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1. Προοίμιο  

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 
(εφεξής Κανονισμός) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»)  

Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με το θεσμικό  πλαίσιο που διέπει τις 
εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:  

α) το ν. 4449/2017 και το ν. 4706/2020  

β) τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της ΕΚ και 

γ) τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΚ. 

Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα 
των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων / κανονιστικών πράξεων.  
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2. Αντικείμενο / Σκοπός  
 

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής 
«Επιτροπή»). 

 
2. Η Επιτροπή διασφαλίζει τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης.  

 

3. Απώτερος σκοπός της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της νομιμότητας στη 
λειτουργία της Εταιρείας.  

 

4. Ο Κανονισμός αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.  
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3. Σύνθεση  
 

1. Σύνθεση.  Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον 
μέλη, μπορεί να 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. Ως τρίτος νοείται 
κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Είδος. Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 
μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή 
από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.  

3. Ανεξάρτητα μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους 
ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
ανεξαρτησίας [άρθρο 9 του ν. 4706 /2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17-07-2020)], γεγονός το 
οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους. 
Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου προσώπων που διενεργούν 
συναλλαγές ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής. 

4. Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της, κατά τη 
συνεδρίασή της, για τη συγκρότησή της σε σώμα, και είναι ανεξάρτητος από την 
Εταιρεία. 

5. Μέλη Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους 
επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, με 
επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των ετήσιων 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην πράξη 
ορισμού/εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αιτιολογούνται επαρκώς τα 
προσόντα των προτεινομένων μελών, καθώς και το γεγονός της ανεξαρτησίας των 
ανεξαρτήτων μελών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης/αξιολόγησης των 
αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας (Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Διοικητικού 
Συμβουλίου).  

6. Αντικατάσταση μελών. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της 
ιδιότητας του μέλους, 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 
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του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το 
μέλος του προηγούμενου εδαφίου 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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4. Θητεία  
1. Διάρκεια. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για περίοδο ίση με τη θητεία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επαναδιορισμός των μελών της 
Επιτροπής είναι πάντοτε δυνατός.  

 
2. Απώλεια ιδιότητας. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου επιφέρει αυτοδικαίως απώλεια της ιδιότητας του μέλους της 
Επιτροπής.  
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5. Αρμοδιότητες  
 
Η Επιτροπή  έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

• παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

• ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο 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, 

• παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής 
συμμόρφωσης της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, της Μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
Εταιρείας χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της, 

• παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως τον βαθμό 
απόδοσής του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και 
συμπεράσματα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 
και την παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.4706/2020, 

• 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, 

• είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και εισηγείται 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, 

• γνωμοδοτεί για την έγκριση και αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας 
της Εταιρείας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και υποβάλλει 
κατά την κρίση της πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού. 

 
Ειδικώς, ως προς τον εξωτερικό έλεγχο και τη διαδικασία χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: 
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• Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό, επαναδιορισμό (από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας) και την τυχόν (υπό τους όρους 
του άρθρου 43 του ν.4449/2017, όπως ισχύει) παύση του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή, καθώς και την έγκριση της αμοιβής και τους όρους διορισμού του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

• 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 των ετήσιων εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για κάθε 
εταιρική χρήση, πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε αξιολόγησή 
του.  

• Εξετάζει και αναλύει διεξοδικά τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους 
κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις ετήσιες εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και στις 
σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. 

• Εξασφαλίζει την έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία της με τον ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της 
συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου (άρθρο 11 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014) προς την Επιτροπή Ελέγχου, και επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ 
της διοίκησης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

• Επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν από την έγκρισή τους από το 
Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και την 
συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της, 
καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία και ενημερώνει 
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ειδικώς, ως προς τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης 
κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η 
Επιτροπή Ελέγχου: 

• Υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση για το υποψήφιο 
πρόσωπο προς ορισμό ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και 
αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της.  

• Υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος 
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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• Ενημερώνεται επί του ετησίου προγράμματος ελέγχων της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε 
αξιολόγησή του.  

