ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία»
ΘΕΜΑ 1 : Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44, Ν.
4449/2017, όπως ισχύει σήµερα.
Απαιτούµενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων καλείται να ορίσει Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 44, Ν. 4449/2017.
Σύµφωνα µε το άρθρο 44, παρ. 1, Ν. 4449/2017 κάθε οντότητα δηµοσίου συµφέροντος
διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη. Η επιτροπή
ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου της
ελεγχόµενης οντότητας. Αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
µέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της ελεγχόµενης οντότητας ή,
στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς µετόχους, από ισοδύναµο όργανο. Τα µέλη της επιτροπής
ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται
η ελεγχόµενη οντότητα.
Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόµενη
οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 (Α΄110). Ο Πρόεδρος της
επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των
µετόχων της ελεγχόµενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη οντότητα.
Τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή
ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.
Ωστόσο το ανωτέρω άρθρο τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και
προβλέπεται ότι:

«1. α) Κάθε οντότητα δηµοσίου συµφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται
από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί:
αα) επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου της ελεγχόµενης οντότητας, η οποία αποτελείται
από µη εκτελεστικά µέλη του, είτε
αβ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και τρίτους, είτε
αγ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται µόνο από τρίτους.
β) Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών της
αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναµο αυτής όργανο.
γ) Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο, όταν αποτελεί
επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόµενης οντότητας ή, στην περίπτωση
οντοτήτων χωρίς µετόχους, από ισοδύναµο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη
επιτροπή.
δ) Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόµενη
οντότητα.
ε) Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα µέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη οντότητα.

στ) 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.
ζ) Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τοµέα στον οποίο
δραστηριοποιείται η ελεγχόµενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής ελέγχου,
που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόµενη οντότητα, µε επαρκή γνώση και εµπειρία στην
ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου
που αφορούν στην έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων.
η) Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισµό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ελεγχόµενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της ελεγχόµενης οντότητας ή όπου
προβλέπει το Καταστατικό της, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. 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.
θ) Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς την τακτική γενική
συνέλευση της ελεγχόµενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς µέτοχους, στο
ισοδύναµο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιµης
ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόµενη οντότητα.».

