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(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει) 
 

 

1. Εισαγωγή  
 
Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή»), είναι η εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και αποσκοπεί στην υποστήριξη του Διοικητικού 
Συµβουλίου  σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του 
τακτικού ελέγχου.   
 

2. Σύνθεση και θητεία  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη και αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρίας απαρτιζόµενη από τρία µη εκτελεστικά µέλη του, µε την πλειονότητα εξ αυτών να 
είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 
 
Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να αλλάξει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  σε :  

- ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
και τρίτους, είτε 

- ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται µόνο από τρίτους. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
Εταιρία ενώ ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής ελέγχου, διαθέτει επαρκή γνώση και εµπειρία στην 
ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν 
στην έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή 
από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα µέλη της επιτροπής 
ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρία. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα µέλη και 
είναι ανεξάρτητος από την εταιρία. 
 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια. 

3. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου 
  
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι στη λήξη κάθε 
ηµερολογιακού τριµήνου ή έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής. Δικαίωµα για σύγκληση της Επιτροπής παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο του 
Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και στους εξωτερικούς ελεγκτές. 
 



Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης τίθενται στη διάθεση κάθε µέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και τα τρία (3) 
µέλη της. Μπορεί να λάβει αποφάσεις και εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των 
µελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Η 
Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη της. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της  οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρίας 
ή µέλος της Διοίκησης που θεωρεί ότι µπορεί να συνδράµει στην εκτέλεση του έργου της. 
  
Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συνεδριάζει χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας. Η 
συµµετοχή µέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µε χρήση των µέσων αυτών θεωρείται έγκυρη. 
 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου  καταχωρίζονται σε πρακτικά µε την επιµέλεια του 
Προέδρου της και υπογράφονται από τα µέλη της. 
 

4. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες : 
 
Διαδικασία Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης : 
 

• παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα, πριν υποβληθούν στο Διοικητικό 
Συµβούλιο 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. 

 
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 
 

• 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 ελεγχόµενης 
οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής. 

• Ενηµερώνεται επί του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων του εσωτερικού ελέγχου και προβαίνει σε 
αξιολόγησή του, λαµβάνοντας υπόψη τους κύριους τοµείς επιχειρηµατικού και 
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

• Επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της εταιρίας και αξιολογεί τις 
µεθόδους που χρησιµοποιεί τη Εταιρία για τον εντοπισµό, την παρακολούθηση των κινδύνων και 
την αντιµετώπισή τους. 

 
 
 
 
 
 



Όσον αφορά τον Υποχρεωτικό Έλεγχο : 
 

• παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενηµερώνει το Διοικητικό 
Συµβούλιο 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 
β. τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην 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 οποίο ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής υποβάλει σε 
αυτήν και η οποία περιέχει τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κανονισµού ΕΕ αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 
 

• Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 
εταιριών σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 
αρ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην 
ελεγχόµενη οντότητα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 537/2014 
 

• Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών 
και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρίες που θα διοριστούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 537/2014, εκτός εάν εφαρµόζεται η παρ.  8 
του άρθρου 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 537/2014. 
 

5. Αναθεώρηση Κανονισµού 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια του Κανονισµού και εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 
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