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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 
Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από την εταιρία µε την επωνυµία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, περί Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των Νόµων 3016/2002, 
3693/2008 και 3884/2010.  Με τον όρο Εταιρική ∆ιακυβέρνηση εννοούµε το σύστηµα σχέσεων ανάµεσα 
στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους Μετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρίας εντοπίζονται οι βασικοί 
κίνδυνοι που αυτή αντιµετωπίζει κατά την λειτουργία της, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των 
εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση 
της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των ανωτέρω.  Αφορά 
δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία και γενικότερα ο Όµιλος διοικείται και ελέγχεται.  
Το Νοµικό πλαίσιο που διέπει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρίας είναι: 

1. Ο Νόµος 3016/2002 που επιβάλλει: 
 Τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των   

Ελληνικών Εισηγµένων Εταιριών. 
 Τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας Εταιρικού Ελέγχου.  
 Την υιοθέτηση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. 

2. Ο Νόµος 3693/2008 που επιβάλει την σύσταση Επιτροπών Ελέγχου καθώς και διάφορες σηµαντικές 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη ∆ιακυβέρνηση µιας 
Εταιρίας.  

3. Ο Νόµος 3884/2010 που αφορά δικαιώµατα µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης προς τους µετόχους στα πλαίσια της προετοιµασίας της Γενικής Συνέλευσης. 

Τέλος, οι βασικοί κανόνες ∆ιακυβέρνησης της Εταιρίας διέπονται από τον Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών 
(Ν.2190/20) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ο παρών Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, αποσκοπεί όχι µόνο στη συµµόρφωση µε την κείµενη 
νοµοθεσία αλλά και στην ανάπτυξη της εταιρικής παράδοσης η οποία θεµελιώνεται στις αξίες της 
επιχειρηµατικής ηθικής, της προάσπισης των συµφερόντων των µετόχων καθώς και όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών. 
 
Οι πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιέχονται στους κάτωθι επιµέρους κανονισµούς και έγγραφα: 

1. Καταστατικό Εταιρίας 
2. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 
3. Κανονισµός Εργασίας Οµίλου 
4. Κανονισµός Επιπέδων Έγκρισης 
5. Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου 
6. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 
7. ∆ιαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας 

 
Μέσω των διαδικασιών εφαρµόζεται ένα σύστηµα δικλείδων ασφαλείας για την αποτελεσµατική διαχείριση 
των κινδύνων, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της Εταιρίας.  Αναφέρονται 
οι πλέον σχετικές διαδικασίες ως προς τη Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση και τους Ετήσιους Λογαριασµούς 
της Εταιρίας. 

 
∆ιαδικασία Νο 28 Κατάρτιση και Παρακολούθηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
∆ιαδικασία Νο 30 Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση 
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∆ιαδικασία Νο 40 Σχέσεις µε Μετόχους 
∆ιαδικασία Νο 41 ∆ιακίνηση Εµπιστευτικών Πληροφοριών 
∆ιαδικασία Νο 42 ∆ηµόσιες Σχέσεις 
∆ιαδικασία Νο 44 ∆ιαχείριση Κινδύνων 

 
Οι κανονισµοί και οι διαδικασίες είναι αναρτηµένες στο INTRANET προς ενηµέρωση όλων των υπαλλήλων 
και µηχανικών συνεργατών της Εταιρίας. 

 
Με δεδοµένο ότι σκοπός του Κώδικα είναι η συνετή ∆ιακυβέρνηση µέσω της οποίας θα 
διασφαλίζεται κατά το δυνατό η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της Εταιρίας, η εφαρµογή του 
Κώδικα πρέπει να αντιµετωπίζεται από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη ως µία συµµόρφωση που 
προσδίδει αξία στην Εταιρία και όλα τα µέλη της.  

 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας.  
Τυχόν τροποποιήσεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ισχύουν µετά από  έγκριση και απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΑΑ::    ΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
 
 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το αρµόδιο όργανο  να αποφασίζει για κάθε 
πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά την 
επιδίωξη του σκοπού της εντός των ορίων του Νόµου µε εξαίρεση τα θέµατα που υπάγονται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συσταθεί και ενεργεί 
βάσει των διατάξεων του Νόµου και του Καταστατικού της εταιρίας. 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από επτά έως και δεκαπέντε Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη, 
σύµφωνα και µε τις διακρίσεις του Ν. 3016/2002. 
Τα Εκτελεστικά Μέλη ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της εταιρίας ενώ τα Μη 
Εκτελεστικά είναι επιφορτισµένα µε τη προαγωγή όλων των εταιρικών θεµάτων. Ο αριθµός των Μη 
εκτελεστικών Μελών δεν µπορεί κατά νόµο να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των 
Μελών, ενώ αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. 
Μεταξύ των Μη Εκτελεστικών Μελών διορίζονται και Ανεξάρτητα Μέλη, τουλάχιστον δύο τα οποία είναι 
επιφορτισµένα µε την εποπτεία των εταιρικών δραστηριοτήτων. Επιλέγονται µεταξύ επαγγελµατικώς 
καταξιωµένων ατόµων στον επιχειρηµατικό και στον ακαδηµαϊκό χώρο, τα οποία διαθέτουν εγχώρια και 
διεθνή εµπειρία, µε κριτήρια το µορφωτικό τους επίπεδο και το κοινωνικό τους κύρος. Συνεπώς, τα µέλη 
αυτά, κατά τεκµήριο, είναι σε θέση να έχουν µια αµερόληπτη σφαιρική θεώρηση και να είναι εκφραστές 
αντικειµενικών απόψεων για τα εταιρικά πράγµατα. 
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των οποίων 
καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι µέσα στα πλαίσια 
του ανώτατου ορίου  ( δέκα πέντε µέλη ). Τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 
για την αναπλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος, µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
Μετά την εκλογή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, έναν ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους 
∆ιευθύνοντες Συµβούλους. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει από τα µέλη του έναν ή περισσοτέρους Εντεταλµένους 
Συµβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους.  
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι 
µη εκτελεστικός. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 
αρµοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Τον 
Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µετά από απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής (3ετής),  που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι 
την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να 
περάσει την τετραετία. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και είναι 
ελεύθερα ανακλητά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών του που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή µε 
την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη, 
που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο 
της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του 
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή 
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Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί 
σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 
Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 
ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ 
των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη 
αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 
Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, 
µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Οι επί µέρους αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών, καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά σε 
σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ∆ιοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία, µέσα στα 
πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την 
επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρίας σε τρίτους, µε εξαίρεση 
εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. Όλες οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 
10 και 23α του Κ. Ν. 2190/20. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας 
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  
Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή 
µέρους τούτων σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, µε την 
προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο ∆ιοίκησης της Εταιρίας, στο οποίο 
δικαιούται να αναθέτει µε απόφασή του την άσκηση διοικητικών αρµοδιοτήτων, καθορίζοντας 
ταυτόχρονα και την έκτασή τους. 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να ορισθεί Τεχνικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας, οι 
αρµοδιότητες του οποίου καθορίζονται στη σχετική απόφαση ορισµού του.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές 
της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν, 2190/1920. Η 
έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται µε ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή 
µέρους των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρίας και τον 
νόµο, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ’ ιδίαν έκαστος και ορίζοντας 
ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους. 
Συλλογική ενέργεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται στις περιπτώσεις που προβλέπει το 
Καταστατικό και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου. 
 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των στρατηγικών στόχων του Οµίλου και τη 
διαχείριση των υποθέσεων (day – to – day management) της Εταιρίας.   
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Προΐσταται όλων των 
τοµέων και των διευθύνσεων της Εταιρίας και είναι αρµόδιος µεταξύ άλλων και για: 
• Την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων προϋπολογισµών. 
• Την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπισή τους. 
• Το συντονισµό των ανώτατων στελεχών, την επίβλεψη και διασφάλιση της αποδοτικότητάς τους για 

την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας. 
• Την εκτίµηση της καταλληλότητας - λειτουργίας των συστηµάτων και διαδικασιών της Εταιρίας και 

την εισήγηση ή /και την εφαρµογή βελτιώσεων. 
• Την παρακολούθηση της προόδου των έργων, τη λήψη διορθωτικών µέτρων, όπου χρειάζεται και την 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µεταξύ των έργων. 
• Τη διασφάλιση της εφαρµογής των αποφάσεων της Εταιρίας, την ενηµέρωση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης για θέµατα της Εταιρίας. 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι αρµόδιος για το συντονισµό των επιµέρους ∆ιευθύνσεων της Εταιρίας και 
την υποβολή εισηγήσεων προς το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης, αναφορικά µε θέµατα αρµοδιότητας του 
Συµβουλίου.  
 
∆ιευθύνσεις υπό την αρµοδιότητα των εκτελεστικών µελών του ∆Σ 
Στις ευθύνες κάθε ∆ιεύθυνσης, οι οποίες αναφέρονται διοικητικά στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 
λειτουργικά σε Εντεταλµένο Σύµβουλο, περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
• Ανάπτυξη και εφαρµογή της στρατηγικής της Εταιρίας, µε σκοπό την εκπλήρωση των ετήσιων 

στόχων. 
• Σχεδιασµός, έλεγχος και εφαρµογή της δοµής και των διαδικασιών της, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

στρατηγικοί στόχοι µε τρόπο επαγγελµατικό, αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο ανθρώπινους και 
χρηµατικούς πόρους. 

• Εξασφάλιση της στελέχωσης της εκάστοτε ∆ιεύθυνσης µε τον απαιτούµενο αριθµό προσωπικού, το 
οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, µε τη 
µέγιστη αποτελεσµατικότητα και υπευθυνότητα. 

• Εξασφάλιση αποτελεσµατικού συντονισµού όλων των σχετικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε 
∆ιεύθυνσης, καθώς και των επιµέρους ∆ιευθύνσεων µεταξύ τους. 

• ∆ιατήρηση θετικού κλίµατος συνεργασίας εντός της εκάστοτε ∆ιεύθυνσης, καθώς και µε τις υπόλοιπες 
∆ιευθύνσεις της Εταιρίας. 

• Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών αγοράς αγαθών, που σχετίζονται άµεσα µε την οµαλή λειτουργία 
των τµηµάτων τους και της Εταιρίας γενικότερα, συµµετοχή στην εύρεση προµηθευτών και 
επιβεβαίωση της ορθής και έγκαιρης παραλαβής αυτών. 

• Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών αγοράς παγίων περιουσιακών στοιχείων, που είναι απαραίτητα στη 
διεκπεραίωση της δραστηριότητάς της. 

• Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών επιµόρφωσης των υπαλλήλων, µέσω σεµιναρίων και εκδηλώσεων, 
ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη απόδοσή τους. 

• Αναγνώριση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και έγκαιρη ενηµέρωση των υπευθύνων της 
∆ιοίκησης της Εταιρίας. 

• Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη ∆ιοίκηση, µέσω σύνταξης τακτικών εκθέσεων 
αναφοράς. 

