
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Εισαγωγή 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και 

γραμμές αναφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Εσωτερικός Έλεγχος»). 

Η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι επιφορτισμένη με τη συνεχή 

παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί 

ετησίως εάν ο σκοπός, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αναφέρονται 

στον παρόντα Κανονισμό, επαρκούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Εφ’ όσον χρειάζεται, 

προσδιορίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μαζί με τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις, κοινοποιούνται προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και από αυτήν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά την από 29.05.2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Αποστολή 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. 

Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια 

συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

Κύριο καθήκον της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο σε βάθος έλεγχος της τηρήσεως όλων 

των κανόνων, των μέτρων και των διαδικασιών του εφαρμοζόμενου Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των αποφάσεων και των οδηγιών της Διοικήσεως και η 

εισήγηση τυχόν διορθώσεων ή βελτιώσεων του συστήματος. 

Στόχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του 

Εσωτερικού Ελέγχου, τόσο στο διαχειριστικο-λογιστικό τομέα όσο και στο διοικητικό. 

Επαγγελματικά Πρότυπα 

Τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου οφείλουν να συμμορφώνονται: 

1. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Ethics) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, και  

2. Με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών. 

 



Πρόσβαση σε στοιχεία 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Έλεγχος δικαιούται να λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της 

Εταιρείας και να διαθέτει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία, τις φυσικές εγκαταστάσεις και 

το προσωπικό της Εταιρείας. Δικαιούται, εν γένει, να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου 

απαραίτητου για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Έγγραφα και πληροφορίες που δίδονται στον Εσωτερικό Έλεγχο κατά τη διάρκεια των εργασιών 

του τηρούνται σε ασφαλές σημείο και αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και 

εμπιστευτικότητα. 

Επιπροσθέτως, ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Εσωτερικού 

Ελέγχου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 

πληροφορίες στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στους Εσωτερικούς Ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα 

για τη διευκόλυνση του έργου τους. 

Γραμμή Αναφοράς 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την έγκριση: 

 Της οργανωτικής του δομής, 

 Της εξωτερικής ανάθεσης μέρους ή του συνόλου των εργασιών του, 

 Της έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησης σε 

αυτόν. 

Ανεξαρτησία  

Τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητα, δεν 

υπάγονται σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από την Επιτροπή 

Ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της ανεξαρτησίας τους και της αξιολόγησή 

τους. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ελεύθερος από κάθε παρέμβαση κατά την εκτέλεση των εργασιών 

του. Τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου οφείλουν να είναι ανεξάρτητα από την περιοχή που 

ελέγχουν και δεν ελέγχουν περιοχές για τις οποίες είχαν εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια 

του προηγούμενου έτους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων και να περιορίσει την ανεξαρτησία τους. Επομένως, δεν αναπτύσσουν ούτε 

υλοποιούν συστήματα ή διαδικασίες και δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η 

οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο εύρος ελέγχου τους. 



Εφόσον υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία ή την 

αντικειμενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου (είτε πραγματικά, είτε φαινομενικά), αυτό αναφέρεται 

στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Στελέχωση 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τυχόν άλλα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Ελέγχου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ως Εσωτερικοί Ελεγκτές 

δεν μπορούν να ορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν 

και άλλες αρμοδιότητες εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου ή συγγενείς των παραπάνω, μέχρι και του 

δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου φέρει τη συνολική ευθύνη για τον Εσωτερικό Έλεγχο και 

αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ για διοικητικά μόνο θέματα αναφέρεται στο 

Γενικό Διευθυντή (ή Εντεταλμένο Σύμβουλο) της Εταιρείας. Επίσης, παρίσταται στις Γενικές 

Συνελεύσεις των Μετόχων ως εκπρόσωπος του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

Για κάθε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου και ιδιαίτερα του 

Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος οφείλει να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την εκπλήρωση του 

σκοπού και των καθηκόντων του, καθώς και την επαρκή κάλυψη όλων των σημαντικών για την 

Εταιρεία περιοχών κινδύνου. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και τα πρόσωπα που 

στελεχώνουν τον Εσωτερικό Έλεγχο πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και 

επαγγελματικές πιστοποιήσεις για να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. 

Εξωτερική Ανάθεση 

Η Εταιρεία δύναται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και πάντοτε σε συμμόρφωση με το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της και το ισχύον επ’ αυτής Κανονιστικό Πλαίσιο, να αναθέσει σε εξωτερικούς 

συμβούλους την υποστήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου στην εκτέλεση του έργου του ή και την εξ’ 

ολοκλήρου ανάθεση τμήματος ή του συνόλου των λειτουργιών του Εσωτερικού Ελέγχου. Σε αυτή 

την περίπτωση, η ανάθεση θα πρέπει να διέπεται από σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης. 

Οποιαδήποτε σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης οφείλει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, 

τα πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου, την Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας και να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου πριν υποβληθεί στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς.  

 



Εύρος δραστηριοτήτων  

Το εύρος του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Βάσει του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνων και κατόπιν συμφωνίας με τη Διοίκηση, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων: 

 Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

 Διαχείρισης Κινδύνων, 

 Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System). 

