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(Α.Ε.Κ. 5/204/2000, ν. 3016/2002, ν. 3091/2002, ν. 3693/2008, ν. 

4449/2017, ν. 4706/2020) 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ι.1 Διακυβέρνηση Επιτροπής Ελέγχου 
 

Στο Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Εταιρείας (ΕΥΑΘ Α.Ε.) και της 
εφαρμογής των Αποφάσεων των Εποπτικών Αρχών, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Εταίρων, συστήνεται 
Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μέσω του Προέδρου της στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, η Διοίκηση 
της Εταιρείας προέβη στην κατάρτιση ενός Σύγχρονου 
Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, και 
των απαιτήσεων των εποπτικών αρχών, ώστε με την εφαρμογή του 
να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, στην 
ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Εταιρείας και στην 
προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων. 

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται ο σκοπός, η 
δικαιοδοσία, η εκλογή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι σχέσεις 
συνεργασίας με τη Διοίκηση, τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας, καθώς ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 
και οι ευθύνες της. 
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Ι.2 Πλαίσιο Λειτουργίας του Κανονισμού  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας, συντάχθηκε σύμφωνα με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τις ανάγκες διακυβέρνησης και Διαχείρισης των 
Κινδύνων της Εταιρείας, τις απαιτήσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Α.Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, νόμος 3016/17.05.2002, 
νόμος 3091/24.12.2002, νόμος 3693/25.08.2008, νόμος 
4449/24.01.2017, νόμος 4706/17.07.2020), καθώς και τις αποφάσεις 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. 

Ο Κανονισμός αναθεωρείται, με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, 
όταν οι λειτουργικές ανάγκες ή οι Εποπτικές Αρχές το επιβάλλουν 
ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο για την εύρυθμη 
λειτουργία της Επιτροπής. Τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 
Ι.3 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα καλείται στο εξής 
"Επιτροπή", πρέπει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στον εν λόγω Κανονισμό, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων.
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II. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου και η σύνθεσή της ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων – Μετόχου ή Εταίρων και απαρτίζεται 
από δύο μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
ένα Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, τα οποία μέλη της είναι 
επιφορτισμένα με όλα τα εταιρικά ζητήματα (νόμος 3016/2002 
άρθρο 3 § 1, νόμος 3693/2008 άρθρο 37 § 1, νόμος 4449/2017 
άρθρο 44 § 1, νόμος 4706 άρθρο 74, § 4γ). 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, πρέπει να 
διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που 
δραστηριοποιείται η Επιχείρηση – Ελεγχόμενη Οντότητα. 

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 (νόμος 
4706/2020 άρθρο 74, § 4ζ). 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι το Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό Μέλος και ορίζεται από τα μέλη της, κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής «Συγκρότηση σε Σώμα» 
(νόμος 4706/2020, άρθρο 74, § 4ε). 

 

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου  
 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τη 
«Συγκρότηση σε Σώμα», η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, 
έχει ως ακολούθως: 

1. Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 

2. Μέλος, μη Εκτελεστικό Μέλος. 

3. Μέλος, μη Εκτελεστικό Μέλος. 
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Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν θα πρέπει να κατέχουν 
παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές 
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την 
αποστολή της (Νόμος 3016/2002, άρθρο 4, § 1α, 1β, 1γ, 1δ). 
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής κατά την διάρκεια της θητείας 
τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό άνω του 0,5% του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση 
εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν 
πρόσωπα (άρθρο 26, § 1β, Ν. 3091/2002). 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να συμμετέχουν και 
σε άλλες επιτροπές, που ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αρκεί να μη θεωρείται ασυμβίβαστο. 

Ο/η Γραμματέας της Επιτροπής μπορεί να είναι είτε κάποιο 
από τα μέλη της Επιτροπής ή να είναι υπάλληλος της Εταιρείας 
και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου  
 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από την 
Γενική Συνέλευση και ίση με τη θητεία των υπολοίπων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός εάν η Γενική 
Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά (νόμος 4706/2020 άρθρο 
74, § 4β). 