Αναλυτικότερα, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες κάθε ∆ιεύθυνσης και των επιµέρους τµηµάτων τους 
περιγράφονται στον  Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας. 
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Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει δύο επιτροπές, την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και 
∆ιαχείρισης Κινδύνων και την Επιτροπή Ελέγχου. 
Την Επιτροπή Ελέγχου, απαρτίζουν δύο µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα και ένα ανεξάρτητο µέλος 
(σχετική αναφορά στο Μέρος Γ του παρόντος Κώδικα). 
 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων θα συγκροτείται από τα Εκτελεστικά Μέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται µε νεώτερη απόφαση να αποφασίζει την αλλαγή του 
αριθµού των µελών της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων και την 
αντικατάσταση µελών του. 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων θα συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το 
µήνα και θα συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως  του Προέδρου του ή του Αντιπροέδρου.  Οι αποφάσεις 
στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων θα λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών του. 
Η θητεία της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων θα λήγει µε τη λήξη της 
θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Εποµένως η θητεία των µελών της Επιτροπής Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι τριετής και λήγει στις 30.06.2012. 
 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων απαρτίζουν οι κάτωθι: 

 
1. Κωνσταντίνος Κουβαράς Πρόεδρος  

2. Νικόλαος Γεραρχάκης Αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης Μέλος 

4. Γεώργιος ∆ηµητρίου  Μέλος  

5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης Μέλος  

6. Χρήστος Ιωάννου Μέλος 
 
Αρµοδιότητες  της Επιτροπής Συµβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων: 

• Εν γένει στρατηγική της Εταιρίας και επιχειρηµατικά σχέδια 
• Συντονισµός, κατεύθυνση και έλεγχος της λειτουργίας της Εταιρίας 
• Ανάπτυξη σε νέους επιχειρηµατικούς τοµείς ή σε νέες χώρες όπου δεν δραστηριοποιείται η Εταιρία 
• Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
• Καθορισµός της µερισµατικής πολιτικής της Εταιρίας 
• ∆ιαµόρφωση και τροποποίηση του οργανογράµµατος της Εταιρίας και η υποβολή  του στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση 
• Αλλαγές στο επίπεδο στελεχών πρώτης γραµµής (ήτοι στελέχη που απευθύνονται στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο) µετά από εισήγηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου 
• Οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας και παρουσίαση από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση σε 

τριµηνιαία βάση προ της δηµοσίευσης τους στον τύπο 
• Ανάληψη και πορεία των έργων της Εταιρίας 
• Περιοδικός έλεγχος της πορείας των εργασιών της Εταιρίας και της υλοποίησης των στόχων που 

έχουν τεθεί από υπηρεσιακά και επενδυτικά προγράµµατα της Εταιρίας και τυχόν αναγκαίες 
διορθωτικές αποφάσεις και ενέργειες 
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• Λήψη αποφάσεων για όποια άλλα θέµατα παραπέµπονται στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού 
και ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο ή από τους Εντεταλµένους Συµβούλους. 

• Άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που θα του εκχωρείται ρητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
σχετικές  αποφάσεις του. 

• Η εισήγηση του καθορισµού των αντικειµενικών στόχων και επιχειρηµατικών κινδύνων της 
Εταιρίας, για την εκπόνηση σχεδίων δράσεως και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων 

• Η διαµόρφωση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρίας και η υποβολή του 
προς έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

• Τροποποίηση στον κανονισµό λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων καταρτίζεται και εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόµος, το 
Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.  
Επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση που 
γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην 
πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η 
λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε αίτησή τους 
προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα 
απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή 
τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να 
συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της 
ανωτέρω προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύµβουλο. Κάθε Σύµβουλος µπορεί να 
εκπροσωπεί ένα µόνο Σύµβουλο που απουσιάζει. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των Συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των 
παρόντων Συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας 
παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των Συµβούλων που 
είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του παρόντος.  
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, 
που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. 
Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταµένων ή αντιπροσωπευµένων κατά τη 
συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
τον αναπληρωτή του και από όλα τα παριστάµενα ή αντιπροσωπευµένα κατά τη συνεδρίαση µέλη του. 
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους 
αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει 
προηγηθεί συνεδρίαση. 
Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από έναν εκ των 
Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο, µετά 
από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση 
καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην 
Αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Απαγορεύεται στους Συµβούλους που συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη ∆ιεύθυνση της Εταιρίας, 
καθώς και στους ∆ιευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους 
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει 
η Εταιρεία και να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωµα για αποζηµίωση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του K .N. 2190/20. 
 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
( ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ) 
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές 
της καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 
γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/20. 
 
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 
έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: 

α)  τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  
β)  το ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος 

ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό, και  

γ)  τον υπεύθυνο για τη ∆ιεύθυνση του Λογιστηρίου. 
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 
 
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την Έκθεση 
∆ιαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µε περιεχόµενο αυτό που ορίζεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/20 καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ιδίου νόµου, 
εφόσον η Εταιρία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρία  
υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/20, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής 
τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ. Ν. 2190/20.  
Επιπλέον από τη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ. Ν. 2190/20 η 
εταιρεία υποχρεούται να δηµοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 4 του 
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άρθρου 135 του Κ. Ν. 2190/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/20 
στις οριζόµενες εφηµερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ιδίου νόµου.  
 
Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική Γενική 
Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 
2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των 
εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΒΒ::  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ    ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Το ∆Σ οφείλει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου για τον εντοπισµό και την 
αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 
Προς τούτο και για την τακτική ανασκόπηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης των 
Επιχειρηµατικών Κινδύνων, ενδείκνυται  το ∆Σ να διορίζει µια εξαµελή τουλάχιστον Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Κινδύνων  µε τη συµµετοχή και των αξιωµατούχων της Εταιρίας που ασχολούνται µε τη 
διαχείριση των στρατηγικών και κύριων λειτουργιών των κινδύνων που αντιµετωπίζει ο Όµιλος. 
 
Η αυξανόµενη ταχύτητα των αλλαγών που πραγµατοποιούνται τόσο στο οικονοµικό όσο και στο πολιτικό 
περιβάλλον καθώς και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός και η διεθνοποίηση της οικονοµίας και των 
επιχειρηµατικών πρακτικών, σε συνδυασµό και µε τις ενδογενείς συνθήκες της Εταιρίας συµβάλλουν στην 
εµφάνιση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Για την έγκαιρη και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων 
αυτών απαιτείται η λειτουργία ενός καλά δοµηµένου και ολοκληρωµένου συστήµατος πρόβλεψης και 
διαχείρισης κινδύνων που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας. 
 
Μια από τις θεµελιώδεις προκλήσεις της διαχείρισης των επιχειρηµατικών κινδύνων είναι το γεγονός ότι τα 
πρόσωπα που αναλαµβάνουν τους κινδύνους αυτούς για λογαριασµό της εταιρίας δεν είναι συνήθως τα 
ίδια πρόσωπα που υφίστανται τις τελικές συνέπειες αυτού του κινδύνου.  
 
Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου (business risk) είναι µία από τις σηµαντικότερες διαδικασίες 
που λαµβάνουν χώρα στην Εταιρία, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Στόχος της διαδικασίας είναι η 
λογική διαχείριση των παντός είδους επιχειρηµατικών κινδύνων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
ικανοποιητική απόδοση και να διασφαλίζεται η ανάπτυξη της Εταιρίας. 
 
Ορισµοί και διακρίσεις Επιχειρηµατικού Κινδύνου 
Επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός το οποίο θα επηρεάσει δυσµενώς την 
πορεία της Εταιρίας. Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος αναφέρεται τόσο στην πιθανότητα ότι κάτι κακό θα 
συµβεί, κάτι που θα επηρεάσει δυσµενώς την πορεία της Εταιρίας, όσο και στην πιθανότητα ότι κάτι καλό 
δε θα συµβεί (Business Risk Management) µε αρνητική πάλι επίπτωση, προσδοκώµενη στην πορεία της 
Εταιρίας. 
Η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου αφορά τη διαδικασία λήψης των κατάλληλων αποφάσεων και 
µέτρων που στοχεύουν στη µείωση του µεγέθους των αναµενόµενων µελλοντικών δυσµενών συνθηκών, 
σε επίπεδο που να µην αποτελούν κίνδυνο, όσον αφορά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
Εταιρίας. 
Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος περιλαµβάνει τόσο κινδύνους εξωγενείς (εξωτερικούς), όσο και ενδογενείς 
(εσωτερικούς) προς την επιχείρηση. 
Οι εξωγενείς κίνδυνοι προέρχονται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία και γενικά 
είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Παραδείγµατα τέτοιων κινδύνων είναι: 

• Αλλαγή νοµοθετικού πλαισίου ή κυβέρνησης 
• Μεταβολές στις προτιµήσεις των πελατών, τις επικρατούσες κοινωνικές και πολιτισµικές ιδέες, 

κ.λ.π. 
• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (µόλυνση του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές οργανώσεις) 
• Κίνδυνοι φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες κ.λ.π) 
• ∆ηµογραφικές τάσεις 
• Μεταβολές διεθνών οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών (οικονοµική κρίση, πόλεµος κ.λ.π.) 
• Επίπεδο ανταγωνισµού 
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Σε αντίθεση, οι ενδογενείς κίνδυνοι συνδέονται µε την ίδια την επιχείρηση και συνάδουν µε τις διάφορες 
λειτουργίες της. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να σχετίζονται µε: 

• Τον κίνδυνο Ρευστότητας (Liquidity Risk) 
• Τις προσφερόµενες υπηρεσίες της Εταιρίας (Κίνδυνος Αγοράς – Market Risk) 
• Τη διαδικασία οργάνωσης και εκτέλεσης των έργων που αναλαµβάνει η Εταιρία (Λειτουργικός 

Κίνδυνος – Operational Risk) 
• Το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό (Νοµικός Κίνδυνος) 
• Τις σχέσεις µε τους Πελάτες (Πιστωτικός Κίνδυνος – Credit Risk) 
• Τις σχέσεις µε τους Προµηθευτές εξωτερικού και εσωτερικού 
• Τον Ανταγωνισµό 

 
Μεθοδολογία διαχείρισης επιχειρηµατικού κινδύνου 
Η µεθοδολογία αντιµετώπισης του επιχειρηµατικού κινδύνου µπορεί να απεικονιστεί σε ένα πλαίσιο 
διαχείρισης, το οποίο αποτελείται από πέντε λογικά βήµατα, ως ακολούθως: 

• Προσδιορισµός επιχειρηµατικών στόχων  
• Κεντρικός εντοπισµός και εξειδίκευση των κινδύνων που υπάρχουν  
• Μέτρηση της πιθανότητας και των επιπτώσεων του κινδύνου και κατ΄ επέκταση των επιπέδων 

αποδεκτού κινδύνου  
• Καθορισµός τρόπων αντιµετώπισης του κινδύνου  
• Γνωστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου  

 
Επιχειρηµατικοί στόχοι και επίπεδο αποδεκτού κινδύνου  
Το επίπεδο του κινδύνου που µια επιχείρηση είναι προετοιµασµένη να αναλάβει, σχετίζεται µε τους 
ευρύτερους στόχους, την αποστολή (mission) της Εταιρίας, αλλά και τη φιλοσοφία και τη ψυχοσύνθεση 
των µελών της ∆ιοίκησης.  
Αυτό που πρέπει να µελετηθεί, όταν η ∆ιοίκηση εξετάζει και καθορίζει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, 
είναι η δυνατότητα της Εταιρίας να αντέξει τις συνέπειες τέτοιων κινδύνων. 
 
