
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου  

 

 

 

  

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:   14/07/2021 

Έγκριση:  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , 14/07/2021  

Έκδοση   2η 

 

 

 

 

 

  



2 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

I. Εισαγωγή 

II. Σκοπός του Κανονισμού 

III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 

IV.  Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 

V.   Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου  

 

  



3 
 

I. Εισαγωγή. 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας EPSILON NET A.E (στο εξής η «Εταιρία») 

συστήνεται και λειτουργεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της στα καθήκοντά του σχετικά με: 

• τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,  

• τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,  

• τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 

 • τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και 

 • την εποπτεία του τακτικού ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.  

ΙI. Σκοπός του Κανονισμού. 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής ο 

«Κανονισμός») λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις 

σχέσεις της Επιτροπής Ελέγχου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΔΣ, Διοίκηση, 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές). 

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 

16 του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρία και τις διατάξεις του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. 

Ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο. Στον 

Κανονισμό ορίζονται:  

• το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,  

• τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, 

• η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.  
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III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. 

Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 

4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, 

αποτελεί:  

 α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη 

εκτελεστικά μέλη του, είτε 

 β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε 

 γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. 

Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 

μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής 

όργανο. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν 

αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας όταν 

αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην 

πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο Πρόεδρος 

ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου, 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 συντρέχει περίπτωση, 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α` 104), το οποίο 

εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το ως άνω μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, μη 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο 

πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, 

και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους 

είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας 

του στην Επιτροπή Ελέγχου. 
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Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, με επαρκή γνώση 

και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της 

Εταιρίας όπου προβλέπει το Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 

ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου 

καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. 

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, στην οποία περιλαμβάνεται η 

περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. 

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 και να 

υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των πρακτικών των 

συνεδριάσεων, αναφορικά με τη σύνθεση, τη στελέχωση, και ειδικότερα τον 

ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία των μελών 

της Επιτροπής Ελέγχου.  

IV.  Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες 

που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους 

πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της. Οι 

αρμοδιότητές της καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της 

Εταιρίας όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργανωτική 
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πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, οι ιδιαιτερότητες της σχετικής αγοράς. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες που έχει είναι οι 

παρακάτω:  

α) Όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: 

❖ Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής τακτικού ελεγκτή και κάνει 

προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο 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 βάσει 

του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 16 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.  

❖ 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.  

❖ 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 διάρκεια 

προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τον ορκωτό 

ελεγκτή κατά το στάδιο προγραμματισμού και 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.  

❖  Λαμβάνει από τον τακτικό ελεγκτή συμπληρωματική έκθεση βάσει του 

άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 που περιλαμβάνει τα 
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αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, τις 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 πως συνέβαλλε ο υποχρεωτικός έλεγχος 

στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο 

ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία. 

❖  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) Όσον αφορά τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης 

κινδύνων, η Επιτροπή Ελέγχου:  

❖ Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της 

και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.  

❖ Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας (ανακοινώσεις, δελτία τύπου), 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλει 

προτάσεις βελτίωσης εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

❖ 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 Ελέγχου εξετάζει σε περιοδική 

βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, 

αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο. Ενημερώνει το 
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Διοικητικό Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις 

βελτίωσης εφόσον το κρίνει αναγκαίο.  

❖ Εξετάζει και αξιολογεί διεξοδικά σημαντικά θέματα όπως, σημαντικές 

κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

σε εύλογη αξία, αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων, 

επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η Εταιρία, σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, 

σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές και τήρηση των λογιστικών αρχών και 

προτύπων και τις τυχόν αλλαγές από την προηγούμενη χρήση. 

❖ 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 ενδεχόμενες 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 και επικαιροποιημένων 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. 

❖  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.  
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V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως (οι 

δύο εκ των οποίων πριν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

εξαμήνου και έτους) ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά 

των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα 

της Εταιρίας ή κατ’ αναλογία των ισχυόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο στο 

άρθρο 90 του ν. 4548/2018 και η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία 

όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 

πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να 

προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος της 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 Ελέγχου καταχωρίζονται σε 

πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, τα οποία 

υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 93 του ν. 

4548/2018. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί ο Γραμματέας του 

Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον υπάρχει). Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Τα μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη 

Γενική Συνέλευση και ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. 

 Η Επιτροπή Ελέγχου εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.  

 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της 
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Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιείται όποτε απαιτείται. Ο Κανονισμός 

Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της 

Εταιρίας (http://www.epsilonnet.gr). 

 

 

 

 

 