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας 
μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, 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. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μη εκτελεστικό μέλος να 
αντικαταστήσει το μέλος που εξέλιπε, τότε το Διοικητικό 
Συμβούλιο ορίζει πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη 
Γενική Συνέλευση προβαίνει στον ορισμό του ιδίου μέλους, είτε 
στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της 
θητείας του στην Επιτροπή, (νόμος 4706/2020, άρθρο 74, § 4στ). 
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III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου, συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί. Η 
συχνότητα και ο χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων 
της Επιτροπής είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων 
της λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα, το 
μέγεθος, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το Επιχειρηματικό 
Μοντέλο της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, συνεδριάζει 
τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο σε προκαθορισμένες 
ημερομηνίες και ώρες. 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν όλα τα 
μέλη της, αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρευρισκόμενων μελών. Το ανεξάρτητο από την Εταιρεία, 
μέλος της Επιτροπής – Πρόεδρος παρίσταται υποχρεωτικώς 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την 
έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (ν. 4706/2020, άρθρο 
74, § 4ζ). 

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ελέγχου, να 
καλεί στις συνεδριάσεις της, όποτε κρίνει σκόπιμο προς 
ακρόαση, διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη 
Διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του 
Διευθύνοντα Συμβούλου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
του Οικονομικού Διευθυντή και του Επικεφαλής της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και Εξωτερικούς Ελεγκτές και 
Συμβούλους και να της παρέχουν πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις επί θεμάτων αρμοδιοτήτων τους που 
συνδράμουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της 
Επιτροπής. 

Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου μετέχει κατόπιν κλήσεως 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, για θέματα που άπτονται 
του Εσωτερικού Ελέγχου ή και γενικότερα διακυβέρνησης της 
Εταιρείας. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα μέλη της, 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων της, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εν 
γένει κείμενη νομοθεσία και δεν υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να συγκαλεί 
έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται ανάγκη, για 
συζήτηση σημαντικών θεμάτων. Επίσης, συνεδριάζει κατόπιν 
εκκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν παρίσταται 
ανάγκη για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαμορφώνει και εισηγείται τα 
θέματα της ημερησίας διάταξης, στην Επιτροπή, προς 
συζήτηση. Θέματα προς συζήτηση μπορεί να φέρει στην 
Επιτροπή, οποιοδήποτε μέλος της, μέσω του Προέδρου, που 
άπτονται των καθηκόντων της. 

Ο/η Γραμματέας της Επιτροπής συγκεντρώνει τα θέματα, 
καταρτίζει τον πίνακα της ημερήσιας διάταξης και τον 
διανέμει στα μέλη με ασφαλή τρόπο μαζί με το πληροφοριακό 
υλικό, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκλιση της 
Επιτροπής. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται 
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου, για κάθε συνεδρίαση τηρεί Πρακτικά 
Συζητήσεων και Συνεδριάσεων, στα οποία αποτυπώνονται οι 
ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την 
υλοποίηση του έργου της και αναλόγως των θεμάτων 
υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
υπογράφονται μόνο από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (ν. 
4706/2020, άρθρο 74, § 4η).
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IV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο – Διοίκηση, σύμφωνα με την 
εκάστοτε «Πολιτική Αμοιβών» και τις προβλέψεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, 
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ των άλλων, τη δυσκολία του 
έργου τους, το βαθμό ευθύνης, το χρόνο απασχόλησής τους 
στην Εταιρεία, και το γενικό επίπεδο αμοιβών των λοιπών 
επιτροπών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αμοιβή του /της Γραμματέα της Επιτροπής ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ίση με την 
αμοιβή της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός και αν το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει διαφορετικά.
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V. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 

 
V.1 Τις Σχέσεις Συνεργασίας με τη Διοίκηση – Διοικητικό 

Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου: 
 
α. Συνδράμει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην 

άσκηση χρηστής διακυβέρνησης, στην εξασφάλιση της 
διαφάνειας στις εταιρικές δραστηριότητες και στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και ευθυνών, 
μέσω του εποπτικού της έργου. 

 
β. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποβάλλει αναφορές 

ενημέρωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για τομείς 
που παρουσιάζουν λειτουργικές αδυναμίες σχετικά με 
την παρεχόμενη Εταιρική Πληροφόρηση. Επίσης, 
υποβάλλει προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο και παρακολουθεί την 
ανταπόκριση της Διοίκησης επ' αυτών. 