Κεντρικός εντοπισµός και εξειδίκευση των κινδύνων που υπάρχουν 
Ο εντοπισµός των διαφόρων κινδύνων γίνεται κυρίως µε ελεύθερες δηµιουργικές συζητήσεις καθώς και 
συζητήσεις υποθετικών (what if) σεναρίων. Στις συζητήσεις αυτές ανά περίπτωση (π.χ. κατά την 
ανάληψη και οργάνωση εκτέλεσης ενός έργου) λαµβάνουν µέρος αρµόδιοι ειδικοί (τεχνικοί, µηχανικοί, 
νοµικοί κ.λ.π.). Χρησιµοποιούνται πληροφορίες από τον οικονοµικό τύπο, ειδικά έντυπα, την εµπειρία και 
άλλα δεδοµένα της Εταιρίας. 
 
Μέτρηση του κινδύνου 
Η µέτρηση του κινδύνου αναφέρεται τόσο στον υπολογισµό της πιθανότητας επέλευσης του κινδύνου, 
όσο και στις επιπτώσεις για την Εταιρία, εάν τελικά ο κίνδυνος συµβεί. Η διαδικασία αυτή κατά κανόνα 
απαιτεί σηµαντική κρίση και είναι θεµελιωµένη σε αντικειµενικά ποσοτικά δεδοµένα.  
 
Επίσης, για τη µέτρηση των κινδύνων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο τα ευχερώς εντοπιζόµενα 
άµεσα κόστη, όσο και τα έµµεσα κόστη που συχνά διαφεύγουν την προσοχή. Η µέτρηση των κινδύνων 
µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, είτε µε ποσοτικούς χρηµατικούς όρους, όπου για κάθε επιµέρους κίνδυνο 
εκτιµάται το συνολικό κόστος για την Εταιρία σε χρηµατικούς όρους, είτε µε ποιοτικούς όρους, όπου 
γίνεται ο καθορισµός του κινδύνου σε επίπεδα σοβαρότητας επιπτώσεων για τη λειτουργία της Εταιρίας. 
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Στη µέτρηση των κινδύνων µε ποιοτικούς όρους, γίνεται διαβάθµιση της σηµασίας τους σε επίπεδα, ως 
ακολούθως: 
Επίπεδο 1: Άµεσος κίνδυνος για την επιβίωση της Εταιρίας. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί κρίση για την 
Εταιρία και η αναλυτική διαδικασία διαχείρισής της περιγράφεται στη ∆ιαδικασία «∆ιαχείριση και 
Αντιµετώπιση Κρίσεων».  
Επίπεδο 2: Σοβαρότατος κίνδυνος για την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει την κανονική λειτουργία 
της και να ικανοποιήσει τους πελάτες της. 
Επίπεδο 3:  Σηµαντικός κίνδυνος για την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας, µε επιπτώσεις στην 
εξυπηρέτηση των πελατών της. 
Επίπεδο 4: Κίνδυνος για τη λειτουργία της Εταιρίας που όµως αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά από την 
Εταιρία, χωρίς καµία επίπτωση στην εξυπηρέτηση των πελατών της. 
Επίπεδο 5:  Ασήµαντος κίνδυνος για την Εταιρία. 
 
Πολιτική διαχείρισης και αντιµετώπισης κινδύνων 
Ο καθορισµός της εκάστοτε πολιτικής διαχείρισης και αντιµετώπισης κινδύνων γίνεται µέσα στα πλαίσια 
της λειτουργίας της Εταιρίας και εγκρίνεται κατ’ εφαρµογή του «Κανονισµού Επιπέδων Έγκρισης», 
παράγραφος XVII. «∆ιαχείριση κινδύνων», περίπτωση Α. «Καθορισµός πολιτικής διαχείρισης κινδύνων 
µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της Εταιρίας». 
Μετά τη µέτρηση του κινδύνου, γίνεται ιεράρχηση των διαφόρων επιµέρους κινδύνων, ώστε να δοθεί 
προσοχή στους πλέον σηµαντικούς και να καθοριστεί στη συνέχεια ο τρόπος αντιµετώπισής τους. 
Η ιεράρχηση του κινδύνου φαίνεται στην ακόλουθη γραφική απεικόνιση: 
 
 
 ∆υσµενείς 
 
 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 Ασήµαντες 
 

Μικρές    ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ    Μεγάλες 
 
 Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει τέσσερις βασικές επιλογές για την αντιµετώπιση του κινδύνου: 

• Αποφυγή του κινδύνου  
Στην περίπτωση που ο κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος, πιθανός, µη µεταβιβάσιµος και δεν επιδέχεται 
µείωση, τότε η µόνη επιλογή είναι η αποφυγή ανάληψής τους (π.χ. χαµηλής ποιότητας έδαφος, 
κατά την εκτέλεση εργασιών εκτέλεσης έργου και απόρριψη ανάληψης του έργου). 

• Μείωση του κινδύνου  
Στην περίπτωση µείωσης του κινδύνου, η Εταιρία υιοθετεί τη λήψη διαφόρων µέτρων για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων. Ανάµεσα στα προληπτικά εσωτερικά µέτρα συγκαταλέγονται: 

o Άρτιο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
o Εκπαίδευση προσωπικού 
o Κανονισµός ασφάλειας και υγιεινής κατά την εργασία 
o Φυσικά µέτρα προστασίας (πυρασφαλείας πόρτες, χρηµατοκιβώτια, κάµερες ασφάλειας, 

ανιχνευτές καπνού κ.α.) 
o ∆ιασπορά πηγών προµήθειας (α΄ υλών, υλικών, µηχανηµάτων κ.α.), προµηθευτών κ.α. 

Μεταβίβαση κινδύνων Έµφαση σε σχέδια έκτακτης 
ανάγκης και µείωση κινδύνων 

Αγνόηση κινδύνου, βάσει 
κριτηρίου Κόστους / Οφέλους 

Μέτρα για τη µείωση 
κινδύνων 
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Τα µέτρα µείωσης των κινδύνων καθορίζονται µέσα από τις αναλυτικές διαδικασίες του 
συστήµατος εσωτερικής λειτουργίας, που αφορά το κάθε ένα από τα ως άνω θέµατα. 
Το ποσό του κινδύνου που αποµένει µετά από τη µείωσή του, είναι προφανώς ο κίνδυνος που η 
Εταιρία είναι πρόθυµη να  αναλάβει. 

• Μεταβίβαση του κινδύνου ή µέρους του σε τρίτους  
Πολλές φορές είναι δυνατό να µειωθεί µερικώς ή πλήρως ο κίνδυνος µε µεταβίβασή του σε 
τρίτους, δηλαδή η ασφάλιση σε ασφαλιστικές εταιρίες για την εξασφάλιση από διάφορους 
κινδύνους. Από πλευράς οικονοµικής διαχείρισης, προσοχή θέλει το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές 
εταιρίες σπανίως καλύπτουν το πλήρες πραγµατικό (οικονοµικό) κόστος στην περίπτωση που 
επέλθει ο κίνδυνος. Ο περιορισµός του ενδεχόµενου οικονοµικού κόστους µε µεταγωγή του 
κινδύνου σε Ασφαλιστικές εταιρίες από το Τµήµα Ασφαλίσεων, διενεργείται κατ’ εφαρµογή του 
«Κανονισµού Επιπέδων Έγκρισης», παράγραφο XVII. «∆ιαχείριση κινδύνων», περίπτωση Β. 
«Ασφάλιση» και σύµφωνα µε τη διαδικασία «Οργανόγραµµα και αρµοδιότητες Οικονοµικής 
∆ιεύθυνσης» (∆27). 
Ένας άλλος τρόπος µεταβίβασης του κινδύνου είναι η χρήση διαφόρων παραγώγων 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για την εξασφάλιση κατά κινδύνων επιτοκίου, µεταβολών τιµών 
µετοχών, τιµών συναλλάγµατος, κ.λ.π. 
Όπως και µε τη µείωση του κινδύνου, το ποσό του κινδύνου που αποµένει µετά τη µεταβίβαση 
µέρους αυτού, είναι το ποσό που αποδέχεται το ∆Σ και άρα αναλαµβάνει η Εταιρία. 

• Αποδοχή του κινδύνου  
Η περίπτωση της αποδοχής του κινδύνου, αφορά το εύρος φυσιολογικού κινδύνου που 
αναλαµβάνει η Εταιρία σε κάποιες περιπτώσεις για να µεγιστοποιήσει το οικονοµικό αποτέλεσµα 
και µόνο όταν ο συγκεκριµένος κίνδυνος δεν επηρεάζει σηµαντικά την Εταιρία ως προς τους 
στρατηγικούς της στόχους. 

 
Σύστηµα αντιµετώπισης επιχειρηµατικού κινδύνου 
Καθώς ένα σύστηµα αντιµετώπισης επιχειρηµατικού κινδύνου µε την πρόοδο του χρόνου εξελίσσεται, 
λαµβάνει πιο πλήρη και άρτια µορφή, ενώ το αντικείµενο ενασχόλησης του επεκτείνεται. 
Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει καταρτίσει ένα ενδελεχές και εξελιγµένο πρόγραµµα αντιµετώπισης 
κινδύνων, η καταστολή των εµφανιζόµενων δυσµενών συνθηκών γίνεται µε µεγαλύτερη ευχέρεια και 
οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσµάτων. Έτσι, το σύστηµα λειτουργεί µε εκτεταµένο αντικείµενο το 
οποίο συνίσταται στην ορθολογική κατανοµή των πόρων της Εταιρίας, την προστασία της επιχειρηµατικής 
φήµης, την προστασία ενώπιον συµβατικών ή ποινικών ευθυνών, τη µεταγενέστερη υιοθέτηση 
καλύτερων µεθόδων λειτουργίας µε βάση την αποκτούµενη εµπειρία και την καλύτερη κατά συνέπεια 
δυνατότητα αξιολόγησης των κινδύνων που απορρέουν από την επιχειρηµατική στρατηγική.  
 
Ακολούθως, το εξελιγµένο σύστηµα απολήγει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας, µέσω της 
βελτίωσης της απόδοσης µε αναπροσαρµογή των στρατηγικών επιλογών και εταιρικών στόχων. 
 
Αντιθέτως, το λιγότερο αναπτυγµένο σύστηµα οδηγεί σε µείωση εµφάνισης ζηµιών µέσω της καταγραφής 
των διαφόρων ειδών κινδύνου, συµµόρφωσης προς τους ρυθµιστικούς µηχανισµούς και αντιµετώπισης 
των δυσµενών συνθηκών, χωρίς όµως τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Εταιρίας. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΓΓ::  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ∆Σ συστήνει επίσης υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί µια ανεξάρτητη δραστηριότητα µε 
σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας σύµφωνα µε τους επιχειρηµατικούς στόχους,  την 
πολιτική και τις διαδικασίες της.  
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται 
ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρίας και εποπτεύονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρίας. 
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και λειτουργικά στην 
Επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ.  
∆εν µπορούν να οριστούν ως Εσωτερικοί Ελεγκτές µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εν γένει διευθυντικά 
στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω, µέχρι δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρία 
υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή στην 
οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη µεταβολή αυτή.  
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της δοµής 
των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών µηχανισµών και 
συστηµάτων στην επίτευξη των καθορισµένων στόχων της Εταιρίας.  
Βασικός στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους µετόχους, ως προς 
την επίτευξη των καθορισµένων στόχων της Εταιρίας.  
Ο Εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας, που σηµαίνει ότι 
διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας,  αντικειµενικότητας και εµπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε 
πλήρη εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου 
(Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
της Εταιρίας.  
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόµενους, 
χώρους και δραστηριότητες της Εταιρίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της 
έργου. 
Επίσης, έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει 
εχεµύθειας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες 
στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους.  
Ο Εσωτερικός έλεγχος δε διαχέει την ευθύνη του ελεγχόµενου, διότι δεν ελέγχεται η ποιότητα µιας 
απόφασης, αλλά ελέγχεται η διαδικασία λήψης και εκτέλεσής της, καθώς και το αποτέλεσµα. Ο βασικός 
υπεύθυνος για την ουσία της εργασίας παραµένει ο ελεγχόµενος.  
 
Στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνονται τα εξής:  
• Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. 
• Επισκόπηση του συστήµατος παροχής οικονοµικών και διοικητικών πληροφοριών προς τη ∆ιοίκηση της 

Εταιρίας. 
• Επιβεβαίωση της εφαρµογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί µε στόχο 

την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας. 
• ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών. 
• Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των µηχανογραφικών συστηµάτων της Εταιρίας. 
• Επισκόπηση των µέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της Εταιρίας. 
• Πραγµατοποίηση έκτακτων ελέγχων και συνεννόηση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας. 
• Έλεγχος της τήρησης καθώς και ανανέωση των κανονισµών λειτουργίας της Εταιρίας, όπως αυτοί έχουν 

καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το Καταστατικό της και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά 
την Εταιρία (ιδιαίτερα της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιριών). 

• Έλεγχος της τήρησης των δεσµεύσεων, που περιέχονται στα ενηµερωτικά δελτία της Εταιρίας, σχετικά 
µε τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων µέσω του χρηµατιστηρίου. 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ΓΓ..  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

 

 18

• Έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της  ∆ιοίκησης, 
αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας. 

• Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες. 
• Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

• Ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τους διενεργούµενους ελέγχους και να παρίσταται κατά τις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων. 

• Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, 
οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και 
διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί το επίσηµο γραπτό έγγραφο του Οµίλου, εγκεκριµένο από 
το ∆Σ, βάσει του οποίου καθορίζεται ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη λειτουργίας του Εσωτερικού 
Ελέγχου. ∆ηλώνεται  ρητά ότι η λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, διέπεται από τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα για την επαγγελµατική άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας, ο οποίος  διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, 
αντικειµενικότητας και εµπιστευτικότητας. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δρουν επίσης σε πλήρη εναρµόνιση µε 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρίας, στον οποίο έχουν διοριστεί ως Εσωτερικοί Ελεγκτές. 

ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Άρθρο 1 – Αποστολή Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί µέσα στην εταιρία µια ανεξάρτητη και αντικειµενική διασφαλιστική και 
συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία στην εταιρία και τους µετόχους της. 
Βοηθάει την εταιρία να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας µια συστηµατική και 
επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Άρθρο 2 - Αρχές Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος τελεί υπό την ευθύνη της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος παρέχει 
ανεξάρτητες και αντικειµενικές υπηρεσίες διαβεβαίωσης καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασµένες 
για να προσθέτουν αξία στην εταιρία.  
Βασικός στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους µετόχους, ως προς 
την επίτευξη των καθορισµένων στόχων της εταιρίας.   
Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται σε καµία άλλη υπηρεσιακή 
µονάδα της Εταιρίας. 
Η ανεξαρτησία παρέχει στους Εσωτερικούς Ελεγκτές τη δυνατότητα να είναι αντικειµενικοί και κατά 
συνέπεια να παρέχουν απροκατάληπτες και αµερόληπτες κρίσεις οι οποίες είναι σηµαντικές για την ορθή 
διεξαγωγή των έργων.  
 
Άρθρο 3 - Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από τα κάτωθι: 

• ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 
• Πρότυπα χαρακτηριστικών  
• Πρότυπα διεξαγωγής  
• Συµβουλευτικές οδηγίες  
• Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 
• Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της εταιρίας 
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• Πολιτικές και ∆ιαδικασίες της εταιρίας. 
• Κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εσωτερικών Ελεγκτών  
• Κείµενη νοµοθεσία για την λειτουργία των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων 

 
Άρθρο 4 - Οργανωσιακή ανεξαρτησία της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  
Για να διευκολύνεται η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του, οι 
Εσωτερικοί Ελεγκτές εποπτεύονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας. 
 

Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου:  
• ∆ιορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εγκρίνει και το Καταστατικό που διέπει τη 

λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου  
• Αναφέρεται λειτουργικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Συµβουλίου (Audit 

Committee) 
• Αναφέρεται ∆ιοικητικά στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας. 

Συγκεκριµένα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 
• Εγκρίνει όλες τις αποφάσεις, αναφορικά µε τον διορισµό ή την αποµάκρυνση του Επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Εγκρίνει το Καταστατικό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Εγκρίνει την ετήσια αποζηµίωση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 

Μέσα στο πλαίσιο λειτουργικής αναφοράς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου: 

• Λαµβάνουν κοινοποιήσεις από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου για τα αποτελέσµατα των 
λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και για άλλα θέµατα τα οποία ο Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου θεωρεί σηµαντικά. 

• Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου συµµετέχει σε ιδιωτικές συναντήσεις µε την Επιτροπή Ελέγχου 
χωρίς την παρουσία της ∆ιοικήσεως, οπότε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο για τη διατήρηση της 
ανεξαρτησίας. 

Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει ανοιχτή και απευθείας πρόσβαση στην Επιτροπή Ελέγχου ή στον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε όλο το Συµβούλιο, όπου κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται (σε θέµατα 
διαχείρισης κινδύνου, δεοντολογίας, ασφάλειας, εξωτερικού ελέγχου, λοιπών θεµάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου,   νοµικών θεµάτων και  θεµάτων περιβάλλοντος). 

• Η Επιτροπή Ελέγχου, έχει την τελική ευθύνη για την επισκόπηση και την έγκριση του Ετήσιου 
Σχεδίου Ελέγχων καθώς και όλες τις σηµαντικές αλλαγές σχεδίων Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί την απόδοση του Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Μέσα στα πλαίσια διοικητικής αναφοράς, διευκολύνονται οι καθηµερινές εργασίες της λειτουργίας 
Εσωτερικού Ελέγχου. 
Η ∆ιοικητική αναφορά περιλαµβάνει: 

• Τη διαχείριση του Προϋπολογισµού και τη διοικητική λογιστική της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Τη διοικητική διαχείριση ανθρώπινων πόρων συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων και των 

αποδοχών του προσωπικού του Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Τη διαχείριση των  εσωτερικών κοινοποιήσεων και τη ροή πληροφοριών. 
• Τη διοικητική  διαχείριση των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της υπηρεσίας Εσωτερικού   

Ελέγχου. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να επικοινωνεί απευθείας µε οποιοδήποτε επίπεδο 
διευθύνσεων, περιλαµβανοµένου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου.  
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Άρθρο 5 - Ατοµική αντικειµενικότητα 
Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να υιοθετεί µια πολιτική που να ανταποκρίνεται στη 
δέσµευσή της να διεξάγει τις δραστηριότητές της µε απροκατάληπτο και αµερόληπτο τρόπο, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται συγκρούσεις συµφερόντων και να γνωστοποιούνται οποιεσδήποτε λειτουργίες  θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την αντικειµενικότητά τους κατά τη διενέργεια των έργων και 
να µην υποκαθιστούν την κρίση τους σε θέµατα Ελέγχου µε την κρίση τρίτων. 
∆εν µπορούν να οριστούν ως Εσωτερικοί Ελεγκτές µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εν γένει διευθυντικά 
στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω, µέχρι δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας.  
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να εκτελούν τα έργα µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ειλικρινή πίστη στο 
προϊόν της εργασίας τους και να µη γίνονται ουσιώδης συµβιβασµοί όσον αφορά την ποιότητα του έργου. 
Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποδέχονται την τοποθέτηση σε έργα όπου δεν είναι σε θέση να 
προχωρήσουν σε αντικειµενικές επαγγελµατικές κρίσεις. 
Τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής εργασίας θα πρέπει να επισκοπούνται πριν γίνουν οι σχετικές µε το έργο 
κοινοποιήσεις, ώστε να παρέχεται επαρκώς διαβεβαίωση ότι η εργασία εκτελέστηκε αντικειµενικά. 
Είναι αντιδεοντολογικό εκ µέρους του Εσωτερικού Ελεγκτή να δεχθεί αµοιβή, δώρο ή ψυχαγωγία από 
οποιοδήποτε εργαζόµενο «πελάτη», αγοραστή, προµηθευτή ή συνεργάτη της Εταιρίας. 
Η αποδοχή αµοιβής, δώρου, ή ψυχαγωγίας µπορεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι έχει κλονιστεί η 
αντικειµενικότητα του ελεγκτή όσον αφορά τρέχοντα αλλά και µελλοντικά έργα που διεξάγονται από τον 
ελεγκτή. 
Το ποιοτικό επίπεδο διεκπεραίωσης των έργων δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την απόκτηση 
αµοιβών, δώρου ή ψυχαγωγίας. 
Οι αναθέσεις Ελέγχου στο προσωπικό θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
συγκρούσεις συµφερόντων. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει περιοδικά να λαµβάνει από το 
προσωπικό πληροφορίες αναφορικά µε πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων, και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 
πρέπει να αναφέρουν στον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου οποιεσδήποτε καταστάσεις στις οποίες 
παρουσιάζεται ή συµπεραίνεται σύγκρουση συµφερόντων. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να ερευνά την ανάγκη εσωτερικών αλλαγών σε αυτούς τους 
ελέγχους. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνεται περιορισµός του πλαισίου λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, που 
εµποδίζει την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και των σχεδίων του, ο περιορισµός αυτός µαζί µε τη 
πιθανή επίπτωση πρέπει να κοινοποιείται  γραπτώς στο Συµβούλιο. 
Όταν έχουν γίνει αλλαγές στο Συµβούλιο, στην Ανώτερη ∆ιοίκηση ή άλλες σηµαντικές αλλαγές στην 
εταιρία, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει  να ενηµερώνει το Συµβούλιο αναφορικά µε τους 
περιορισµούς πλαισίου λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίοι είχαν προηγουµένως κοινοποιηθεί και 
είχαν γίνει αποδεκτοί. 
 
Άρθρο 6 - Επαγγελµατική επάρκεια 
Η επαγγελµατική επάρκεια αποτελεί ευθύνη του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και κάθε Εσωτερικού 
Ελεγκτή. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που επιλέγονται σε κάθε έργο 
έχουν συλλογικά τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και άλλες ικανότητες για να διεξάγουν το έργο ορθά.  
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να απασχολεί υπαλλήλους ή να χρησιµοποιεί συµβούλους οι οποίοι 
είναι ειδικοί σε θέµατα όπως λογιστική, οικονοµία, χρηµατοδότηση, στατιστική, µηχανογράφηση, µηχανική, 
φορολογία και δίκαιο. Κάθε Εσωτερικός Ελεγκτής βεβαίως δεν µπορεί να είναι ειδικός σε όλα αυτά τα 
αντικείµενα,  όµως πρέπει να κατέχει τουλάχιστον τις κατωτέρω γνώσεις και ικανότητες: 

• Ικανότητα στην εφαρµογή προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου, διαδικασιών και τεχνικών. 
• Ικανότητα στις λογιστικές αρχές και τεχνικές, όσον αφορά τους ελεγκτές οικονοµικών πληροφοριών. 
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• Κατανόηση αρχών ∆ιοίκησης επιχειρήσεων για να έχει ο ελεγκτής την ικανότητα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί τις αποκλίσεις από τη χρηστή επιχειρηµατική πρακτική.  

