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Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως 

πρόσφατα τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 74 περ. 4 του ν. 4706/2020, η 

Επιτροπή Ελέγχου προέβη σε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε αρχικά με το από 22.12.2020 πρακτικό της και 

στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με το υπ’ αρ. 

746/22.12.2020 πρακτικό του.  

Με την από 16.7.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και το υπ’ αριθ. 

763/16.7.2021 Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρίας εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Κανονισμού  

της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πλέον έχει ως ακολούθως:   

I. Προοίμιο   

Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια «Επιτροπή»), σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 74 περ. 

4 του ν. 4706/2020 και ισχύει, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  Ο κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας.    

Η Επιτροπή υποστηρίζει το Δ.Σ., στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, 

με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία 

περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρίας, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ) του ν. 4449/2017, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 περ. 4 του ν. 4706/2020 και ισχύει.  Σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενημερώνει 

το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου, 

παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας 

και διαχείρισης κινδύνων, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τον εξωτερικό 

ελεγκτή.   
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Υπόχρεοι τήρησης και εφαρμογής του Κανονισμού είναι τα μέλη της Επιτροπής. 

Υπόχρεοι, επίσης, στο μέτρο και βαθμό εμπλοκής τους στο έργο της Επιτροπής, είναι 

τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., τα διοικητικά στελέχη και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας. 

 Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του,  τόσο συλλογική όσο και 

ατομική,  να ενεργούν προς το συμφέρον της Εταιρίας, δεν επηρεάζεται από την 

ύπαρξη και λειτουργία της Επιτροπής. Τυχόν ανακύπτουσα διαφωνία μεταξύ των 

μελών της Επιτροπής ή/και μεταξύ των μελών της Επιτροπής και του ΔΣ, επιλύεται σε 

επίπεδο Δ.Σ.   

II. Σκοπός του Κανονισμού   

Ο παρών Κανονισμός (στο εξής «ο Κανονισμός») λειτουργεί συμπληρωματικά προς 

την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση, τις 

αρμοδιότητες και τις σχέσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τα όργανα της Εταιρίας (Δ.Σ., 

Γ.Σ.), τα στελέχη της, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.   

III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου   

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι αρμόδια να αποφασίσει για το 

είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, 

στο πλαίσιο του Νόμου. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της 25.6.2021, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., 

αποτελείται από τέσσερα (4)  μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά, και η διάρκεια της θητείας της να είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την 

αντίστοιχη του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί Επιτροπή 

του Δ.Σ, ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητος και εκλέγεται 

από την ίδια την Επιτροπή, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. 

Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο, πρέπει 

να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Το μέλος αυτό παρίσταται 

υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων.   
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Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 

(εμπόριο).   

Η θητεία των μελών της Επιτροπής δύναται να ανανεώνεται.   

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της 

Εταιρίας όπως είναι το μέγεθος, η δομή, η οργανωτική πολυπλοκότητα, το προφίλ 

κινδύνου, οι ιδιαιτερότητες του τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας.   

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της, κατά την εκάστοτε συγκρότηση 

αυτής σε σώμα, και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια των 

διατάξεων του ν. 4706/2020.   

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής και 

ενημερώνει τους μετόχους κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τα 

πεπραγμένα της, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.   

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των 

μελών και σε άλλες επιτροπές του ΔΣ, οι οποίες δεν εμπλέκονται στην καθημερινή 

διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.   

Τα μέλη της Επιτροπής, πλην της θέσης στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές του, δεν πρέπει να 

κατέχουν στην Εταιρία άλλες θέσεις ή ιδιότητες (εκτός αυτών που προβλέπονται 

στον παρόντα Κανονισμό) ή να διενεργούν  με αυτήν συναλλαγές, που θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής.   

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 συντρέχειπερίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του 

ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.  
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IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου  

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή ασκεί όλες τις εξουσίες και 

αρμοδιότητες που της απονέμονται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Ενδεικτικά, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:  

α) Αναφορικά με την εποπτεία του τακτικού ελέγχου: 

• Διεκπεραιώνει τη διαδικασία επιλογής τακτικού ελεγκτή ή της εταιρίας 

ελεγκτών και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό, τον 

επαναδιορισμό, την ανάκληση και αντικατάστασή τους, καθώς και την 

έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψής τους, δυνάμει του άρθρου 

44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, ώστε 

να διαμορφωθεί η πρόταση προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 

• Διαγιγνώσκει την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και αξιολογεί την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις. 

• 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 Εταιρία και ενημερώνει σχετικά το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Πραγματοποιεί συναντήσεις με τη Διοίκηση κατά τη προετοιμασία των 

οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τον ορκωτό ελεγκτή κατά το 

προγραμματισμό του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και 

κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου.  

• Ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση και για το ετήσιο 

πρόγραμμα υποχρεωτικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή. 
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• Λαμβάνει από τον τακτικό ελεγκτή συμπληρωματική έκθεση βάσει του 

άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 που περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών 

που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημερώνει τον Πρόεδρο, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

• Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού 

ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος 

της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.  

• Αξιολογεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην Εταιρία από την 

ελεγκτική Εταιρία στην οποία ανήκει ο τακτικός ελεγκτής.  

• Παρακολουθεί την απόδοση των εξωτερικών ελεγκτών λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 537/2014. 