• Λαμβάνει γνώση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, των 
αναφορών και των εκθέσεών της (τακτικών και έκτακτων). 

• Παρακολουθεί εν γένει την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το 
περιεχόμενο των εν λόγω αναφορών και εκθέσεων, όσον αφορά στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας. 

• Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου κυρίως μέσω του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του 
έργου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

• Φροντίζει για την έγκαιρη γνωστοποίηση και συζήτηση των προβλημάτων 
που εντοπίζονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με τη διοίκηση και 
εισηγείται στην διοίκηση την λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων. 

• Επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της 
Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους.  

Για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω  ενεργειών, η Επιτροπή Ελέγχου 
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας τριμηνιαίες εκθέσεις με τις 
διαπιστώσεις της και με προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο. 
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6. Σύγκληση και συνεδριάσεις  
  

1. Συχνότητα συνεδριάσεων. Η Επιτροπή  συνεδριάζει τακτικά ή και εκτάκτως, 
αν το απαιτούν οι περιστάσεις ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής, 
η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο.   

 
2. Δικαίωμα σύγκλησης. Δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση της Επιτροπής 

διά του προέδρου της έχουν, τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού  Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

 
3. Συνεδριάσεις εξ αποστάσεως. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι 

απαραίτητο να γίνονται με φυσική παρουσία. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη 
χρήση νέων τεχνολογιών προς διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής με 
την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας.  

 
4. Απαρτία. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση θα πρέπει να είναι παρόντα ή 

να αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της Επιτροπής είτε με φυσική παρουσία 
είτε με τηλεδιάσκεψη.   

 
5. Πλειοψηφία. Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 

2/3.  
 

6. Παράσταση μη μελών. Η Επιτροπή δύναται να καλεί οποιοδήποτε Μέλος 
της Διοίκησης ή Στέλεχος της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της.  

 
7. Πρακτικά. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά  των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει να καταγραφεί η 
άποψή του στα πρακτικά. Τα πρακτικά εγκρίνονται κατά την επόμενη 
συνεδρία της Επιτροπής και υπογράφονται από τον πρόεδρο.  
 

8. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή 
πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση ακόμα 
και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  
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7. Μέσα και πόροι της Επιτροπής  
 

1. Μέσα. Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα μέσα 
για την επίτευξη του σκοπού της. Ιδίως η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και να 
λάβει οιαδήποτε πληροφορία διαθέτει η Εταιρεία και είναι απαραίτητη για 
την άσκηση των καθηκόντων της. 
  

2. Συνεργασία με άλλες Επιτροπές / μονάδες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές ή μονάδες 
της Εταιρείας.   

 
3. Πόροι / Εξωτερικοί σύμβουλοι. Ιδίως η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί 

οποιουσδήποτε πόρους θεωρεί πρόσφορους για την εκπλήρωση των 
σκοπών της, συμπεριλαμβανόμενων υπηρεσιών από εξωτερικούς 
συμβούλους.   
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8. Έγκριση και τροποποιήσεις κανονισμού  
 

1. Έγκριση. Ο Κανονισμός υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου. 
Στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται, επίσης, και κάθε 
τροποποίηση του Κανονισμού.   

 
2. Έλεγχος και αξιολόγηση. Το Διοικητικό  Συμβούλιο ελέγχει και αξιολογεί σε 

τακτά χρονικά διαστήματα τον Κανονισμό, επιφυλάσσεται δε να επιφέρει τις 
εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο 
λειτουργιάς της Επιτροπής, που κατά  την κρίση του, επιβάλλονται για την 
εκπλήρωση του έργου της.  
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9. Παράρτημα / Θέματα συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου  
 

1. Οργανωτικά 

1.1. Κανονισμός – συγκρότηση 

1.1.1. Κατάρτιση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και 
εισήγηση – υποβολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση 
(άρθρα 10 ν.4706/2020 και 44 παρ. 1 περ. η’ ν.4449/2017). 

