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Αντικείμενο 

 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της 

Εταιρείας  B&F (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 

(άρθρα 6-8) περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, του ν.4449/2017 (άρθρο 44) περί 

υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και δημοσίας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, τις σχετικές αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 

Εταιρείας (άρθρα 22 και 23) όπως ισχύει και σε συμμόρφωση με τον Ελληνικό Κώδικα 

Ελληνικής Διακυβέρνησης, με ελάχιστες αποκλίσεις.  

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της 

Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας B&F. Επιπλέον, καταγράφει τις υποχρεώσεις των μελών, 

τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και τη συχνότητα των συνεδριάσεων σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

 

Σκοπός 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 

την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων εποπτείας έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού 

και άλλων συναλλασσόμενων σχετικά με: 

i. Την πληρότητα και την ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των 

οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται από την Εταιρεία,  

ii. Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

iii. Την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, 

iv. Την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Σύνθεση της Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων 

του ν. 3016/2002. Τα μέλη μπορούν επίσης να εκλέγονται και από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Η Επιτροπή́ Ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου. H θητεία των μελών της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

ή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της είναι ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση 

στην ελεγκτική και λογιστική.  

Ο Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετοχών και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια 

των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος κανονισμού 



είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και οι συμμετέχοντες στην Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από κάποια σχέση που είναι 

πιθανό να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, αυτή θα πρέπει να 

κοινοποιηθεί στους μετόχους της Εταιρείας σε συμμόρφωση και με τις διατάξεις περί 

σύγκρουσης συμφερόντων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου (Ν.4449/2017)  

 

Διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η 

Επιτροπή Ελέγχου έχει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μεταξύ 

άλλων, τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα 

θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας 

αναλυτικά: 

α)Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται και 

β)Τον ρόλο της Επιτροπής στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των 

ενεργειών που προέβη η Επιτροπή κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού 

ελέγχου.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή λαμβάνει 

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 (EE) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 

2. Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

παρακολουθεί τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση 

των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές 

μονάδες της Εταιρείας και γενικότερα την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής 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 ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της 

και υποβάλει προτάσεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

3. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και 



αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας 

της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και αφετέρου με την 

εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

4. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή τους, λαμβάνοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

5. 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. 

6. 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. 

Σχετικά με την εποπτεία του Τακτικού Ελέγχου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Μέσω του Δ.Σ. κάνει 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 πρόσληψής του. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην 

Ελλάδα. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπροσθέτων υπηρεσιών στην Εταιρεία από 

την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές και εφαρμόζει 

συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίες 

εγκρίνονται πρωτίστως από την Επιτροπή. 

 Ενημερώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του ετήσιου προγράμματος 

υποχρεωτικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του. Ακολούθως, προβαίνει σε 

αξιολόγηση του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου και βεβαιώνεται ότι θα 

καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. 

 Πραγματοποιεί συναντήσεις με τον ορκωτό ελεγκτή κατά το στάδιο προγραμματισμού 

του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των 

εκθέσεων ελέγχου. 

 Έχει έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της 

σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου 

προς την Επιτροπή Ελέγχου. 

 Εξετάζει το προτεινόμενο αντικείμενο και τη μέθοδο ελέγχου με σκοπό να 

επιβεβαιώσει ότι δεν τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στο έργο των εξωτερικών 

ελεγκτών. 

 Συνεδριάζει κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης με τους εξωτερικούς ελεγκτές 

με σκοπό την ενημέρωσή της για σημαντικά θέματα που παρατηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου. Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιείται πριν από την τελική 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 



 Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικών και Εξωτερικών 

ελεγκτών της Εταιρείας για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. 

 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. 

 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. 

Σχετικά με την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Εξασφαλίζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 Παρακολουθεί το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και επιθεωρεί την ορθή 

λειτουργία της, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, 

την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί και την εν γένει 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτής.  

 Προσδιορίζει και εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας στο ∆.Σ. το 

διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζοντας 

τα προσόντα του προσωπικού με σκοπό να επιβεβαιώσει την ικανοποιητική 

στελέχωσή του. 

 Αποφασίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. την αμοιβή των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά το 

πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν. 

 Εξετάζει τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι δεν τίθενται περιορισμοί στην εκτέλεση του 

έργου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Εξετάζει το ετήσιο πλάνο ελέγχων και λαμβάνει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου. 

