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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με το άρθρο 44 του 
ν.4449/17 ως ισχύει & το άρθρο 10 παρ.1 του ν. 4706/20, τους όρους των οποίων 
εξειδικεύει και εφαρμόζει.  

Σύνθεση   

1.Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη και δύναται να αποτελεί:  

       α) επιτροπή του Δ.Σ, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε  

       β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ  και  

           τρίτους, είτε, 

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

2. Το είδος της Επιτροπής, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 
αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.  

3 . Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ της Εταιρείας, όταν αποτελεί επιτροπή του, 
ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.  

4. Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.  

5. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της και είναι ένα εκ των ανεξάρτητων μελών της. 

 

Συνεδριάσεις – Διαδικασία λήψης αποφάσεων  

1.Η θητεία της Επιτροπής έχει διάρκεια όσο  η θητεία του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι τετραετής  
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας  

2.Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, ήτοι  τουλάχιστον (4) φορές το 
χρόνο, στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της σύμφωνα με το 
άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Επιπρόσθετες συνεδριάσεις είναι πιθανό να διεξαχθούν, 
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Δ.Σ, τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της για σημαντικά θέματα που την έχουν 
απασχολήσει και  πριν τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας 

3.Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της  

4.Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη της επιτροπής  με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών τα οποία τηρούν στην 
Εταιρεία  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. Δικαίωμα σύγκλησης της Επιτροπής έχει κάθε μέλος με αίτηση προς τον πρόεδρο 
αυτής, αναγράφοντας τα θέματα ημερησίας διάταξης ,  ο οποίος από τη λήψη αυτής 
υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας και με τα ως άνω μέσα να συγκαλέσει τα μέλη 
σε συνεδρίαση 
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5.Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο  εκ των μελών 
του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών 

6.Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των  
συνεδριάσεων  αυτής. Στα πρακτικά συνεδριάσεων καταγράφονται οι αποφάσεις της 
Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018 
και τον Γραμματέα. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον 
Γραμματέα της Επιτροπής.  

7.Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί συναντήσεις με οποιοδήποτε στέλεχος, υπάλληλο 
της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο και εκτός των 
προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής.  

8.Η Επιτροπή συνδράμει το ΔΣ ώστε η Εταιρεία να αναρτήσει αμελλητί στον ιστότοπο του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 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 της παρούσας, 
αναφορικά με τη σύνθεση, τη στελέχωση, και ειδικότερα τον ορισμό, την εκλογή ή την 
αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

Στελέχωση – Λειτουργία  

1.Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα 
της ακτοπλοΐας και της εν γένει  ναυτιλίας. Τουλάχιστον ένα εξ αυτών, το οποίο είναι 
ανεξάρτητο, πρέπει ειδικά να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη 
λογιστική και το οποίο να παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής  που 
αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

2.Η αξιολόγηση των υποψήφιων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το Δ.Σ κατόπιν 
υποβολής πρότασης της Επιτροπής Παροχών και Υποψηφιοτήτων. προκειμένου να 
παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους και να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς τα κριτήρια που 
προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των εκεί αναφερομένων 
νόμων και προϋποθέσεων, καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, 
λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας 

3.Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής, παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει την ιδιότητα 
του μέλους, το Δ.Σ 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, το οποίο 
εφαρμόζεται αναλόγως.  

4.Εάν ορισμένο γεγονός ή σχέση είναι πιθανό να επηρεάσει ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζει 
την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα κάποιου μέλους της Επιτροπής, αυτό θα πρέπει να 
γνωστοποιείται άμεσα και με έγγραφο μέσο (ρητώς συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

5.Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν 
στα συμφέροντα της Εταιρείας και να αποκαλύπτουν έγκαιρα και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία τυχόν άλλες επαγγελματικές τους δεσμεύσεις και 
δραστηριότητες όπως και τυχόν συγκρούσεις ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή 
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συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους.  

6.Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν ετησίως δήλωση 
ανεξαρτησίας, με την οποία βεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις διατάξεις 
ανεξαρτησίας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υποχρεούνται δε 
να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Εταιρείας για κάθε γεγονός που δύναται να άρει την 
ανεξαρτησία τους.  