1.1.2. Συγκρότηση σε σώμα – εκλογή Προέδρου (άρθρα 10 παρ. 3 
ν.4706/2020 και 44 παρ. 1 περ. ε’ ν.4449/2017). 

1.2. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

1.2.1. Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του 
επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 15 παρ. 2 
ν.4706/2020). 

1.2.2. Έλεγχος ανεξαρτησίας του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου (άρθρο 15 ν.4706/2020). 

1.2.3. Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον κανονισμό της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 16 παρ. 1 ν.4706/2020). 

2. Έλεγχος ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

2.1. Επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για σύσταση 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προς περαιτέρω πρόταση στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (άρθρο 16 Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 
και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ’ ν.4449/2017). 

2.2. Έλεγχος και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών 
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως της καταλληλότητας της παροχής 
μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

2.3. Συζήτηση με τους ορκωτούς ελεγκτές επί του σχεδιασμού του ελέγχου των 
ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
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2.4. Παρακολούθηση διαδικασίας ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 11 παρ. 2 περ. δ’ 
Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014). 

2.5. Συζήτηση με τους ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου (άρθρο 11 
παρ. 2 περ. ιστ’ τελευταίο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014). 

2.6. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία και το 
αποτέλεσμα ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εισήγηση σχετικά με την έγκρισή τους 
(άρθρο 44 παρ. 3 περ. α’ ν.4449/2017). 

2.7. Συζήτηση με τους ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με τα αποτελέσματα της 
επισκόπησης των ενδιάμεσων (εξαμηνιαίων) εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.8. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία και το 
αποτέλεσμα της επισκόπησης των ενδιάμεσων (εξαμηνιαίων) εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εισήγηση σχετικά με 
την έγκρισή τους (άρθρο 44 παρ. 3 περ. α’ ν.4449/2017). 

3. Παρακολούθηση – αξιολόγηση ΣΕΕ & ΜΕΕ 

3.1. Συζήτηση με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου επί των τριμηνιαίων (α) 
αναφορών της (άρθρο 16 παρ. 1 περ. γ’ ν.4706/2020) και (β) εκθέσεων της 
(άρθρο 16 παρ. 1 περ. β’ ν.4706/2020) και επισκόπηση αυτών. 

3.2. Αξιολόγηση του ΣΕΕ και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – συζήτηση με τη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου επί της αξιολόγησής της σχετικά με το ΣΕΕ 
(άρθρο 16 παρ. 1 περ. α’ σημείο αα’ ν.4706/2020). 

3.3. Συζήτηση με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και διατύπωση γνώμης σχετικά 
με το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων (άρθρο 15 παρ. 5 ν.4706/2020). 

3.4. Συζήτηση με τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας σχετικά με τα 
αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου. 

3.5. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις τακτικές εκθέσεις της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου (άρθρο 44 παρ. 1 παρ. γ’ ν.4449/2017). 

3.6. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια αξιολόγηση 
του ΣΕΕ. 
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3.7. Παρακολούθηση της διαδικασίας της διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής 
συμμόρφωσης και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 3 
περ. δ’ ν.4449/2017). 

3.8. Σύνταξη – έγκριση της ετήσιας έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τον 
απολογισμό των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ 
ν.4449/2017). 

4. Εξωτερική αξιολόγηση ΣΕΕ 

4.1. Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή ανεξάρτητου αξιολογητή 
του ΣΕΕ (Απόφαση ΕΚ 1/891/30.09.2020). 

4.2. Έλεγχος ανεξαρτησίας του ανεξάρτητου αξιολογητή  του ΣΕΕ, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

4.3. Παρακολούθηση της διαδικασίας της ανεξάρτητης αξιολόγησης του ΣΕΕ. 

4.4. Συζήτηση με τον ανεξάρτητο αξιολογητή του ΣΕΕ σχετικά με το εύρος της 
εργασίας της αξιολόγησης. 

4.5. Συζήτηση με τον ανεξάρτητο αξιολογητή του ΣΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εργασίας της αξιολόγησης. 

4.6. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εργασίας της ανεξάρτητης αξιολόγησης του ΣΕΕ. 

 