Ετήσιο «Πλάνο Ελέγχου»  

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου προετοιμάζει το ετήσιο Πλάνο Ελέγχου (Annual Internal Audit 

Plan), στο οποίο περιγράφονται τα έργα εσωτερικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθούν. Το 

Πλάνο Ελέγχου βασίζεται σε μία συστηματική αξιολόγηση κινδύνων που θα πρέπει να διενεργεί ο 

Εσωτερικός Έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως επίσης 

και σχετικές αναμενόμενες μεταβολές σε αυτές. 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει το Πλάνο Ελέγχου προς έγκριση στην Επιτροπή 

Ελέγχου. Οποιαδήποτε απόκλιση κατά τη διάρκεια του έτους από το εγκεκριμένο πλάνο ελέγχου 

γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου και στη Διοίκηση. 

Σχεδιασμός Επιμέρους Έργων  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος καθορίζει το εύρος του κάθε επιμέρους έργου που περιλαμβάνεται στο 

Πλάνο Ελέγχου. Για τον καθορισμό του εύρους λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά συστήματα, οι 

διαδικασίες που εκτελούνται, το προσωπικό, καθώς και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Το εύρος 

του έργου καταγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου. 

Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν: 

1. Την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης στην Επιτροπή Ελέγχου, και μέσω αυτής στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, βάσει των ελέγχων που έχουν 

πραγματοποιηθεί, 

2. Την κατάρτιση κατάλληλων Πολιτικών και Διαδικασιών για τη διεξαγωγή των εργασιών του, 

3. Τη συνεισφορά στη διατήρηση αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 

Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω της υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν 

αδυναμιών που εντοπίζονται και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών, 



4. Την παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων 

από τις ελεγχόμενες Διευθύνσεις της Εταιρείας, για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών 

και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις Εκθέσεις Ελέγχου, εντός του 

συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου, 

5. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του και γενικότερων θεμάτων της 

λειτουργίας του στην Επιτροπή Ελέγχου, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, 

6. Την παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιασδήποτε πληροφορίας 

ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, την συνεργασία με αυτές και την διευκόλυνση 

με κάθε δυνατό τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές 

ασκούν, 

7. Την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας σχετικά με: 

I. Το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της,  

II. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

III. Το Καταστατικό της, 

IV. Τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

V. Λοιπές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζει η Εταιρεία. 

Ειδικά σε σχέση με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο Εσωτερικός Έλεγχος: 

1. Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της 

Διοικήσεως σε συνεργασία, εφόσον τούτο απαιτείται, με την Επιτροπή Αποδοχών της 

Εταιρείας, 

2. Ελέγχει τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τις Αρχές που 

καθορίζονται σχετικά από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

3. Αξιολογεί την οργανωτική διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων,  

4. Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και το βαθμό εφαρμογής των 

διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη Διαχείριση Κινδύνων, 

5. Ελέγχει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, την τήρηση των διαδικασιών καθώς και την 

εφαρμογή της σχετικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε 

τρίτους, 

6. Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι Διευθύνσεις της Εταιρείας: 

α) Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που τους διατίθενται για τη 

συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, 



β) Τηρούν τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως καθορισθεί, με στόχο τη συστηματική 

παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται, 

γ) Μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές που 

διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών 

μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων (controls). 

Αναφορές  

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο μία 

φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, για τους διενεργούμενους ελέγχους και την πρόοδο των 

εργασιών του.  

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και των Διευθυντικών 

στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος προετοιμάζει, εκδίδει και διανέμει “Έκθεση Ελέγχου” μετά από την 

ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, στην Επιτροπή Ελέγχου, στον αρμόδιο Διευθυντή και τον 

Προϊστάμενο της ελεγχόμενης περιοχής. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Εταιρείας. Στις Εκθέσεις Ελέγχου συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια του 

αρμόδιου Διευθυντή, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

 Τις διορθωτικές ενέργειες που πρόκειται να ληφθούν αναφορικά με τις συγκεκριμένες 

συστάσεις και ευρήματα, 

 Σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών, 

 Αιτιολόγηση για τυχόν συστάσεις ή ευρήματα για τα οποία η Διοίκηση δεν σχεδιάζει 

να προβεί στη λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στην Επιτροπή 

Ελέγχου, Ετήσια Έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους, η οποία περιλαμβάνει: 

 Γνώμη σχετικά με τη συνολική επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 

Διαχείρισης Κινδύνων, 

 Τις κυριότερες διαπιστώσεις και ευρήματα των διενεργούμενων ελέγχων και για τις 

τυχόν συστάσεις που έχουν υποβληθεί, 

 Τον βαθμό υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών, που έχουν συμφωνηθεί. 

Τέλος, ο Εσωτερικός Έλεγχος υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και κατόπιν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το πρόγραμμα δράσης για τον επόμενο χρόνο και τη σχετική 

αξιολόγηση κινδύνων που έχει διενεργήσει, βάσει της οποίας έχει προκύψει το πρόγραμμα. 