• Βασική γνώση αντικειµένων όπως οικονοµία, εµπορικό δίκαιο, φορολογία, χρηµατοδότηση και 
µηχανογράφηση. 

 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τα επαγγελµατικά πρότυπα συµπεριφοράς σύµφωνα 
και µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος περιλαµβάνει δύο 
ουσιώδη µέρη:  
α) τις αρχές που αφορούν το επάγγελµα και την εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή ακεραιότητα, 
αντικειµενικότητα, εµπιστευτικότητα και επάρκεια, και 
β) τους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς στους οποίους αναµένεται να συµµορφώνονται οι 
Εσωτερικοί Ελεγκτές. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα καθιερώσει κατάλληλα κριτήρια για τη συµπλήρωση των  
διοικητικών θέσεων της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές της Υπηρεσίας, απαραίτητα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο Εσωτερικών 
Ελεγκτών των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων.  
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα ετοιµάζει µια ετήσια ανάλυση των γνώσεων και του συνόλου των 
δεξιοτήτων της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για να εντοπίζονται οι περιοχές βελτίωσης οι οποίες 
µπορούν να αντιµετωπισθούν µε συνεχή επαγγελµατική επιµόρφωση, µε προσλήψεις ή µε συνεργασία µε 
εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα σε τοµείς όπως η λογιστική, συστήµατα 
ελέγχου, οικονοµικά, χρηµατοοικονοµικά, στατιστική, πληροφορική, µηχανολογία, φορολογικά, νοµικά, 
περιβαλλοντολογικά θέµατα και άλλους ανάλογους τοµείς που ενδεχοµένως απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των αρµοδιοτήτων της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου.  
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να είναι ικανότατοι χρήστες του γραπτού και του προφορικού λόγου για να 
µπορούν καθαρά και αποτελεσµατικά να µεταφέρουν θέµατα όπως τους σκοπούς του Ελέγχου, τις 
αξιολογήσεις, τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις του Ελέγχου. 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών πρέπει να είναι τέτοιες που να τους επιτρέπουν την 
εποικοδοµητική αντιµετώπιση άλλων ατόµων και την αποτελεσµατική συνεργασία µαζί τους. 
 
Άρθρο 7 - ∆έουσα επαγγελµατική επιµέλεια 
Η δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια παραπέµπει στην επαρκή επιµέλεια και ικανότητα και δεν αποκλείει το 
λάθος ούτε προϋποθέτει εκπληκτική απόδοση. ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια είναι η εφαρµογή της 
προσοχής και της ικανότητας που θα αναµενόταν να επιδείξει ένας συνετός και ικανός Εσωτερικός Ελεγκτής 
σε µια παρόµοια περίπτωση. Κατά συνέπεια η δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια είναι ανάλογη της 
πολυπλοκότητας του ελέγχου που διενεργείται και  απαιτείται από τον ελεγκτή να εξετάζει και να 
επαληθεύει σε λογική για κάθε περίπτωση έκταση, αλλά δεν απαιτείται καθολική επισκόπηση όλων των 
συναλλαγών. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν µπορούν να δώσουν πλήρη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν 
ασυµφωνίες µε τις πρότυπες διαδικασίες ή παρατυπίες. Ωστόσο, ο Εσωτερικός Ελεγκτής όταν αναλαµβάνει 
µια αποστολή Εσωτερικού Ελέγχου, εκείνο που οφείλει να λαµβάνει σε συνδυασµό πάντοτε µε την επίτευξη 
των στόχων εκάστου έργου είναι η πιθανότητα σηµαντικών παρατυπιών και ασυµφωνιών. 
 
Άρθρο 8 - Κώδικας ηθικής Εσωτερικών Ελεγκτών 
Το περιεχόµενο του Κώδικα Ηθικής καλύπτει βασικές αρχές των διαφόρων αντικειµένων της πρακτικής του 
Εσωτερικού Ελέγχου.  Η προσωπική κρίση των Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι πολλές φορές απαραίτητη στην 
εφαρµογή αυτών των αρχών, ενώ παράλληλα έχουν την ευθύνη να συµπεριφέρονται µε τρόπο που η καλή 
πίστη και η ακεραιότητά τους να είναι αδιαµφισβήτητες. 
Συγκεκριµένα: 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν τιµιότητα, αντικειµενικότητα και 
επιµέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και την αντιµετώπιση των ευθυνών τους. 
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• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές, για να διατηρούν την εµπιστοσύνη της εταιρίας και των µετόχων, πρέπει να 
επιδεικνύουν πίστη σε όλα τα θέµατα, σχετικά µε υποθέσεις της εταιρίας ή οποιουδήποτε στον οποίο 
παρέχουν υπηρεσίες. Συνεπώς, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν πρέπει να συµµετέχουν εν γνώσει τους 
σε οποιαδήποτε παράνοµη ή αντιδεοντολογική δραστηριότητα. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν πρέπει να συµµετέχουν σε δραστηριότητα που να είναι σε διαµάχη µε τα 
συµφέροντα της εταιρίας ή που να επηρεάζει την ικανότητά τους να εκτελέσουν αντικειµενικά τα 
καθήκοντά και τις υποχρεώσεις τους. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν πρέπει να δέχονται οποιαδήποτε αµοιβή ή δώρο από υπάλληλο, πελάτη ή 
συνεργάτη της εταιρίας. 

 
Η λήψη διαφηµιστικών ειδών (όπως στυλό, ηµερολόγια ή δείγµατα) τα οποία είναι διαθέσιµα στο κοινό και 
στους εργαζοµένους και τα οποία έχουν ελάχιστη αξία, δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν τις επαγγελµατικές 
κρίσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν αµέσως στους ανώτερους τους, την προσφορά όλων των 
αµοιβών ή δώρων.    

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να είναι συνετοί στη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που 
λαµβάνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούν εµπιστευτικές 
πληροφορίες για προσωπικό όφελος, ούτε µε τρόπο που να είναι επιβλαβείς για τα συµφέροντα του 
εργοδότη τους. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να επιδεικνύουν εύλογη προσοχή για απόκτηση επαρκούς 
αποδεικτικού υλικού που να εγγυάται την ορθότητα της γνώµης που εκφράζεται. Στην έκθεσή τους, 
οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να αποκαλύπτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που γνωρίζουν, τα οποία αν 
δεν αποκαλυφθούν µπορεί να δηµιουργούν παραπληροφόρηση ή να υποκρύπτουν παράνοµες 
πράξεις. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει συνεχώς να αγωνίζονται για τη βελτίωση της επαγγελµατικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών τους. 

 
Άρθρο 9 - Ευθύνες του Εσωτερικού Ελεγκτή σχετικά µε την εκτίµηση κινδύνου απάτης, την 
πρόληψη και τον εντοπισµό 
Η ∆ιοίκηση φέρει την ευθύνη καθιέρωσης και διατήρησης ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαδικασιών 
και  Ελέγχου µε λογικό πάντα κόστος.  Αυτή η ευθύνη περιλαµβάνει το σχεδιασµό ορισµένων συστηµάτων 
Ελέγχου (δικλείδες ασφαλείας) που επισηµαίνουν ή ανακαλύπτουν τις περιπτώσεις που οι διαδικασίες και τα 
συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά.   
Στο βαθµό που η απάτη µπορεί να παρουσιαστεί σε λειτουργίες που εξετάζονται από την κανονική ροή των 
ελεγκτικών εργασιών, ο Εσωτερικός Ελεγκτής φέρει την ευθύνη άσκησης της δέουσας επαγγελµατικής 
επιµέλειας, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Πρότυπο. 
Ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου κανονικά δεν πρέπει ούτε να αφήνει περιθώρια ούτε να 
συντελεί στην απάτη.  Οι έλεγχοι  που διεξάγονται από τους ελεγκτές βελτιώνουν την πιθανότητα 
εντοπισµού και περαιτέρω διερεύνησης τυχόν ενδείξεων απάτης. 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν έχει την κύρια ευθύνη της λειτουργίας ερευνών σε περίπτωση ενδείξεων απάτης, 
είναι δυνατόν όµως να κληθεί  να βοηθήσει στη συγκέντρωση πληροφοριών ή και να εισηγηθεί βελτιώσεις 
των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. 
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ∆ιοίκησης για την αντιµετώπιση της απάτης θα πρέπει να ορίζουν το 
πρόσωπο που θα έχει τη δικαιοδοσία και την ευθύνη για κάθε διαδικασία.  Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές µπορεί να 
συµµετέχουν ως Σύµβουλοι, αρκεί η επίπτωση αυτών των ενεργειών στην ανεξαρτησία του Εσωτερικού 
Ελέγχου να αναγνωρίζεται  και να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση. 
Με σκοπό να µειωθεί ο κίνδυνος ανεπίσηµων κοινοποιήσεων ακατάλληλων και/ή ανακριβών πληροφοριών, ο 
Εσωτερικός Έλεγχος µπορεί να συµβουλεύει τη ∆ιοίκηση στο σχεδιασµό µιας στρατηγικής κοινοποιήσεων και 
πολιτικών τακτικής όσο γίνεται νωρίτερα στην διάρκεια της έρευνας, σε περίπτωση απάτης. 
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Επίσης οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να αξιολογούν τα δεδοµένα των ερευνών και να συµβουλεύουν τη 
∆ιοίκηση σε σχέση µε την αποκατάσταση των ελλείψεων των ελέγχων που οδηγούν στην απάτη.  Οι 
ελεγκτές θα πρέπει να σχεδιάσουν επιπλέον βήµατα σε προγράµµατα ελέγχων ρουτίνας ή να αναπτύξουν 
προγράµµατα «Ελέγχου απάτης», τα οποία θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της ύπαρξης ανάλογης απάτης 
στο µέλλον. 
Η ∆ιοίκηση ή το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσουν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή να εκφέρει γνώµη για το 
σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, όσον αφορά την απάτη. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είναι υπεύθυνοι να βοηθούν την εταιρία να προλαµβάνει τις περιπτώσεις απάτης 
εξετάζοντας και αξιολογώντας την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος Εσωτερικών 
Ελέγχων, ανάλογα µε το µέγεθος της πιθανής έκθεσης σε κίνδυνο εντός της εταιρίας. 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Άρθρο 10 - Λήψη υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Όταν ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ή και να βασιστεί σε εξωτερικό 
συνεργάτη, θα πρέπει να εξετάσει την ικανότητα, την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα του 
εξωτερικού συνεργάτη σε σχέση µε τη συγκεκριµένη εργασία που θα του  ανατεθεί. 
Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται και όταν ο εξωτερικός συνεργάτης επιλέγεται / συστήνεται από την Ανώτερη 
∆ιοίκηση ή το Συµβούλιο και ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου σκοπεύει να χρησιµοποιήσει και να 
βασιστεί στην εργασία αυτού του εξωτερικού συνεργάτη. 
Όταν η επιλογή έχει γίνει από άλλους και η αξιολόγηση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου τον οδηγεί 
στο συµπέρασµα ότι δεν µπορεί να βασιστεί ή να χρησιµοποιήσει την εργασία του εξωτερικού συνεργάτη, 
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στην Ανώτερη ∆ιοίκηση ή το Συµβούλιο όπως αρµόζει.    
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εξωτερικός συνεργάτης κατέχει την 
απαραίτητη γνώση, δεξιότητες και άλλες ικανότητες για την εκτέλεση του έργου, όπως επίσης θα πρέπει να 
αξιολογήσει την σχέση του εξωτερικού συνεργάτη µε την εταιρία και τη λειτουργία του Εσωτερικού 
Ελέγχου για να εξασφαλίσει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα διατηρηθούν οι αρχές της ανεξαρτησίας 
και της αντικειµενικότητας. 
Για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη, θα πρέπει να ακολουθείται η κείµενη νοµοθεσία και ο 
Κανονισµός Προµηθειών της εταιρίας. 
 
