4.2. Ειδικώς, ως προς τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων και την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: 

i) 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, 
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εμπειρία και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και να έχει την 

προβλεπόμενη ανεξαρτησία.  

ii) Ενημερώνεται επί του ετησίου 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. Στο πλαίσιο της ως άνω ενημέρωσης, η 

Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει ότι το 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.   

iii) 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.  

iv) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κυρίως 

μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή. 

v) Επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας 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. 

vi) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον ορισμό του επικεφαλής της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την τυχόν αντικατάστασή του, ο οποίος πρέπει να είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος και λειτουργικά ανεξάρτητος και 

αντικειμενικός, με κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία και υπάγεται 

διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου.   

(vii) Επισκοπεί το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, που υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου ο 

επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, 

καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν 

γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων 

της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου. 

(viii) Υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την έγκριση 

από αυτό του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  

(ix) Επισκοπεί τις εκθέσεις του άρθρου 16 παρ. 1 περ. (β) του Ν. 4706/2020, που της 

υποβάλλονται ανά τρίμηνο από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 
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(x) Επισκοπεί τις αναφορές του άρθρου 16 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4706/2020 που της 

υποβάλλονται ανά τρίμηνο από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τις παρουσιάζει και 

υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

(xi) Συμμετέχει στην επιλογή των υποψήφιων που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση του 

συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

5.2.5 Για τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών, η Επιτροπή Ελέγχου 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας τριμηνιαίες εκθέσεις με τις 

διαπιστώσεις της και με προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο. 

 

6. Σχέση με άλλα πρόσωπα / όργανα της Εταιρείας 

6.1 Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητο όργανο, οι αποφάσεις της λαμβάνονται αυτόνομα 

από τις αποφάσεις άλλων οργάνων της Εταιρείας και τα μέλη της ενεργούν και 

αποφασίζουν με μόνη τη συνείδησή τους. 

6.2 Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά τη  διακριτική της ευχέρεια, καλεί,  όποτε κρίνεται σκόπιμο, 

βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της  Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένου του  Διευθύνοντος  Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή, του 

Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,  καθώς και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή 

πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι δύναται να συνδράμει το έργο της,  να  παρακολουθούν  

συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή 

Ελέγχου επίσης δύναται να συναντάται, χωρίς την παρουσία της Διοίκησης, με τον τακτικό 

ελεγκτή της Εταιρείας. 

6.3 Η Επιτροπή Ελέγχου 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.   

6.4 Η Επιτροπή Ελέγχου προβαίνει στην έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία της με τον 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της 

συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου προς την Επιτροπή Ελέγχου. 

6.5. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου και πάντως τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο για τη συζήτηση 

θεμάτων της αρμοδιότητάς του καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν 

από τους εσωτερικούς ελέγχους.   

6.6 Η Επιτροπή μπορεί να συναντάται οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές.  

6.7.Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες και 

τα στοιχεία  που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την διενέργεια των 
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καθηκόντων της και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή της Επιτροπής Ελέγχου κάθε πρόσωπο το 

οποίο η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους  0που 

είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής Ελέγχου.    

6.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στην Επιτροπή Ελέγχου τη συνδρομή εξωτερικού 

συμβούλου, εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου το αιτηθεί αιτιολογημένα, θέτοντας στη διάθεσή 

της τα απαραίτητα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό. 

6.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σε κάθε 

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων του. 

7. Διαφάνεια 

7.1 Η Επιτροπή Ελέγχου τηρεί αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεών της, στα οποία αποτυπώνονται οι 

ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να ενσωματώνει στα πρακτικά εκθέσεις, παρουσιάσεις 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο τέθηκε υπόψη της και απετέλεσε αντικείμενο 

συζήτησης μεταξύ των μελών της. 

7.2. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική 

συνέλευση της Εταιρείας. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής 

βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. 

7.3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει ουσιαστικά τους μετόχους κατά την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις 

προβλεπόμενες αρμοδιότητες και όχι μόνο τη θεματολογία του έργου της.  

7.4. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

7.5. Η Εταιρεία υποχρεούται να αναρτά αμελλητί στον ιστότοπο της οργανωμένης αγοράς 

και πάντως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων αναφορικά με τη σύνθεση, τη στελέχωση, και 

ειδικότερα τον ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία των μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου. 

8. Αμοιβή μελών 

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η 

αμοιβή πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη, 

μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα – ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που 

απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης του και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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9. Ισχύς – έγκριση Κανονισμού  

9.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου καταρτίζεται από την Επιτροπή 

Ελέγχου και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   

9.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας πρέπει να εγκρίνεται από το  

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση αυτού.       

9.4 Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. 

 

10. (Αυτό) Αξιολόγηση 

Κάθε τρία (3) χρόνια το αργότερο – ή και νωρίτερα εφόσον προκύπτει σημαντικός λόγος 

που το επιβάλλει ή κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή – η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την 

απόδοση της, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στη συνέχεια υποβάλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της 

αξιολόγησης της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να παρέχει κάθε αναγκαία 

συνδρομή στον Αξιολογητή που διενεργεί την περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 περ (ι) του Ν. 4706/2020, στο πλαίσιο 

και της επισκόπησης από τον Αξιολογητή της διαδικασίας παρακολούθησης από την 

Επιτροπή Ελέγχου της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ. 

 

 