Αποστολή - Ρόλος  

1. Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές  
προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και την παροχή συνδρομής στο Δ.Σ με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία του όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής 
πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της με 
το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, την εφαρμογή των αρχών του συστήματος 
εταιρικής διακυβέρνησης, τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την 
άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας, της λειτουργίας συμμόρφωσης και 
της διαχείρισης κινδύνων.  

2. Ιδίως δε η Επιτροπή υποβοηθά το Δ.Σ για θέματα που πρωταρχικά αφορούν:  

•στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και τη διασφάλιση του ότι οι λειτουργίες 
που το συγκροτούν λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει ο 
ρόλος τους, καθώς και την περιοδική αξιολόγησή της ως προς την επάρκεια και 
αποτελεσματικότητά της,  

•στις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και ενδιάμεσων αναφορών χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης,   

•στους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές, 

•στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου   και 
τη διασφάλιση ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και της παρέχονται οι δυνατότητες 
προκειμένου να ελέγχει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού 
ελέγχου   

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ για το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο  των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

Άσκηση αρμοδιοτήτων - Εξουσία  

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή δύναται να:  

1.Ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη συνδρομή θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση 
του έργου της από οποιοδήποτε όργανο, στέλεχος ή υπάλληλο της Εταιρείας, οποιοδήποτε 
τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο καθώς και από οποιαδήποτε αρχή.  

2.Ζητήσει να παραβρίσκεται κατά τις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλος 
της Εταιρείας ή τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο κρίνει απαραίτητο.  

3.Έχει πρόσβαση σε πάσης φύσεως και μορφής στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας 
που κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της. 
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4.Χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές ή μέσα, ακόμη και συνεργασία με εξωτερικούς 
συνεργάτες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του έργου της.  

5.Ενημερώνει το Δ.Σ για οποιοδήποτε περιορισμό αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση του 
έργου της.  

6-  Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικούς 
συμβούλους και πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτόν. 

Αρμοδιότητες  

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και 
αρμοδιότητες:  

1. Ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

Η Επιτροπή επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και περιοδικών 
οικονομικών καταστάσεων καθώς και της κατάστασης επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα 
με τα λογιστικά πρότυπα, πριν υποβληθούν στο Δ.Σ προς έγκριση, προκειμένου να 
διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα της πληροφόρησης που περιέχουν, εκφράζει 
τις απόψεις της και υποβάλλει προτάσεις και συστάσεις, κυρίως για τα ακόλουθα θέματα:  

1.1. Ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της ετήσιας και περιοδικής διαδικασίας  
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της 
κατάστασης επενδύσεων, όπως και των επίσημων ανακοινώσεων σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας ,  

1.2. Αλλαγές σε κρίσιμες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές,  

1.3. Αποφάσεις που απαιτούν σημαντικό στοιχείο κρίσης,  

1.4. Σημαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές που έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις και τον τρόπο γνωστοποίησης τους,  

1.5. Τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για σχηματισμό προβλέψεων και άλλα θέματα που 
απαιτούν κατ’ εξοχήν αξιολόγηση και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές 
καταστάσεις,  

1.6. Αξιολογεί τις δηλώσεις / θέματα που εντοπίζονται στην έκθεση των ελεγκτών και στην 
επιπρόσθετη έκθεση των ελεγκτών προς την Επιτροπή,   

1.7. Αξιολογεί τα σχόλια και τις προτάσεις των ελεγκτών σχετικά με τη διαχείριση της 
Εταιρείας, την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους,  

1.8. Ενημερώνει το Δ.Σ 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 στην εν λόγω διαδικασία 
παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας 
υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 
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2. Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο   

Αναφορικά με τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή:  

2.1 Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία εκλογής και προτείνει τον ελεγκτή ή το ελεγκτικό 
γραφείο στο Δ.Σ προκειμένου αυτό να υποβάλει σχετική πρόταση για τον διορισμό τους στη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,  λαμβάνοντας τις οικονομικές προσφορές, 
αξιολογώντας αυτές καθώς και ελέγχοντας τους όρους της συνεργασίας.  

2.2  Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών ελεγκτών 

2.3  Επισκοπεί, παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών 
της Εταιρείας.  