Άρθρο 11 - Αντικειµενικός σκοπός και πλαίσιο  λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της αποτελεσµατικής διαχείρισης της λειτουργίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

• Το ελεγκτικό έργο εκπληρώνει τους γενικούς στόχους και τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο 
Καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή 
Ελέγχου. 

• Οι πόροι που έχουν διατεθεί στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά 
και αποδοτικά. 

• Το ελεγκτικό έργο είναι σύµφωνο µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Άρθρο 12 - Πεδίο εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να καθοδηγεί τη 
λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου. 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά τρία κυρίως πεδία εφαρµογής: 

• Τους οικονοµικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια του ενεργητικού και της περιουσίας 
της επιχείρησης καθώς και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων. 

• Τους λειτουργικούς και/ή διαδικαστικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν αφενός µεν την αξιολόγηση 
της επάρκειας του συστήµατος διαδικασιών και ελέγχου της εταιρίας για την επίτευξη των στόχων 
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και αφετέρου τη συµµόρφωση προς τις πολιτικές και την εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας και 
ελέγχου της επιχείρησης. 

• Τους διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι αφορούν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων από 
εξουσιοδοτηµένα στελέχη και την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων αυτών σε σχέση πάντοτε 
µε την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. 

Ο διαχωρισµός του Εσωτερικού Ελέγχου στα ανωτέρω τρία είδη δεν είναι πάντα ευχερής στην πράξη, διότι 
είναι δυνατόν οργανωτικά µέτρα τα οποία αφορούν ένα είδος Ελέγχου να εξυπηρετούν συγχρόνως και τους 
σκοπούς ενός άλλου είδους Ελέγχου. 
 
Άρθρο 13 - Κατάρτιση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου  
Ο σχεδιασµός της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  πρέπει να είναι συνεπής µε το Καταστατικό της και τους 
σκοπούς της εταιρίας. Η διαδικασία σχεδιασµού του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου περιλαµβάνει: 

• Σκοπούς και πλαίσιο εργασιών 
• Χρονοδιάγραµµα εργασιών / έργων 
• Σχεδιασµό στελέχωσης και οικονοµικό προϋπολογισµό 
• Αναφορές δραστηριοτήτων 

Το Ετήσιο Σχέδιο Ελέγχων της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην εκτίµηση των 
κινδύνων και της έκθεσης σε αυτούς που µπορεί να επηρεάσουν την εταιρία. 
Για την ιεράρχηση της προτεραιότητας των επιµέρους έργων πρέπει να αξιολογούνται παράγοντες 
κινδύνων, όπως η οικονοµική επίδραση, η ρευστότητα περιουσιακών στοιχείων, οι ικανότητες ∆ιοίκησης, η 
ποιότητα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας, ο βαθµός και η συχνότητα αλλαγών ή σταθερότητας, ο χρόνος 
από το τελευταίο ελεγκτικό έργο στην υπό εξέταση δραστηριότητα , η πολυπλοκότητα, οι σχέσεις 
εργαζοµένων και στελεχών ∆ιακυβέρνησης, κ.λ.π. 
Κατά τη διεξαγωγή των ελεγκτικών έργων, οι µέθοδοι και οι τεχνικές για τον έλεγχο και την επικύρωση της 
έκθεσης σε κινδύνους πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των κινδύνων και την πιθανότητα 
πραγµατοποίησης τους. 
Τα χρονοδιαγράµµατα των εργασιών Ελέγχου πρέπει επίσης να βασίζονται, µεταξύ άλλων παραγόντων, 
στην αξιολόγηση προτεραιοτήτων από άποψη κινδύνων και έκθεσης σε κινδύνους. 
Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων χρειάζεται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την χρησιµοποίηση 
των σχετικών πόρων µε βάση την σοβαρότητα των κινδύνων και την έκθεση σε αυτούς. 
 
Άρθρο 14 - Κοινοποίηση και έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ετησίως θα υποβάλλει για έγκριση προς το Συµβούλιο και προς την 
Επιτροπή Ελέγχου, περίληψη του χρονοδιαγράµµατος εργασιών της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, το 
σχέδιο στελέχωσης και τον οικονοµικό προϋπολογισµό.  Επίσης θα υποβάλλει όλες τις σηµαντικές 
ενδιάµεσες αλλαγές προς έγκριση και ενηµέρωση.  
Τα χρονοδιαγράµµατα εργασιών του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου, το σχέδιο στελέχωσης και οι οικονοµικοί 
προϋπολογισµοί που υποβάλλονται, θα ενηµερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου και το Συµβούλιο για το 
πλαίσιο των εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου και για οποιουσδήποτε περιορισµούς αυτού του πλαισίου. 
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών του Ετήσιου Πλάνου, το σχέδιο στελέχωσης και ο οικονοµικός 
προϋπολογισµός, καθώς και όλες οι σηµαντικές ενδιάµεσες µεταβολές, πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες ώστε το Συµβούλιο να είναι σε θέση να καθορίσει αν οι αντικειµενικοί σκοποί και τα σχέδια 
της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου συνηγορούν µε τα αντίστοιχα της εταιρίας και του Συµβουλίου. 
 
Άρθρο 15 - Επιµέρους σχεδιασµός έργων και πρόγραµµα εργασιών σύµφωνα µε το Ετήσιο 
Πρόγραµµα Ελέγχου 
Στη συνέχεια, µετά την έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές υπό την εποπτεία 
του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσουν και  καταγράφουν ένα σχέδιο για κάθε επιµέρους έργο, 
στο οποίο  συµπεριλαµβάνουν αντικειµενικούς σκοπούς, τις διαδικασίες, το συγχρονισµό και την κατανοµή 
των πόρων. 
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Ο σχεδιασµός θα πρέπει να τεκµηριώνεται. Το πλαίσιο εργασιών πρέπει να ορισθεί. Οι αντικειµενικοί σκοποί 
και οι διαδικασίες καθορίζουν από κοινού το πλαίσιο εργασιών του Εσωτερικού Ελεγκτή. Οι αντικειµενικοί 
σκοποί του έργου αποτελούν γενικές δηλώσεις και καθορίζουν τις επιδιώξεις του έργου. Οι διαδικασίες του 
έργου είναι τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί του.  
Οι αντικειµενικοί σκοποί και οι διαδικασίες πρέπει να αντιµετωπίζουν τους κινδύνους που συνδέονται µε την 
υπό επισκόπηση δραστηριότητα. Ο όρος «κίνδυνος» ερµηνεύεται ως η αβεβαιότητα σχετικά µε την 
εµφάνιση ενός γεγονότος, το οποίο µπορεί να επηρεάσει την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών. Ο 
κίνδυνος µετριέται ως προς τις επιπτώσεις και την πιθανότητά του. Ο σκοπός της αξιολόγησης των 
κινδύνων κατά την φάση σχεδιασµού του έργου είναι να αναγνωρίζει σηµαντικές περιοχές λειτουργίας της 
δραστηριότητας που πρέπει να εξετασθούν. 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την αξιολόγηση της ∆ιοίκησης για τους κινδύνους 
που σχετίζονται µε την υπό επισκόπηση δραστηριότητα και συγκεκριµένα: 

• Την αξιοπιστία της εκτίµησης κινδύνων της ∆ιοίκησης. 
• Την παρακολούθηση και τις εκθέσεις της ∆ιοίκησης για θέµατα σχετικά µε τους κινδύνους 
• Τις εκθέσεις της ∆ιοίκησης για γεγονότα που έχουν υπερβεί τα συµφωνηθέντα όρια ανοχής 

κινδύνων. 
• Την ύπαρξη κινδύνων που έχουν αναγνωρισθεί από τη ∆ιοίκηση σε άλλο σηµείο της εταιρίας, σε 

συγγενείς δραστηριότητες ή υποστηρικτικά συστήµατα τα οποία µπορεί να είναι σχετικά µε την υπό 
επισκόπηση δραστηριότητα. 

• Την αξιολόγηση της ίδιας της ∆ιοίκησης για τα συστήµατα Ελέγχου που αφορούν τους κινδύνους. 
 

Επίσης πρέπει να αποκτηθούν σχετικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες που θα επισκοπηθούν. Η 
επισκόπηση των σχετικών πληροφοριών πρέπει να διενεργηθεί για να προσδιορισθούν οι επιπτώσεις στο 
έργο. Τα σχετικά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους της εταιρίας. 
• Πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες, νόµους, κανονισµούς, και συµβόλαια που µπορεί να έχουν σηµαντική 

επιρροή στις λειτουργίες και στις αναφορές. 
• Οργανωτικές πληροφορίες, π.χ., αριθµός και ονόµατα εργαζοµένων, στελέχη και υπάλληλοι 

«κλειδιά», περιγραφές καθηκόντων, λεπτοµέρειες για πρόσφατες αλλαγές στην εταιρία, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών σε κύρια συστήµατα. 

• Πληροφορίες σχετικές µε τον προϋπολογισµό, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα  
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της δραστηριότητας που θα επισκοπηθεί. 

• Επισκόπηση αναφορών προηγούµενων έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των εργασιών εξωτερικών 
ελεγκτών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

• Αρχεία αλληλογραφίας για να προσδιορισθούν πιθανά σηµαντικά θέµατα για το έργο. 
• Επίσηµη ή/και τεχνική βιβλιογραφία σχετική µε την δραστηριότητα. 
 

Πρέπει να διενεργηθεί προκαταρτική έρευνα προκειµένου να υπάρξει εξοικείωση µε τις δραστηριότητες, 
τους κινδύνους και τα συστήµατα Ελέγχου, να εντοπισθούν οι περιοχές όπου πρέπει να δοθεί έµφαση και 
να καταγραφούν σχόλια και προτάσεις του « πελάτη» του έργου. Η έρευνα είναι µια διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών, χωρίς λεπτοµερή επαλήθευση, για την υπό εξέταση δραστηριότητα. Ο κύριος σκοπός της 
είναι: 

• Η κατανόηση της υπό επισκόπηση δραστηριότητας. 
• Ο εντοπισµός σηµαντικών περιοχών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 
• Η απόκτηση πληροφοριών που µπορεί να χρησιµεύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 
• Ο προσδιορισµός της ανάγκης για περαιτέρω έρευνα. 
 

