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1.

Η/νία 1ης έκδοσης: Μάρτιος 2011

Σύσταση

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με βάση το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/05/2009.
2.

Σύνθεση

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας (παρ.1, άρθρο 37, του Ν.3693/2008).
Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο κατά την
έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, οφείλει να
έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες
επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.

Σκοπός

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και
την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Ειδικότερα:


Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εσωτερικού Ελεγκτή, των
ορκωτών ελεγκτών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τις
λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διοικητικής πληροφόρησης, την εταιρική
διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.



Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την
ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και του συστήματος αναφορών και εκθέσεων της
Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της και την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου.



Αποτελεί τον κύριο φορέα διασφάλισης της ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, του
Οικονομικού Ελέγχου, της ακεραιότητας της διαχείρισης, καθώς και της επάρκειας και της
διαφάνειας των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών. Εντούτοις, δεν εξαλείφεται η
δυνατότητα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή τον Ορκωτό Ελεγκτή να επικοινωνήσουν άμεσα με
το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό χρειαστεί.

4.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αναλυτικά, έχουν ως ακολούθως:
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Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Πληροφόρησης



Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που
αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας και εξετάζει τα βασικά σημεία των
οικονομικών καταστάσεων, που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς
Διοίκησης.



Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Για το σκοπό αυτό, εξετάζει σε τακτική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι
προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο.



Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με
αυτή πρόσωπα και υποβάλει στο Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές αναφορές.



Υποστηρίζει το ΔΣ, στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της Εταιρείας, ως προς την
απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ
συνδεδεμένων μερών.



Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το
προσωπικό της Εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια να εκφράσει τις ανησυχίες του για
ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή
για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, διασφαλίζει την
ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων
ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.



Εξετάζει, σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας.

4.2

Εποπτεία του Τακτικού Ελέγχου



Εισηγείται, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τη Γενική Συνέλευση το διορισμό ή την
ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, την αμοιβή του, καθώς και τους όρους πρόσληψής του.



Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα
και αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
ισχύουσες επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις.



Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην Εταιρεία από την
ελεγκτική Εταιρεία στην οποία ανήκει ο τακτικός ελεγκτής.



Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
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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.

4.3.

Εποπτεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου



Προσδιορίζει και εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.



Εγκρίνει το αντικείμενο ελέγχου και του χρονοδιαγράμματος του ετήσιου προγράμματος
ελέγχου.



Επισκοπεί τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, που προετοιμάζει ο Εσωτερικός Ελεγκτής και
έχει την επίβλεψη της πορείας εφαρμογής των υιοθετημένων από τη Διοίκηση εισηγήσεων
του Εσωτερικού Ελεγκτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις.



Εξασφαλίζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου



Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας στο Διοικητικό
Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του εκάστοτε επικεφαλής της Υπηρεσίας.



Αξιολογεί τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

5.

Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον όμως δύο (2) φορές το χρόνο, πριν την έκδοση
των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, συναντά τον τακτικό ελεγκτή της
Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.
Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος οφείλει να παρίσταται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής, αναλαμβάνει χρέη Γραμματέα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, στέλεχος της Εταιρείας ή του Ομίλου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ότι
δύναται να συνδράμει το έργο της. Επιπλέον δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών
συμβούλων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
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Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι ανακλήσεώς τους από τη Γενική
Συνέλευση των Μετοχών.
7.

Αξιολόγηση

Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον – ή και νωρίτερα εφόσον προκύπτει σημαντικός λόγος που το
επιβάλλει – 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.
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