 
γ. Η Επιτροπή εξετάζει οποιοδήποτε θέμα – ειδικές έρευνες 

της οποίας αναθέτει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τους οποίους και ενημερώνει, σχετικώς. 

 
δ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις 

περιπτώσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Διοίκησης ή των Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας και των εποπτικών αρχών. 

 
ε. Διευκολύνει την επικοινωνία, μεταξύ Διοικητικού 

Συμβουλίου, Διοίκησης, Εσωτερικών και Εξωτερικών 
Ελεγκτών και Συμβούλων της Εταιρείας, για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. 

 
στ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, για το έργο και τα 
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πορίσματα του Τακτικού Ελεγκτή – Ορκωτού, 
Συμβούλων, καθώς και των Εποπτικών Αρχών για το 
βαθμό συμμόρφωσης της Εταιρείας, με τα πορίσματά 
τους. 

 
ζ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής, για θέματα Εταιρικών 
Ανακοινώσεων Οικονομικής Διαχείρισης, Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Κανόνων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης 
Κινδύνων. 

 
η. Αξιολογεί, ως προς την βασιμότητα ενυπόγραφες 

εμπιστευτικές ή και ανώνυμες καταγγελίες που 
υποπίπτουν στην αντίληψή της, σχετικά με 
αμφισβητούμενα ζητήματα των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων ή γενικά θέματα διαφάνειας των 
οποιονδήποτε λειτουργιών της Εταιρείας ή γενικότερα 
θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων και 
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
θ. Υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά 

με τα πεδία δραστηριότητάς της, με αναφορά στους τομείς 
που η Επιτροπή Ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου της, θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα σε σχέση με την 
παρεχόμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 
παρακολούθηση της ανταπόκρισης της Διεύθυνσης επ΄ 
αυτών.  

 
V.2 Την Νομοθεσία, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η 

Επιτροπή Ελέγχου: 
 

α. Διασφάλιση από τη Διοίκηση, ότι η Επιτροπή Ελέγχου 
έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες 
που απαιτούνται κατά και διαθέτει τους πόρους και τα 
μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου 
της. 

 
β. Εξουσιοδοτείται, από το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει 
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στη διάθεσή της οποιαδήποτε πληροφορία – στοιχείο 
ζητηθεί από τους υπαλλήλους – στελέχη για τη διεξαγωγή 
οποιουδήποτε ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της. 

 
γ. Εποπτεύει λειτουργικά το έργο της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και τον τρόπο Διαχείρισης των 
Κινδύνων που αναδεικνύονται μέσα από Πορίσματα του 
Ελέγχου. 

 
δ. Εξετάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων των Εσωτερικών 

και Εξωτερικών Ελεγκτών και προβαίνει σε συστάσεις, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη εργασιών, για 
τον περιορισμό του κόστους των υπηρεσιών. 

 
ε. Συνεργάζεται με τη Διοίκηση, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα 

στελέχη της Εταιρείας και τους Συμβούλους για την 
βελτίωση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου – 
διαδικασίες και τον τρόπο Διαχείρισης των Κινδύνων, 
που κάθε φορά ανακύπτουν. 

 
στ. Παρακολουθεί τη διαδικασία Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 

 
ζ. Αναθέτει σε Εξωτερικούς Συμβούλους–Εμπειρογνώμονες, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την διερεύνηση θεμάτων για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετά από σχετικό 
αίτημα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με τον 
Εσωτερικό Έλεγχο – ελέγχους, τα Συστήματα 
Διακυβέρνησης, την αξιολόγηση και Διαχείριση των 
Κινδύνων, με σχετικό αίτημα προς τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο για έγκριση, εφόσον τα όρια εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του, άλλως η έγκριση δίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
η. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει Ετήσια Έκθεση 
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Πεπραγμένων για το έργο της, την οποία και υποβάλλει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση αναφέρεται στη 
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και στην Ετήσια 
Δήλωση Ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου που 
υποβάλλει ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού στην 
Επιτροπή. Επίσης, γίνεται αναφορά και στην 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση που αφορά τις 
Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 
V.3 Την Εποπτεία  της Μονάδας  Εσωτερικού  Ελέγχου,  η 