Η προκαταρκτική έρευνα επιτρέπει µια εµπεριστατωµένη προσέγγιση του σχεδιασµού και της εκτέλεσης 
του έργου και είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αποτελεσµατική  κατανοµή των πόρων της 
υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, όπου θα είναι πιο αποτελεσµατικοί. Το επίκεντρο της έρευνας διαφέρει 
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ανάλογα µε τη φύση του έργου. Το πλαίσιο εργασιών και οι χρονικές απαιτήσεις της έρευνας διαφέρουν. 
Σηµαντικοί παράγοντες είναι η εκπαίδευση και η εµπειρία του Εσωτερικού Ελεγκτή, η γνώση της υπό 
εξέταση δραστηριότητας, ο τύπος του έργου που εκτελείται, και το εάν η έρευνα είναι µέρος ενός 
επαναλαµβανόµενου έργου ή ενός επανελέγχου. Οι χρονικές απαιτήσεις επηρεάζονται επίσης και από το 
µέγεθος, την πολυπλοκότητα και την γεωγραφική διασπορά της υπό εξέταση δραστηριότητας. 
Η έρευνα µπορεί να απαιτεί τη διεξαγωγή των ακόλουθων διαδικασιών: 

• Συζητήσεις µε τον «πελάτη» του έργου. 
• Συνεντεύξεις µε άτοµα που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα, π.χ. χρήστες των προϊόντων της 

δραστηριότητας. 
• Επιτόπιες παρατηρήσεις. 
• Επισκόπηση των µελετών και των αναφορών της ∆ιοίκησης. 
• Αναλυτικές διαδικασίες Ελέγχου. 
• Λειτουργικές προσοµοιώσεις (walk-trough) (δοκιµές λειτουργιών από την αρχή ως το τέλος). 
• Υποβολή τεκµηρίωσης για σηµαντικά συστήµατα Ελέγχου. 

 
Άρθρο 16 - Πρόσβαση του Εσωτερικού Ελεγκτή σε βιβλία και στοιχεία  
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόµενους, 
χώρους και δραστηριότητες της εταιρίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της 
έργου. Φυσικά, έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει 
εχεµύθειας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες 
στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους.  
Περιορισµός στην πρόσβαση ως άνω, δύναται να αποτελεί περιορισµό πλαισίου λειτουργίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, οπόταν και εφαρµόζονται όσα έχουν αναφερθεί στη σχετική παράγραφο. 
 
Άρθρο 17 - Έγκριση προγραµµάτων εργασιών  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να προετοιµάσει µια σύνοψη των συµπερασµάτων από την επισκόπηση της 
εκτίµησης κινδύνων της ∆ιοίκησης, των σχετικών πληροφοριών και των ευρηµάτων τυχόν έρευνας που 
διεξήχθη. Η σύνοψη πρέπει να προσδιορίζει: 

• Σηµαντικά θέµατα σχετικά µε το έργο και τους λόγους για τους οποίους τυχόν απαιτείται έρευνα σε 
µεγαλύτερο βάθος. 

• Σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από διάφορες πηγές. 
• Τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις διαδικασίες του έργου και ειδικές προσεγγίσεις όπου 

απαιτούνται,  όπως τεχνικές Ελέγχου µε την βοήθεια ειδικών µηχανογραφικών συστηµάτων. 
• Πιθανά σηµαντικά σηµεία Ελέγχου, ανεπάρκεια ή/και υπερβολή όσον αφορά τα συστήµατα 

Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρµόζονται από την εταιρία. 
• Προκαταρκτικοί υπολογισµοί του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται. 
• Αναθεωρηµένες ηµεροµηνίες για τη φάση σύνταξης της αναφοράς και την ολοκλήρωση του έργου. 
• Όταν κρίνεται αναγκαίο, τους λόγους για τη διακοπή του ελεγκτικού  έργου. 

 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση του έργου υπό την 
προϋπόθεση επισκόπησης και έγκρισης. Στο πρόγραµµα του έργου πρέπει: 

• Να είναι καταγεγραµµένες οι διαδικασίες που εφαρµόζει ο Εσωτερικός Ελεγκτής για τη συλλογή, 
ανάλυση, ερµηνεία, και τεκµηρίωση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου. 

• Να δηλώνονται οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου. 
• Να παρουσιάζεται το πλαίσιο και οι έλεγχοι που απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών του έργου σε κάθε φάση του. 
• Να προσδιορίζονται τα τεχνικά θέµατα, οι αντικειµενικοί σκοποί της δραστηριότητας, οι κίνδυνοι, οι 

διαδικασίες και οι συναλλαγές που πρέπει να εξετασθούν. 
• Να δηλώνεται η φύση και η έκταση των ελέγχων που απαιτούνται. 
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• Να υπάρχει προϋπολογισµός ωρών πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου και να γίνονται, 
κατόπιν έγκρισης από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου προσαρµογές, αν κρίνεται απαραίτητο, 
κατά τη διάρκειά του. 

Το σχέδιο έκαστου έργου, όπου είναι εφικτό, πρέπει να εγκριθεί εγγράφως από τον Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου ή τον αντικαταστάτη του πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου. Αρχικά, µπορεί να δοθεί 
προφορική έγκριση, αν υπάρχουν λόγοι που εµποδίζουν την γραπτή έγκριση πριν από την έναρξη των 
εργασιών του έργου. Οι αναπροσαρµογές των σχεδίων εργασιών του έργου πρέπει να εγκρίνονται έγκαιρα. 
 
 Άρθρο 18 - Εποπτεία έργων 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεούται να διασφαλίζει ότι παρέχεται κατάλληλη εποπτεία έργων. 
Η εποπτεία είναι µια διαδικασία που ξεκινά µε το σχεδιασµό και συνεχίζει µέσα από τις φάσεις της εξέτασης, 
αξιολόγησης, κοινοποίησης και επανελέγχου των έργων και περιλαµβάνει τεκµηρίωση και διατήρηση 
επαρκών αποδείξεων της εποπτείας. Το εύρος της εποπτείας που απαιτείται εξαρτάται από την 
επαγγελµατική επάρκεια και την εµπειρία των Εσωτερικών Ελεγκτών και από την πολυπλοκότητα του 
έργου. 
Η εποπτεία εκτείνεται στην εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού, στην αξιολόγηση της απόδοσης των 
εργαζοµένων, στην παρακολούθηση του χρόνου και του κόστους και σε παρόµοια διοικητικά ζητήµατα. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει τη γενική ευθύνη για την επισκόπηση, αλλά µπορεί να αναθέσει σε 
µέλη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου µε κατάλληλη εµπειρία, τη διενέργεια της επισκόπησης. 
Εσωτερικοί Ελεγκτές µε την κατάλληλη πείρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επισκοπήσουν τη 
δουλειά άλλων, λιγότερο έµπειρων Εσωτερικών Ελεγκτών. 
Όλα τα έργα Εσωτερικού Ελέγχου, είτε διενεργούνται από είτε για λογαριασµό της λειτουργίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, παραµένουν ευθύνη του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Σε περιπτώσεις διαφορών στην επαγγελµατική κρίση γύρω από ζητήµατα ηθικής, ένα από τα κατάλληλα 
µέσα µπορεί να είναι η αναφορά του θέµατος σε εκείνα τα άτοµα της εταιρίας που έχουν την ευθύνη για 
ζητήµατα ηθικής. 
 
Άρθρο 19 - Καταγραφή πληροφοριών 
Τα φύλλα εργασίας που αποτελούν την τεκµηρίωση του έργου πρέπει να ετοιµάζονται από τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή και να επισκοπούνται από τη ∆ιεύθυνση της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. Στα φύλλα εργασίας 
πρέπει να καταγράφονται οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν και οι αναλύσεις που έγιναν και πρέπει να 
αποτελούν τη βάση για τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις που θα αναφερθούν. 
Η οργάνωση, ο σχεδιασµός και το περιεχόµενο των φύλλων εργασίας του έργου εξαρτώνται από την φύση 
του έργου. Στα φύλλα εργασίας του έργου πρέπει να τεκµηριώνονται οι ακόλουθες φάσεις της διαδικασίας 
του έργου:   

• Σχεδιασµός. 
• Εκτίµηση των κινδύνων. 
• Εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 
• ∆ιαδικασίες του έργου που ακολουθήθηκαν, πληροφορίες που αποκτήθηκαν και τα συµπεράσµατα 

που προέκυψαν. 
• Επισκόπηση. 
• Κοινοποίηση. 
• Επανέλεγχος. 

 
Τα φύλλα εργασίας του έργου µπορεί να είναι σε µορφή χάρτινων εγγράφων, ταινιών, δίσκων, δισκετών, 
φιλµ ή άλλων µέσων. Εάν οι προκαταρκτικές καταστάσεις του έργου είναι σε µορφή άλλη εκτός από αυτή 
του χαρτιού, πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 
 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ΓΓ..  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

 

 28

Εάν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές υποβάλλουν αναφορές για χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, στα φύλλα 
εργασίας πρέπει να τεκµηριώνεται αν τα λογιστικά αρχεία συµφωνούν ή εναρµονίζονται µε αυτές τις 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 
Τα παρακάτω αποτελούν τυπικές τεχνικές προετοιµασίας των φύλλων εργασίας του έργου: 

• Κάθε φύλλο εργασίας πρέπει να αναφέρει το έργο και να περιγράφει το περιεχόµενο ή το σκοπό για 
τον οποίο συντάχθηκε. 

• Κάθε φύλλο εργασίας πρέπει να υπογράφεται (ή να σηµειώνονται τα αρχικά) και η ηµεροµηνία να 
σηµειώνεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή που διεξάγει τις εργασίες. 

• Κάθε φύλλο εργασίας πρέπει να έχει έναν αριθµό ευρετηρίου ή πρωτοκόλλου. 
• Τα σύµβολα επικύρωσης του Ελέγχου (tick marks) πρέπει να επεξηγούνται µε σαφήνεια. 
• Οι πηγές των δεδοµένων πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια. 
 

Άρθρο 20 - Αιτιολόγηση των αιτηµάτων για πληροφορίες 
Κατά καιρούς, ο «πελάτης» του έργου ή τρίτα πρόσωπα, µπορεί να ζητήσουν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή 
να εξηγήσει γιατί ένα έγγραφο που έχει ζητηθεί είναι σχετικό µε το έργο. Η αποκάλυψη ή µη, κατά τη 
διάρκεια του έργου, των λόγων για τους οποίους ζητούνται τα έγγραφα από τον Εσωτερικό Έλεγχο, θα 
πρέπει να αποφασίζεται ανάλογα µε τις περιστάσεις και πρόκειται για µια απόφαση την οποία θα πρέπει να 
πάρει ο Επικεφαλής Ελέγχου εν όψη των εκάστοτε συγκεκριµένων περιστάσεων. 
 
Άρθρο 21 - ∆ιατήρηση αρχείων 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να αναπτύξει τις προϋποθέσεις διατήρησης των αρχείων των 
έργων. Οι προϋποθέσεις διατήρησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες της εταιρίας και µε σχετικές 
εποπτικές ή άλλες απαιτήσεις. 