 Συνεδριάζει με την παρουσία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 

όπου ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, για τα σημαντικότερα ευρήματα και αδυναμίες που εντοπίζονται, καθώς 

επίσης και για τον μελλοντικό προγραμματισμό των εργασιών της. 

 Επιβεβαιώνει ότι τα σημαντικά προβλήματα και οι αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί 

από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις, έχουν 

κοινοποιηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση. Επιπρόσθετα, εξετάζει αν η 

Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

Επιπλέον αρμοδιότητες: 

 Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με 

συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ∆.Σ. σχετικές αναφορές. 

 Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκεινών, 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 αλλά ζητήματα που άπτονται της 

λειτουργίας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών 



για την αποτελεσματική́ και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για 

την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.                                 

Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 

 

H Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τέσσερις (4) φορές κατ' ελάχιστο ετησίως, ενώ δύο (2) 

φορές το χρόνο συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών 

της Διοίκησης. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον 

παρίστανται όλα τα μέλη της. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εκπροσωπείται στις 

συνεδριάσεις της με έγγραφη εξουσιοδότηση του μόνο από άλλο μέλος της ίδιας επιτροπής. 

Στην περίπτωση αυτή η  Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον δυο τουλάχιστον 

από τα μέλη της παρίστανται αυτοπροσώπως και εκπροσωπείται το τρίτο. Τέλος, οι 

αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απολυτή πλειοψηφία των μελών. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο 

συντάσσοντας τακτικές ή έκτακτες αναφορές και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της 

Επιτροπής Ελέγχου να καλεί, οπότε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που 

εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα 

Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή και του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της 

ημερησίας διάταξης. 

Ο Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση η οποία 

γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση, εκτός εάν 

ο Προέδρος αποφασίσει να μην τα διαβιβάσει για συγκεκριμένο σημαντικό λόγο. Στην 

πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο 

τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου. Κατά τα λοιπά θέματα της ημερησίας 

διάταξης που θα αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής σε διάστημα μικρότερο των δύο 

εργάσιμων ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης της, θα γίνονται 

αποδεκτά́ προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση μόνο έπειτα από ομόφωνη απόφαση 

των μελών της Επιτροπής. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει βάσει τηλεοπτικής ή 

τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω 

οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Ο Προέδρος μπορεί 

επίσης να ζητά από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα 

μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών.  

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ισοδυναμεί 

με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η Επιτροπή 

Ελέγχου δύναται να εκλεγεί γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

αυτής. Τα πρακτικά βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο για γεγονότα που έχουν 

περιέλθει στην γνώση της και είναι πιθανό να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας ή την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων. 



Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη 

λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και για τον αριθμό των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Εξουσιοδότηση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου στα πλαίσια του 

ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, όπως ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη βοήθεια 

κρίνει σκόπιμη από: 

 Οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής. 

 Οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία. 

 Να ζητήσει την παρουσία στις συνεδριάσεις της, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 

στελέχους της Εταιρείας κρίνει απαραίτητο. 

 Να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο της Εταιρείας κρίνει αναγκαίο, στη 

διεκπεραίωση του έργου της. 

 Να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές, όπως η συνεργασία με νομικούς 

συμβούλους ή άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που θα κριθούν απαραίτητοι στο έργο 

της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρει άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιονδήποτε περιορισμό ή 

άλλη παρακώλυση τεθεί στο έργο της από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. 

Αρχές δεοντολογίας και κανόνες καλής εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

 

 Τήρηση των επιταγών της νομοθεσίας, του καταστατικού, του Εσωτερικού 

Κανονισμού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της. 

 Πίστη στην Εταιρεία και την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της. 

 Τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

 Μη εκμετάλλευση και χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 Απαγόρευση εξωεταιρικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να 

παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση 

συμφερόντων. 

 Σε κάθε μέλος της Επιτροπής παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και 

αμοιβή σε σχέση με το χρόνο απασχόλησής του. 

Τροποποίηση/Αναθεώρηση Κανονισμού  

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε με την από 28.02.2018 

απόφαση της Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την από 29.05.2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει ετησίως την επάρκεια του Κανονισμού ως προς πιθανές νέες 

ανάγκες και κινδύνους και διερευνά την πιθανότητα τροποποίησής του. 

Οποιεσδήποτε εισηγήσεις τροποποίησης του Κανονισμού, υποβάλλονται από την Επιτροπή 

Ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το 

οποίο έχει και την τελική ευθύνη για την έγκριση των τροποποιήσεων του εν λόγω 

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 