Επιτροπή Ελέγχου: 
 

α. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως εποπτεύουσα αρχή του 
Εσωτερικού Ελέγχου, είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη 
λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς για 
την έγκριση και την υλοποίηση του Ετήσιου 
Προγράμματος Ελέγχων. Παρακολουθεί και επιθεωρεί 
την ορθή λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, την 
εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του και τα 
Επαγγελματικά Πρότυπα, καθώς και το ισχύον νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. 
Επίσης αξιολογεί το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου, την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του, χωρίς να 
επηρεάζει την ανεξαρτησία του. 

 
β. Εξασφαλίζει την οργανωσιακή ανεξαρτησία του 

Εσωτερικού Ελέγχου και δύναται να προτείνει στο ΔΣ τον 
διορισμό και την ανάκληση του Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου και των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 
γ. Αξιολογεί τις ανάγκες, τη στελέχωση και την Οργανωτική 

Δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε η Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου να είναι επαρκώς στελεχωμένη με το κατάλληλο, 
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο δυναμικό, για την ομαλή 
εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου και την 
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κάλυψη των κινδύνων. 
 
δ. Συνεργάζεται με τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 

για τη διαμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου. 
Επισκοπεί, ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων καλύπτει 
τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου – δραστηριότητες – 
κινδύνους και τα συστήματα που άπτονται της 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, το οποίο και 
εισηγείται για διαβούλευση και έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, παρουσία και του Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου. 

 
ε. Η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα, να αναθέτει 

ελέγχους σε Εσωτερικούς Ελεγκτές, μέσω της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και απευθείας στον 
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, διατηρεί το 
δικαίωμα να ανακαλεί – αφαιρεί έργα – ελέγχους που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και να τους αναθέτει σε 
εμπειρότερους ελεγκτές, ή στον Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου. 

 
στ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τακτικές συναντήσεις με τον 

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου για τη συζήτηση 
θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων 
που, ενδεχομένως προκύπτουν από το σχεδιασμό μέχρι 
την ολοκλήρωση των ελέγχων. 

 
ζ. Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη ενός καλού πνεύματος 
συνεργασίας και επικοινωνίας του Εσωτερικού Ελέγχου 
με τα ελεγχόμενα τμήματα και τους εποπτικούς φορείς. 

 
η. Αξιολογεί σε Ετήσια Βάση το έργο της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου, και την αποτελεσματικότητα 
λειτουργίας της Μονάδας και προτείνει βελτιωτικές 
ενέργειες, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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θ. Η Επιτροπή Ελέγχου, ενημερώνει σε κάθε συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο, αν κρίνεται απαραίτητο, για τους 
διενεργούμενους ελέγχους, τις διορθωτικές ενέργειες που 
συμφωνήθηκαν με τη Διοίκηση και τους ελεγχόμενους, 
καθώς και το βαθμό υλοποίησης αυτών. 

 
ι. Η Επιτροπή Ελέγχου, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου, ενημερώνει, εγγράφως, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για 
τους διενεργούμενους ελέγχους, τους ελέγχους που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, τα σημαντικά ευρήματα και τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, για διορθωτικά μέτρα και αν 
αυτά υλοποιήθηκαν. 

 
ια. Αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση – Απολογισμό 

Πεπραγμένων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και 
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την 
ολοκλήρωση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων και 
την απόδοση του Ελέγχου. 

 
ιβ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, για το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, 
τη λειτουργία, την ανάδειξη και τη Διαχείριση των 
Κινδύνων και την αξία που δημιουργεί – προσθέτει στην 
Εταιρεία, μέσα από το έργο της. 