 

β) Αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, η 

Επιτροπή Ελέγχου: 

• Επιτηρεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της και της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

• Επιθεωρεί τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της Εταιρίας και 

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας. 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας, ώστε να 

διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και 
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δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο. Εν συνεχεία, ενημερώνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο σχετικά με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις 

βελτίωσης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

• Εξετάζει και αξιολογεί διεξοδικά θέματα όπως: 

o Την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία. 

o Την αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων. 

o Την τήρηση των λογιστικών αρχών και προτύπων και τις τυχόν αλλαγές 

από την προηγούμενη χρήση. 

o Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

o Τις σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

o Την επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η Εταιρία. 

o Τις σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές. 

 

• Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική 

απόδοση της Εταιρίας (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κλπ.), ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και τυχόν προτάσεις 

βελτίωσης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

• Εξετάζει την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής 

αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου από πρόσωπα που 

διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν 

σχέσεις εξαρτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4706/2020. 

• Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρίας με 

συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

σχετικές αναφορές, 
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• Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα 

με τις οποίες οι εργαζόμενοι της Εταιρίας μπορούν, υπό εχεμύθεια, να 

εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τυχόν περιερχόμενες στην αντίληψή τους 

παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή 

για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρίας. Η Επιτροπή 

Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματική και 

ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη 

αντιμετώπισή τους. 

• Εξετάζει το σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης που περιλαμβάνει τη 

θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται 

έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρίας προς το εκάστοτε 

ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα 

για το βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται 

στενά με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

γ) Όσον αφορά την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου: 

• Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. 

• Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της Διεύθυνσης. 

• Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής του 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή 

του εσωτερικού ελέγχου. 

• Έχει τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του καθώς και 
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προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από τους εσωτερικούς 

ελέγχους. 

• Ο επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. 

• Ο επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή 

Ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων 

πόρων καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού 

έργου της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με 

βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρίας αφού προηγουμένως ληφθεί 

υπόψη η γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων 

εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Λαμβάνει κάθε τρίμηνο από τον επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου αναφορά σχετική με την πρόοδο των εργασιών του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και την παρουσιάζει στο ΔΣ της Εταιρίας 

μαζί με τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις της. 

 

δ) Περιλαμβάνει στην έκθεση πεπραγμένων, που υποβάλει στην ετήσια 

τακτική Γενική Συνέλευση, περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που 

ακολουθεί η Εταιρία. 

 V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου   

• Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως (οι δύο 

εκ των οποίων πριν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου 

και έτους) ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη και υποβάλλει αναφορές 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο ή κρίνεται αναγκαίο από τη ίδια.   

• Η Επιτροπή έχει απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και δύναται να αποφασίζει, 

εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση ή μετέχουν στη λήψη απόφασης 

τουλάχιστον τα μισά μέλη της πλέον ενός (εφόσον προκύπτει κλάσμα, 

παραλείπεται), σε κάθε δε περίπτωση, τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.   
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• Τα μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν άλλο μέλος για να συμμετάσχει για 

λογαριασμό τους στις συνεδριάσεις και ψηφοφορίες της Επιτροπής. Κάθε 

μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο από ένα μέλος. Οι εξουσιοδοτήσεις 

μπορούν να παρέχονται εγγράφως και ηλεκτρονικά (email, σαρωμένο 

έγγραφο κλπ.).   

• Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρίας ή κατ’ αναλογία 

των ισχυόντων για το Δ.Σ. (άρθρο 90 του ν. 4548/2018), μέσω τηλεδιάσκεψης.  

• Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους 

τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με τη σχετική 

Πρόσκληση. Η Πρόσκληση και τυχόν λοιπά αναγκαία έγγραφα μπορούν να 

διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις που γνωστοποιούν στην Εταιρία τα μέλη της Επιτροπής. Εφόσον 

παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη και δεν αντιλέγει κάποιο μέλος, 

η Επιτροπή μπορεί να συζητά και να αποφασίζει χωρίς προηγούμενη 

πρόσκληση ή επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 

  

• Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε 

στέλεχος της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρίας, συνεργάτη) 

που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της. 

• Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε 

πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα συμμετέχοντα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 93 του ν.  4548/2018. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να ορίζει γραμματέα για την 

τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών της. 

• Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής 

ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι 

υπογραφές των μελών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων 
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μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρακτικά της Επιτροπής βρίσκονται στη 

διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής, καθώς και του ΔΣ. 

• Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών 

συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται από την Εταιρία 

επαρκή κονδύλια και πόροι για το σκοπό αυτό. 

• Η Επιτροπή Ελέγχουέχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβασηστις πληροφορίες 

που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους 

πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της. 

• Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές, εφόσον 

αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση ισχύουσα 

πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. 

• Η Επιτροπή Ελέγχου εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.   

VI. Ισχύς και αναθεώρηση 

Ο Κανονισμός καταρτίζεται από την Επιτροπή και τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή 

του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.   

Η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής πραγματοποιείται όποτε 

κριθεί αναγκαίο, κατόπιν εισήγησης της ίδιας της Επιτροπής Ελέγχου ή του 

Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Επιτροπή Καταρτίζει τον τροποποιημένο 

κανονισμό, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ της Εταιρίας.   

Ο Κανονισμός  αναρτάται μετά την έγκρισή του αμελλητί στον ιστότοπο της Εταιρίας 

(https://ir.ascompany.gr/el/home/). Η Εταιρία υποχρεούται να αναρτήσει αμελλητί στον 

ιστότοπο της οργανωμένης αγοράς και πάντως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης 

υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των πρακτικών των 

συνεδριάσεων των οργάνων της, αναφορικά με  τη σύνθεση, 

τη στελέχωση, και ειδικότερα τον ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς 

και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

https://ir.ascompany.gr/el/home/

