
 

 

Ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου 

 για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (01/01/2020-31/12/2020) 

 σύμφωνα με την υπ αριθ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «Εταιρεία Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2021 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,  

εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητα μου ως Προέδρου 

αυτής, υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη 

χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) στοχεύοντας στην ενημέρωση σας για το έργο της 

Επιτροπής ως προς την διασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας στο ισχύον νομοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της και την διαχείριση των σχετικών 

κινδύνων.  

Εισαγωγή. 

Η Επιτροπή Ελέγχου της «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης», αποτελεί 

Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων 

κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Λειτουργεί στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμού Λειτουργίας της, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

Σκοπός. 

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου, είναι η υποστήριξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στα καθήκοντά του, σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον 

εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία 

της Επιτροπής Ελέγχου για την εκπλήρωση του σκοπού της αναλύονται περαιτέρω στον 

ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας μέσω των Θεσμοθετημένων 

Κανόνων και Αρχών της Εταιρείας και της εφαρμογής των Αποφάσεων των Εποπτικών 



 

 

Αρχών, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Νόμων της Πολιτείας, η 

σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 

του Ν.3693/2008 περί συστάσεως Επιτροπής Ελέγχου εκ των µελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν.4449/2017, την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς υπ'αρίθµ.1302/28-4-2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'αρίθµ.537/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του άρθρου 37 του 

Ν.3693/2008 εξέλεγξε την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Αυγούστου 

2019 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με στόχο την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

σύμφωνα µε το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και του Κανονισμού 

Λειτουργίας της. 

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 περί «Επιτροπής 

Ελέγχου» του Ν.4449/2017 (που αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.3693/2008) και 

αποτελείται τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και 2 Ανεξάρτητα, μη Εκτελεστικά Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως αυτά ορίστηκαν από την τελευταία έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Αυγούστου 2019 της «Εταιρείας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.». 

Η αναλυτική σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από την 1/1/2020 μέχρι 9/3/2020 ήταν η 

κάτωθι: 

1. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου από 1/1/2020 έως 9/3/2020 

Α)  Κλείτου Νίκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ελέγχου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε Αναστολή,  

Αριθμός Μητρώου της ΕΛΤΕ: 2452 , Άδεια βάση της συνεδρίασης υπ. αρ. 152/13-7-

2018 απόφασης του ΔΣ της ΕΛΤΕ 

Β) Γκόγκος Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, οικονομολόγος 

Γ) Κουλούρης Θεόδωρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Στις 9.3.2020 ο κ. Κουλούρης Θεόδωρος παραιτήθηκε από τη θέση του ως μη εκτελεστικό 

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Απριλίου 2020 

εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Σοφία Αμμανατίδου και η κα 

Μαρία Πεταλά, και σύμφωνα με την με την απόφαση υπ’ αριθ. 291/2020 του Διοικητικού 

συμβουλίου ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε 

αντικατάσταση των κ. Κουλούρη Θεόδωρος και κ. Γκόγκου Παναγιώτη με θητεία αρχόμενη 

την 30/04/2020 και λήγουσα την λήξη της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου από 30/4/2020 έως 31/12/2020 



 

 

Α)  Κλείτου Νίκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ελέγχου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε Αναστολή,  

Αριθμός Μητρώου της ΕΛΤΕ: 2452 , Άδεια βάση της συνεδρίασης υπ. αρ. 152/13-7-

2018 απόφασης του ΔΣ της ΕΛΤΕ 

Β) Σοφία Αμμανατίδου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος 

Γ) Μαρία Πεταλά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Χημικός Μηχανικός. 

Για όλο το έτος 2020 η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληρούσαν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους 

διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα 

ενώ ταυτόχρονα τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από 

την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. 

Η Επιτροπή αυτή έχει τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες:  

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας 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, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 
συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ) 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, 

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας 
υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ε) 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 
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, 

στ) είναι υπεύθυνη για τη 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. 

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Ο 

τελικός αριθμός των συνεδριάσεων εντός του έτους καθορίζεται από τις απαιτήσεις για την 



 

 

επιτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 

(01/01/2020-31/12/2020) η Επιτροπή πραγματοποίησε δεκατρείς (13) συνεδριάσεις, ήτοι: 

16/1/2020, 17/2/2020, 12/3/2020, 16/3/2020, 18/3/2020, 23/4/2020, 29/4/2020, 

18/5/2020, 4/6/2020, 9/7/2020, 18/9/2020, 27/10/2020 και 4/12/2020. 

Σε όλες τις συνεδριάσεις παρίσταντο όλα τα μέλη, της Επιτροπής ενώ ανάλογα με το θέμα 

της συνεδρίασης παρίσταντο χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε τα μέλη της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου, είτε διευθυντικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση 

των εταιρικών εργασιών, υποθέσεων και δραστηριοτήτων είτε μέλη της ομάδας των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

Για όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής που έλαβαν χώρα το 2020 τηρήθηκαν τα σχετικά 

πρακτικά, και κατά τις συνεδριάσεις αυτές. Για το 2020 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως 

θέματα: 

• Το Πλάνο Εσωτερικών Ελέγχων 2020, Χρονοδιάγραμμα και Κριτήρια Κατάρτισης.  

• Το Follow-up Ευρημάτων Εσωτερικών Ελέγχων 2019 και διορθωτικές ενέργειες του 

management.  