 
ιγ. Αποτυπώνει στα Πρακτικά της την Ετήσια Δήλωση 

Ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου, που υποβάλλει ο 
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου.  
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V.4 Την Εποπτεία του Τακτικού Εξωτερικού Ελέγχου, ως 

προς την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (νόμος 
3693/2008 άρθρο 37, νόμος 4449/2017 άρθρο 44), η 
Επιτροπή Ελέγχου:  

 
Ειδικότερα, ως προς την χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, ορίζονται οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
της Επιτροπής Ελέγχου, διατηρουμένης ακέραιης της 
ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
Επιτροπή Ελέγχου, μεταξύ των άλλων: 

 
α. Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου των Ατομικών και 
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της Εταιρείας και καταγράφει τις ενέργειες που 
προβαίνει, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του 
υποχρεωτικού ελέγχου. 

 
Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει, 
για τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην 
ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, την 
πληρότητα και την ορθότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών  
γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο και δημοσιοποιείται. 

 
Επίσης, η Επιτροπή, υποβάλλει σχετική αναφορά για 
τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας πώς συνέβαλε ο 
υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο 
ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου, στην εν λόγω 
διαδικασία. 

 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου επικοινωνεί με τον 
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Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ενόψει της σύνταξης της 
Έκθεσης Ελέγχου και της συμπληρωματικής Έκθεσης 
του τελευταίου (Ορκωτού) προς την Επιτροπή 
Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη της το περιεχόμενο της 
συμπληρωματικής Έκθεσης την οποία ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής της  υποβάλει και η οποία περιέχει 
τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που 
διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Κανονισμού (E.E) αριθ. 537/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014. 

 
β. 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 
οποιοδήποτε  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 υποβάλει 
προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο. 

 
γ. Η Επιτροπή Ελέγχου Παρακολουθεί την 

Αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου, τη διασφάλιση της Ποιότητας και 
Διαχείρισης των Κινδύνων της Επιχείρησης και, κατά 
περίπτωση, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την 
ανεξαρτησία της οντότητας αυτής. 
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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 τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
δ. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων 

Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
και την επισκόπηση των Ενδιάμεσων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ιδίως την 
απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής, 
σύμφωνα με την § 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού 
(Ε.Ε) αριθ. 537/2014. 

 
ε. Εξετάζει 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 (Ε.Ε) αριθ. 537/2014 και ιδίως την 
καταλληλόλητα  της παροχής μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Κανονισμού (Ε.Ε) 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 (Ε.Ε) αριθ. 537/2014, εκτός εάν 
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του 
Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 537/2014. 

 
Ως προς τη διαδικασία  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
η Επιτροπή Ελέγχου: 

α. Ενημερώνεται για τη διαδικασία και το 
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χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης από τη Διοίκηση. 

 

β. Ενημερώνεται, επίσης από τον 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 υπόψη τους κύριους τομείς 
επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου 
της  Εταιρείας. 

 
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις και 
για λοιπά σημαντικά θέματα, όταν το κρίνει σκόπιμο. 

 
γ. Επισκοπεί τις Οικονομικές Εκθέσεις πριν την 

έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
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 Εταιρεία και ενημερώνει 
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου 
αναμένεται να 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. 

 
Ενδεικτικά, θέματα που αναμένεται να εξετάζονται και να 
αξιολογούνται διεξοδικά από την Επιτροπή Ελέγχου στο 
βαθμό που είναι σημαντικά για την Εταιρεία, αναφέροντας 
συγκεκριμένες ενέργειες επ' αυτών στην ενημέρωσή της 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τα κατωτέρω: 
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• 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 αμτιμετώπιση εξαγορών 
 

• Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 

 

• Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

• Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές. 
 

V.5 Την Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων, η 
Επιτροπή Ελέγχου: 

 
α. Παρακολουθεί σε τακτική βάση, τη μεθοδολογία 

καθορισμού και αξιολόγησης κινδύνων κάθε μορφής 
της Εταιρείας. 

 
β. Επιβλέπει την συστηματική Διαχείριση Κινδύνων από 

τα καθορισμένα στελέχη της Εταιρείας και βεβαιώνει ότι 
η διαχείριση γίνεται εντός του πλαισίου και του βαθμού 
αποδεκτών κινδύνων από την Ανώτατη Διοίκηση της 
Εταιρείας. 

 
γ. Επισκοπεί την επικαιροποίηση των κινδύνων. Στο 

πλαίσιο αυτό, εξετάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η 
Εταιρεία για τον εντοπισμό – ανάδειξη και Διαχείριση 
των Κινδύνων. 