2.4 Ελέγχει την παροχή των επιτρεπόμενων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία από τους ελεγκτές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και τις διασφαλίσεις που 
εφαρμόζονται.  

2.5 Λαμβάνει γνώση από τους εξωτερικούς ελεγκτές για τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες 
που εντόπισαν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας κατά τον έλεγχο που 
διενήργησαν σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές.  

3. Ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά 
περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της 
οντότητας αυτής, 

2. Διασφαλίζει τη διενέργεια της προβλεπόμενης από τον ν.4706/2020 περιοδικής 
αξιολόγησής του, ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά του, από τον ανεξάρτητο 
αξιολογητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, και 
παρακολουθεί και εισηγείται τα αποτελέσματά της προς το Δ.Σ., ως αρμόδιο όργανο ως 
προς όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, ήτοι της επιλογής υποψηφίων, της 
διαδικασίας πρότασης, επιλογής και έγκρισης της ανάθεσης αξιολόγησης καθώς και της 
παρακολούθησης της τήρησης του συμφωνηθέντος έργου.  

3.Επισκοπεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
ως προς  

α) την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως 
ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη 
πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,  

β) τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας,  

γ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και  



 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | Ανεκ

δ) την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα 
επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 
από τη ρυθμιζόμενη αγορά και υποβάλλει σχετικές παρατηρήσεις της προς το Δ.Σ  

4.Υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που  έχουν τυχόν 
διαπιστωθεί στο Σ.Ε.Ε. και παρακολουθεί, με τη συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ,  

5.Επισκοπεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συμμόρφωσης της Εταιρείας με την 
ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο και αναθέτει στη Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου τη διερεύνηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης,  

6.Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ., την ετήσια έκθεση για την επάρκεια του Σ.Ε.Ε. και παρέχει 
ετήσια (θετική ή αρνητική) δήλωση αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της Δήλωσης 
Εταιρικής Διακυβέρνησης,   

4. Ως προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,  

1.Εξετάζει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του, στη βάση των στοιχείων και 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται, στις εκθέσεις ελέγχου,  στους τριμηνιαίους 
απολογισμούς και την ετήσια έκθεση που συντάσσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας, 

2.Γνωμοδοτεί προς την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε το ετήσιο  πρόγραμμα ελέγχων 
να καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας 

3. Διασφαλίζει υπέρ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου την ανεξάρτητη λειτουργία, την 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, μονάδες και χώρους, καθώς και σε 
κάθε στοιχείο και πληροφορία της Εταιρείας, την ακώλυτη επικοινωνία της με οποιαδήποτε 
στέλεχος, όργανο και προσωπικό της Εταιρείας και τη δυνατότητα να λαμβάνει τις 
πληροφορίες και εξηγήσεις που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσει την αποστολή της 
στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων,  

4. Αξιολογεί και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται από τη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας και επί 
του οποίου έχει διατυπώσει προηγουμένως τη γνώμη της, καθώς και τον προϋπολογισμό 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν τροποποιήσεις τους,  

5 Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και 
την τυχόν τροποποιήσεις του,  

6. Αξιολογεί το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα που 
σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που 
διενεργεί και την αντικειμενικότητά του. 

5. Επι πλέον, η Επιτροπή:   

1 Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα 
μέρη και υποβάλλει στο Δ.Σ σχετικές αναφορές,  

2 Επιβλέπει την άμεση εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση αδυναμιών 
που έχουν εντοπιστεί ως προς τον έλεγχο, ή/και τη μη-συμμόρφωση της Εταιρείας με τις 
πολιτικές που έχει υιοθετήσει ή την ισχύουσα νομοθεσία,  
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3 Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία 
θα αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων 
επιλήφθηκε καθώς και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η 
Εταιρεία, εφόσον υφίσταται υποχρέωση της Εταιρείας ως προς αυτό,   

4. Η Επιτροπή αυτοαξιολογεί την αποτελεσματικότητα της δια ερωτηματολογίου, το οποίο 
συμπληρώνεται ανά εξάμηνο από τα μέλη της. Επίσης, η Επιτροπή  αξιολογείται από το ΔΣ 
δια ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώνεται ετησίως.  

Έναρξη Ισχύος   
 Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αξιολογείται από την 
Επιτροπή τουλάχιστον ανά  δύο (2) έτη. 


