ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. Σύνθεση:

Αποτελείται από 3 µέλη του ∆.Σ της εταιρείας εκ των οποίων
τα δύο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανεξάρτητα και µη
εκτελεστικά µέλη. Όλα τα µέλη της Επιτροπής ελέγχου
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (άρθρο 37
Ν. 3693/2008)

Β. Αναφέρεται: Στο ∆.Σ και τη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας
µε µεµονωµένες ή κοινές αναφορές εφόσον υφίσταται
ανάγκη.
Γ. Εποπτεύει:
• Τον / τους εσωτερικό /ους ελεγκτή /τες της επιχείρησης
• Την Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων
• Την Υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων.
∆. Αρµοδιότητες :
α.Όσον αφορά στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα

πληροφόρησης, η επιτροπή ελέγχου:
• παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και
την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα
πρέπει να επιβλέπει κάθε επίσηµη ανακοίνωση που αφορά στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας, και να εξετάζει τα βασικά
σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές
κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης,
• εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της
εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, εκτός εάν
αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ∆Σ ή σε κάποια άλλη επιτροπή
του. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει σε
περιοδική βάση το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι
προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται και δηµοσιοποιούνται µε ορθό
τρόπο,
•

θα πρέπει να εξετάζει συγκρούσεις συµφερόντων κατά τις συναλλαγές
της εταιρείας και των θυγατρικών της µε συνδεδεµένα µέρη και να
υποβάλλει στο ∆Σ σχετικές αναφορές,

•

στο βαθµό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, θα
υποστηρίζει το ∆Σ ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για
τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων
µερών,
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• θα πρέπει να 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. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη
διαδικασιών για την αποτελεσµατική και ανεξάρτητη διερεύνηση
τέτοιων ζητηµάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιµετώπισή τους.
β. Όσον αφορά στην εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή
ελέγχου:
• θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού
ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική
εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου,
• προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας,
• παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας
εσωτερικού ελέγχου, και εξετάζει τις τριµηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της
µονάδας,
• διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας
στο ∆Σ το διορισµό και την ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας
εσωτερικού ελέγχου,
•

αξιολογεί τον επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου.

γ. Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου:
• κάνει, µέσω του ∆Σ, προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το
διορισµό, τον επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή,
καθώς και για την έγκριση της αµοιβής και τους όρους πρόσληψης του
τακτικού ελεγκτή,
• εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και
την αντικειµενικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής
διαδικασίας, σύµφωνα µε τις κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα.
• εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην
εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί
ελεγκτής/ές.
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• συζητά µε τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές
επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έµειναν ανεπίλυτες. Επίσης 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.
• Μπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ε. Συνεδριάζει: Τα µέλη της επιτροπής συνεδριάζουν µια φορά τουλάχιστον
το 3µήνο µε τη συµµετοχή ή µη του εσωτερικού ελεγκτή
∆υο φορές το χρόνο ( ανά εξάµηνο) συναντάται µε τον /τους
ορκωτό /ους ελεγκτή /τες – λογιστή /τες της εταιρείας
προκειµένου να ενηµερωθεί και να ζητήσει τυχόν
διευκρινήσεις για την πορεία και τα αποτελέσµατα των
ελέγχων τους.
ΣΤ. Τηρούµενα αρχεία : Ο πρόεδρος της επιτροπής τηρεί αρχείο :
• της εσωτερικής και τυχόν εξωτερικής αλληλογραφίας του.
• Των εκθέσεων προς το ∆.Σ της εταιρείας και τη Γ.Σ των
µετόχων του /των εσωτερικού / κών ελεγκτή / τών.
• Των τυχόν εκθέσεων της επιτροπής προς το ∆.Σ και τη Γ.Σ
των µετόχων.
• Των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής.
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