 
δ. Επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση, ως προς 

τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους 
και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη 
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο 
με τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει προτάσεις 
βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 
ε. Προβαίνει σε αξιολόγηση των Συστημάτων Λειτουργίας 

– Δραστηριότητες που εγκυμονούν Κινδύνους και 
βεβαιώνεται ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων του 
Εσωτερικού Ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου θα 
καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς του 
επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της 
Εταιρείας. 

 
στ. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και να 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. 

 
ζ. Η Επιτροπή Ελέγχου, επίσης, παρακολουθεί την 

αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου και μέσω του έργου της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου και του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
για την ανάδειξη και τον τρόπο διαχείρισης των 
κινδύνων, από τους λειτουργούς τους και τη Διοίκηση. 

 
 

V.6 Την Εποπτεία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
η Επιτροπή Ελέγχου: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020 η Εταιρεία 
υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Το σύστημα 
εταιρικής διακυβέρνησης των περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 



ΚΑΛΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22 

 

 

α. επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, 

 
β. επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την 

πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 

 
γ. επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται 
η άσκηση των δικαιωμάτων τους και o ενεργός διάλογος 
με αυτούς (shareholder engagement), 

 
δ. πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην 

επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. 

 
Κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης είναι η 
θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και 
επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να 
επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση 
της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 
και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον 
βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Κατά τη θέσπιση των 
σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, αξιολογούνται η 
πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της 
προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών 
πρακτικών. 
 
Με σκοπό τη καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της Εταιρίας, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει λειτουργικά το 
έργο της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων και ενημερώνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, για τα αποτελέσματα του έργου και 
τον τρόπο Διαχείρισης των Κινδύνων που αναδεικνύονται 
μέσα από Πορίσματα της Μονάδας. Συγκεκριμένα θα έχει τις 
εξής αρμοδιότητες όσο αφορά το έργο της Μονάδας 
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Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κρίσης και 
Κινδύνων: 
 

• Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ετήσιου 
πλάνου Δράσης που θα καταρτίζει η Μονάδα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κρίσης και 
Κινδύνων για την ορθή εφαρμογή του συστήματος 
κανονιστικής συμμόρφωσης, το οποίο θα 
ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική και τους στόχους της 
Εταιρίας 

• Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο εσωτερικών 
διαδικασιών και πολιτικών όπως ο κώδικας 
δεοντολογίας, πολιτικών καταπολέμησης της διαφοράς 
και της δωροδοκίας, πολιτικών χορηγιών και δώρων, 
οδηγιών για την προστασία εμπιστευτικών και 
προνομιακών πληροφοριών που θα φροντίζει για τη 
θέσπιση τους η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων 

• Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στρατηγικής 
Διαχείρισης Κινδύνων 

• Έγκριση Πολιτικών και Διαδικασιών Διαχείρισης 
Κινδύνων 

• Έγκριση Ετήσιου Σχεδίων Δραστηριοτήτων της 
Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 
Κρίσης και Κινδύνων 

• Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των Περιοδικών 
Αναφορών της της Μονάδας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων 

• Επισκόπηση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
των Εποπτικών Αναφορών 

• Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή μεθοδολογιών και 
μοντέλων εκτίμησης κινδύνων 

• Αποφάσεις και εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο 
σχετικά με το risk tolerance και risk appetite της Εταιρίας  