• Οι Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσωτερικών Ελέγχων- Ευρήματα – Follow up κατά τη 

διάρκεια του έτους 2020 και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Η διαδικασία σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 και οι ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις µε 30.06.2020 και η πληρότητα και ακεραιότητα 

της σχετικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

• Ο Έλεγχος και η Συμπληρωματική Έκθεση της Grant Thornton για τις ατομικές και 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 και η Επισκόπηση για 

τις Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις µε 30.06.2020.  

• Η Διαδικασία λήψης εγκρίσεων για ανάθεση έργου στους ορκωτούς ελεγκτές, 

έγκριση λήψης µη ελεγκτικών υπηρεσιών και αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των 

τακτικών ορκωτών ελεγκτών. 

• Έγκριση του προϋπολογισμού των σχετικών αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

• Υποβολή σύστασης/πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανανέωση της 

παροχής υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου από την ελεγκτική εταιρεία Grant 

Thorton που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες κατά τη χρήση 2019 για τη χρήση 2020. 

• Υποβολή σύστασης/πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την «την 

εφαρμογή ενός Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (περιλαμβανομένων 

των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης), 

διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων, μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, πολιτική 

αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση 

ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική 



 

 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες 

διατάξεις» 

• Υποβολή σύστασης/πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 

επικαιροποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 

• Υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης του τρόπου Λειτουργίας της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρίας για υλοποίηση 

των συστάσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

• Υλοποίηση προτάσεων της Μονάδας για διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης 

του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και παρακολούθηση 

σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

στα πλαίσια εφαρμογής του Διεθνές Προτύπου για την Επαγγελματική Εφαρμογή 

του Εσωτερικού Ελέγχου 1230 «Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση» σύμφωνα με 

το οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και τις λοιπές ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

• Ανάθεση ειδικών ελέγχων στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια 

διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρίας και της διαχείρισης των κινδύνων που η Εταιρία αναλαμβάνει προς 

υλοποίηση των σκοπών της στα πλαίσια της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, της 

διαφάνειας και επίδειξης αξιοπιστίας των ενεργειών της διοίκησης της.  

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Σε σχέση με τις αρμοδιότητες της η Επιτροπή Ελέγχου μέσα από τις συνεδριάσεις 

υλοποίησε τα εξής: 

Σε σχέση με τον υποχρεωτικό έλεγχο/ διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης η 

Επιτροπή Ελέγχου: 

α) ενημερωνόταν για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρίας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

β) ενημερωνόταν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για το ετήσιο πρόγραμμα υποχρεωτικού 

ελέγχου και αξιολόγησε αν αυτό κάλυπτε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της 

Εταιρίας. 

γ)) Πραγματοποίησε συναντήσεις με τη διοίκηση, τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρίας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή και εξέτασε τα σημαντικότερα θέματα και τους 

κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

ακολούθως ενημέρωνε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

δ) Εξέτασε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου πριν την έγκρισή τους από αυτό, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα 

και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και 



 

 

με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

ε) Σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία της, εξέτασε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες υπηρεσίες 

πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών λογιστικών και φορολογικών 

ελέγχων. Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία και τη θυγατρική 

της δεν είναι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

στ) Αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε το ελεγκτικό έργο των  ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και την πιστή εφαρμογή του πλάνου ελέγχου (audit plan) καθώς και τη διατήρηση 

της αμοιβής τους στο ίδιο επίπεδο με τον έλεγχο του 2020, υπέβαλε σύσταση για τον 

διορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ιδίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών (Grant Thorton) 

καθώς και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης τους, χωρίς 

επηρεασμούς από τρίτους και χωρίς να υπάρχει ή να της έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 

συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου μέρους η οποία περιόριζε τις 

δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή 

καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό 

συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

Σε σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο η Επιτροπή Ελέγχου: 

α) Ενημερωνόταν από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες και το 

ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καθώς και τροποποιήσεις που απαιτήθηκαν στη ετήσιο 

πρόγραμμα των ελέγχων. 

Β) Ενημερωνόταν για την πρόοδο των εσωτερικών ελέγχων και έλεγξε τον απολογισμό 

εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο  

γ) Επόπτευε τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, και διασφάλισε ότι ο Εσωτερικός 

Έλεγχος είχε οργανωθεί με επάρκεια, διέθετε όλα τα μέσα για την διεκπεραίωση του έργου 

του και λειτουργούσε αποτελεσματικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του. 

δ) Ενημερώθηκε για σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν κατά την πορεία των ελέγχων 

και επόπτευσε το βαθμό υλοποίησης των προτάσεων, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο  

 

Σε σχέση με τις διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων η Επιτροπή Ελέγχου: 

Εξέτασε και αξιολόγησε την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
Εξέτασε τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της εταιρίας και την 

περιοδική αναθεώρηση τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί τις μεθόδους που 



 

 

χρησιμοποιεί η Εταιρία 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 μέσω των 

δημοσιοποιούμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Σε σχέση με διαδικασία ελέγχου ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, η επιτροπή ελέγχου 

μετά από συζήτηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές και εξέταση των αμοιβών τους για την 

παροχή ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών για το 2020 διαπίστωσε ότι οι Ορκωτοί 

Ελεγκτές της Εταιρίας παρέμειναν ανεξάρτητοι από την Εταιρία και τον Όμιλο, σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι κατά την άσκηση του έργου μας είχαμε και έχουμε 

απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενώ η 

Εταιρεία μας παρέχει τις αναγκαίες υποδομές και χώρους για να επιτελέσουμε 

αποτελεσματικά τα καθήκοντα μας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

 

Νίκος Κλείτου 

 


