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I.

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Epsilon Net.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
Παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την επανεξετάζει τακτικά.
Ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και την
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των
εν λόγω κινδύνων.
Η ανασκόπηση καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και των
ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνει τακτική ενημέρωση σε
σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

II.

Μέλη και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίσθηκε με την από τη 15 Νοεμβρίου 2019- Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4449/ 2017.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, στην
πλειονότητά τους ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της έχει αποδεδειγμένη επαρκή
γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μη
εκτελεστικό μέλος της.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι (5) πενταετής .
Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να
διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της
Επιτροπής. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το
Διοικητικό

Συμβούλιο,

κατόπιν

υποβολής

πρότασης

της

Επιτροπής

Ανάδειξης

Υποψηφιοτήτων, εφόσον υφίσταται.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την
έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

III.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
•

Ενημερώνει το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην
ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

•

Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των
ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

•

Παρακολούθεί την διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την
αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων,

•

Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωσης που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση
της Εταιρείας και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που
περιέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις.

•

Παρακολουθεί κάθε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που αφορά την
επιχειρηματική εξέλιξη της ( Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις , Δελτία Τύπου κα.)

•

Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής
λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

•

Διασφαλίζει την

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, και αξιολογεί τον/την

επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
•

Εξετάζει περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας
και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα μέρη και υποβολής στο ΔΣ σχετικών
αναφορών,

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι
παρακάτω:
o

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου, εξασφαλίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
της Εταιρείας. Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης 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 της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, 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 του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως
προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και
επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα
επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί
το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την
ανεξαρτησία της. Στο εν λόγω πλαίσιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
- αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και
εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της.
-υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό συμβούλιο, ώστε η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να είναι επαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με
επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και
να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία.
-ενημερώνεται επί του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε αξιολόγησή του, λαμβάνοντας υπόψη τους
κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.
- εξετάζει ότι το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων.
- έχει τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για τη
συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως,
προκύπτουν από τους εσωτερικούς ελέγχους.
- παρακολουθεί την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Εσωτερικό Έλεγχο, με
το περιεχόμενο αυτών, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας.
- παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
κυρίως μέσω του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή

o

Συστήματα

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης, 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 του

εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη
δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της
Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει
προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

o

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη
οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής. Επίσης, Είναι υπεύθυνη για
τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει
τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές Εταιρίες που θα διοριστούν. Στο εν λόγω
πλαίσιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
- Ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης από τη διοίκηση.
-ενημερώνεται 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.
- υποβάλλει προτάσεις και για λοιπά σημαντικά θέματα.
-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.
- λαμβάνει υπόψη της και εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που
ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

IV.

Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4)
φορές ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά
πρακτικά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει το σύνολο των μελών της.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ελέγχου να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο,

βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών και του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν
συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση η οποία
γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην
πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο
τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η
Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη
της. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. 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
εκλέγει 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 θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται πενταετής ίση με το διάστημα της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου.

V.
o

Αρχές δεοντολογίας και κανόνες καλής εσωτερικής λειτουργίας
Τήρηση των επιταγών της νομοθεσίας, του Καταστατικού, του Εσωτερικού
Κανονισμού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

o

Πίστη στην Εταιρεία και την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της.

o

Τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

o

Μη εκμετάλλευση και μη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

o

Απαγόρευση εξωεταιρικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να
παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση
συμφερόντων.

Σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και
αμοιβή σε σχέση με το χρόνο απασχόλησής του. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και ως εκ τούτου της διατίθενται επαρκή κονδύλια για
το σκοπό αυτό. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να τηρούνται και από
τον/την γραμματέα της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτός/αυτή λαμβάνει γνώση όλων των
πεπραγμένων της

Ο εν λόγω Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε με την από
17/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