• Επισκόπηση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
προς έγκριση του Μητρώου Κινδύνων
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VI. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλει στην Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση – Μετόχους, την Ετήσια Έκθεση 
Πεπραγμένων της Επιτροπής, με βάση τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητές της. Στην παρουσίαση της «Ετήσιας Έκθεσης 
Πεπραγμένων» αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της 
Επιτροπής και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε. Επίσης, στην 
Έκθεση περιλαμβάνεται η περιγραφή της Πολιτικής Βιωσιμότητας 
και Ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, η οποία Έκθεση 
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της. Παράλληλα στην Έκθεση 
αναφέρεται η διασφάλιση για την απρόσκοπτη και πλήρη 
πρόσβαση της Επιτροπής Ελέγχου στις πληροφορίες που 
χρειάζεται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και 
τους πόρους που ήταν απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου 
της (§ 4θ, άρθρο 74, νόμος 4706/2020). 
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VII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει και δύναται να διενεργεί 
ελέγχους σχετικά με την τήρηση της § 1 και των περιπτώσεων α’, 
β’ και γ’ της  § 3 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα του 
νόμου 4706/17.07.2020. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης 
των διατάξεων αυτών μπορεί να επιβάλλει στην ελεγχόμενη 
οντότητα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη 
της Επιτροπής Ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπει ο εν λόγω 
νόμος (§ 6, άρθρο 74, νόμος 4706/17.07.2020 και απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
1Α/890/18.09.2020).   
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VIII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και της 
παρέχεται κάθε στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί, σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της ΕΥΑΘ, του Καταστατικού, τη λειτουργία των 
Συστημάτων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνων, τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, καθώς την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit). 

Σε ότι αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο, η Επιτροπή Ελέγχου 
παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών, για τη λειτουργία του Εσωτερικού 
Ελέγχου, ήτοι: 

• Υποβάλλει κάθε χρόνο το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, μετά 
την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ. 

• Ενημερώνει, προφορικά μια φορά το τρίμηνο και το εξάμηνο 
την Επιτροπή Ελέγχου, εφόσον υπάρχουν σημαντικά ευρήματα 
Εσωτερικού Ελέγχου. Εγγράφως η ενημέρωση γίνεται μια φορά 
το χρόνο με την έκθεση πεπραγμένων. 

• Υποβάλλει κάθε χρόνο Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων, για το 
έργο του Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με τους διενεργούμενους 
ελέγχους, τυχόν αποκλίσεις από την εκτέλεση του Ετήσιου 
Προγράμματος Ελέγχου, τα σημαντικότερα ευρήματα, το βαθμό 
υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών – αποφάσεων της 
Διοίκησης, καθώς και σχετική αναφορά για την ανεξαρτησία του 
Εσωτερικού Ελέγχου.  

IX. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) 

 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων δύναται 
να επικοινωνεί στα μέλη των Επιτροπών  Ελέγχων των 
Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος, τα ευρήματα Ποιοτικού 



ΚΑΛΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Ελέγχου που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις επί των 
συγκεκριμένων ελεγκτικών έργων που διενεργούν οι Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες.  
 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων εποπτεύει 
και μπορεί να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των 
διατάξεων των περιπτώσεων που αφορά τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των Ετήσιων και Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
(περίπτωση δ, § 3/άρθρο 44/ν. 4449), δηλαδή την 
ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – Ελεγκτικών 
Εταιρειών (περίπτωση ε, § 3/ άρθρο 44/ν. 4449) και την 
διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – 
Ελεγκτικών Εταιρειών (περίπτωση στ, § 3/άρθρο 44/ν. 4449).  
 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων μπορεί να 
διαβιβάζει τα ευρήματα των ελέγχων στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφασίζει για την επιβολή 
κυρώσεων στην ελεγχόμενη Οντότητα ( § 7, άρθρο 74, ν. 4706). 


	I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Ι.1 Διακυβέρνηση Επιτροπής Ελέγχου
	Ι.2 Πλαίσιο Λειτουργίας του Κανονισμού
	Ι.3 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό
	II. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
	Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου
	III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
	IV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	V. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ:
	V.1 Τις Σχέσεις Συνεργασίας με τη Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου:
	V.2 Την Νομοθεσία, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου:
	V.3 Την Εποπτεία  της Μονάδας  Εσωτερικού  Ελέγχου,  η Επιτροπή Ελέγχου:
	V.4 Την Εποπτεία του Τακτικού Εξωτερικού Ελέγχου, ως προς την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (νόμος 3693/2008 άρθρο 37, νόμος 4449/2017 άρθρο 44), η Επιτροπή Ελέγχου:
	V.5 Την Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων, η Επιτροπή Ελέγχου:
	V.6 Την Εποπτεία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Επιτροπή Ελέγχου:
	VII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
	VIII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
	IX. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.)