Άρθρο 22 - Έλεγχος πρόσβασης στα αρχεία των έργων της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να ελέγχει την πρόσβαση στα αρχεία του έργου, καθώς επίσης 
και να αποκτά την έγκριση του Συµβουλίου  ή και του Νοµικού Συµβούλου, όπως αρµόζει, προτού 
επιτρέψει σε τρίτα µέρη εκτός της εταιρίας την πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. 
Για σκοπούς περαιτέρω περιορισµού της δυνατότητας πρόσβασης στο Καταστατικό, στις περιγραφές 
θέσεων εργασίας και στις εσωτερικές πολιτικές για τη λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 
απαιτεί έγκριση και πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Όταν αποφασίζεται γνωστοποίηση σε τρίτους  είναι σηµαντική η προσεκτική προετοιµασία των αρχείων του 
έργου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω  βήµατα: 

• Γνωστοποίηση µόνο των συγκεκριµένων εγγράφων που ζητήθηκαν. Τα αρχεία του έργου µε 
απόψεις και εισηγήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών συνήθως δεν αποδεσµεύονται. Έγγραφα που 
αποκαλύπτουν το σκεπτικό ή τη στρατηγική των δικηγόρων συνήθως είναι απόρρητα και δεν 
αποτελούν αντικείµενο υποχρεωτικής γνωστοποίησης. 

• Αποδέσµευση µόνο αντιγράφων, διατήρηση των πρωτοτύπων, ειδικά αν τα έγγραφα είναι 
χειρόγραφα. Εάν το δικαστήριο ζητήσει τα πρωτότυπα, τότε η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 
πρέπει να κρατήσει αντίγραφα. 

• Χαρακτηρισµός κάθε εγγράφου ως «εµπιστευτικό» και αναγραφή σηµείωσης σε κάθε έγγραφο ότι 
απαγορεύεται, άνευ γραπτής έγκρισης  η περαιτέρω διανοµή του.  

 
Τα φύλλα εργασίας του έργου αποτελούν περιουσία της εταιρίας. Οι φάκελοι των φύλλων εργασίας του 
έργου πρέπει γενικά να παραµένουν υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και πρέπει να 
υπάρχει δικαίωµα  πρόσβασης µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου, µπορούν να ζητούν πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του έργου. 
Τέτοια πρόσβαση µπορεί να είναι αναγκαία για να υποστηριχθούν ή να εξηγηθούν οι παρατηρήσεις ή οι 
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εισηγήσεις του έργου ή να χρησιµοποιηθεί η τεκµηρίωση του έργου για άλλους επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
Τα αιτήµατα αυτά για πρόσβαση πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Είναι κοινή πρακτική για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ελεγκτές να παρέχουν πρόσβαση ο ένας 
στα φύλλα εργασίας του άλλου. Η πρόσβαση στα φύλλα εργασίας από τους εξωτερικούς ελεγκτές υπόκειται 
στην έγκριση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παράγοντες εκτός εταιρίας, εκτός από τους εξωτερικούς ελεγκτές, ζητούν 
πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του ελέγχου και τις αναφορές. Πριν από την αποδέσµευση της αντίστοιχης 
τεκµηρίωσης, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να αποκτά, όπως αρµόζει κάθε φορά, την έγκριση 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και ή του Νοµικού Συµβούλου. 

Άρθρο 23 - Κοινοποιήσεις του έργου 
Μετά το τέλος του έργου, πρέπει να εκδίδεται µια υπογεγραµµένη αναφορά. Περιληπτικές αναφορές που 
τονίζουν τα αποτελέσµατα του έργου, ενδέχεται να είναι κατάλληλες για επίπεδα ∆ιοίκησης (Συµβούλιο, 
Επιτροπή Ελέγχου) που είναι ανώτερα από τις ∆ιευθύνεις στις οποίες ανήκει η υπό εξέταση δραστηριότητα 
και στις οποίες απευθύνονται οι αναφορές. Μπορούν να εκδίδονται ξεχωριστά ή σε συνδυασµό µε την 
τελική αναφορά. Ο όρος υπογεγραµµένη σηµαίνει ότι το όνοµα του εξουσιοδοτηµένου Εσωτερικού Ελεγκτή 
θα πρέπει χειρόγραφα να υπογράφεται µέσα στην αναφορά. Εναλλακτικά, η υπογραφή µπορεί να 
παρουσιάζεται σε µια συνοδευτική επιστολή. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής που είναι εξουσιοδοτηµένος να 
υπογράψει την αναφορά, θα πρέπει να ορίζεται από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Εάν οι αναφορές 
των έργων διανέµονται µε ηλεκτρονικά µέσα, θα πρέπει να τηρείται σε αρχείο από την υπηρεσία του 
Εσωτερικού Ελέγχου µια υπογεγραµµένη έκδοση της αναφοράς. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να συζητούν τα συµπεράσµατα και τις εισηγήσεις µε τα κατάλληλα επίπεδα 
∆ιευθύνσεων και ∆ιοίκησης πριν εκδώσουν τις τελικές κοινοποιήσεις του έργου. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ή ο αντιπρόσωπός του θα πρέπει να επισκοπήσει και να εγκρίνει την 
τελική κοινοποίηση του έργου πριν την έκδοση της και πρέπει να αποφασίσει σε ποιους θα κοινοποιηθεί η 
αναφορά. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ή αντιπρόσωπός του πρέπει να εγκρίνει και µπορεί να 
υπογράφει όλες τις τελικές αναφορές. Εάν συγκεκριµένες περιστάσεις το επιβάλουν, θα πρέπει να εξεταστεί 
η πιθανότητα η αναφορά να υπογράφεται από τον υπεύθυνο ελεγκτή, τον επιβλέποντα (προϊστάµενο) ή 
τον Επικεφαλής Ελεγκτή (διευθυντή) ως αντιπρόσωπου του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Οι τελικές κοινοποιήσεις του έργου πρέπει να προωθούνται σε εκείνα τα µέλη της εταιρίας που µπορούν να 
διασφαλίσουν ότι θα δοθεί η πρέπουσα µέριµνα στα αποτελέσµατα του έργου. Αυτό σηµαίνει πως η 
αναφορά θα δοθεί σε αυτούς που είναι σε θέση να αναλάβουν διορθωτικές ενέργειες ή να διασφαλίσουν ότι 
τέτοιες ενέργειες θα υλοποιηθούν. Η τελική κοινοποίηση του έργου θα πρέπει να προωθηθεί στη ∆ιεύθυνση 
της υπό επισκόπηση δραστηριότητας. Πιο υψηλόβαθµα µέλη της εταιρίας µπορεί να λάβουν µόνο µια 
περιληπτική κοινοποίηση. Οι κοινοποιήσεις µπορούν να προωθηθούν και σε άλλα ενδιαφέροντα µέρη, όπως 
οι εξωτερικοί ελεγκτές και το Συµβούλιο. 
Οι αναφορές ενδείκνυται να έχουν τις κάτωθι πληροφορίες µε µια µορφή ως εξής:  

• Αντικειµενικός σκοπός 
• Πλαίσιο εργασιών 
• Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα - Γνώµες 

Οι Παρατηρήσεις ,Συµπεράσµατα Γνώµες βασίζονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
• Κριτήρια 
• Κατάσταση 
• Αίτια 
• Επιπτώσεις 
• Εισηγήσεις βάσει των παρατηρήσεων και των συµπερασµάτων για πιθανές βελτιώσεις 
• Επιτεύγµατα του πελάτη του έργου όσον αφορά βελτιώσεις σε σχέση µε προηγούµενο ελεγκτικό 

έργο, στην από επισκόπηση περιοχή 
• Απόψεις του πελάτη του έργου σε σχέση µε τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα του Ελέγχου 

συστήνεται να περιλαµβάνεται 
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Για την αναφορά πληροφοριών εκτός εταιρίας ενδέχεται να είναι εφικτό να αναθεωρηθεί µια υπάρχουσα 
αναφορά ή πληροφορία για να καταστεί κατάλληλη για διάθεση εκτός της εταιρίας. Σε άλλες καταστάσεις 
ενδέχεται να είναι εφικτό να δηµιουργηθεί µια νέα αναφορά µε βάση εργασίες που διεξήχθησαν στο 
παρελθόν. Πρέπει να εφαρµόζεται η δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια κατά την αναθεώρηση, προσαρµογή 
ή δηµιουργία της νέας αναφοράς µε βάση εργασίες που διεξήχθησαν στο παρελθόν και πάντοτε σύµφωνα 
µε τα σχετικά ∆ιεθνή Πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Άρθρο 24 - Παρακολούθηση προόδου ενεργειών και διορθωτικών µέτρων (follow-up) 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες που να περιλαµβάνουν: 

• Χρονικό πλαίσιο µέσα στα οποία αναµένεται η αντίδραση ή ο σχολιασµός της ∆ιοίκησης στις 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις του έργου. 

• Αξιολόγηση της αντίδρασης ή του σχολιασµού της ∆ιοίκησης 
• Επαλήθευση τυχόν διορθωτικών µέτρων ή ενεργειών (εάν απαιτείται) 
• Έργο επανελέγχου (εάν απαιτείται) 
• ∆ιαδικασία γνωστοποιήσεων η οποία κλιµακώνει µη ικανοποιητικές αντιδράσεις ή ενέργειες, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ανάληψης κινδύνων, στα κατάλληλα επίπεδα της ∆ιοίκησης. 
 

Ορισµένες από τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις που έχουν αναφερθεί ενδέχεται να είναι τόσο 
σηµαντικές που να απαιτούν άµεσες ενέργειες από τη ∆ιοίκηση. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να 
παρακολουθούνται από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου καθ΄ όλη τη διάρκεια των διορθωτικών µέτρων, 
λόγω της σηµαντικής επίδρασης που ενδεχοµένως έχουν στην εταιρία. 

Άρθρο 25 - ∆ιαδικασία επανέλεγχου 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να βεβαιώνονται ότι η διορθωτική ενέργεια υλοποιήθηκε και επιτυγχάνει τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα ή ότι η Ανώτερη ∆ιοίκηση ή το Συµβούλιο έχουν αναλάβει τον κίνδυνο της µη 
ανάληψης διορθωτικής δράσης για παρατηρήσεις που έχουν αναφερθεί. 
Η διαδικασία επανελέγχου από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές ορίζεται ως η διαδικασία µε την οποία 
καθορίζουν την επάρκεια, την αποτελεσµατικότητα και την έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί από τη ∆ιοίκηση για παρατηρήσεις και εισηγήσεις που έχουν αναφερθεί, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έγιναν από τους εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους. 
Η φύση, ο χρόνος και η έκταση του επανελέγχου πρέπει να καθορίζονται από τον Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου ο οποίος έχει και την ευθύνη του προγραµµατισµού των διαδικασιών και χρονοδιαγράµµατος  
επανελέγχου ως µέρος της ανάπτυξης των προγραµµάτων εργασιών του έργου. Ο προγραµµατισµός αυτός 
βασίζεται στο σχετικό κίνδυνο, στην  έκθεση σε κίνδυνο καθώς και στο βαθµό δυσκολίας και 
σηµαντικότητας του χρόνου της υλοποίησης της διορθωτικής ενέργειας. 

Άρθρο 26 - Συντονισµός των εργασιών του εξωτερικού Ελέγχου 
Η ευθύνη της εποπτείας των εργασιών των εξωτερικών ελεγκτών, συµπεριλαµβανοµένου και του 
συντονισµού τους µε τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί ευθύνη του Συµβουλίου. Ο συντονισµός 
ως διαδικασία, αποτελεί αρµοδιότητα του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου χρειάζεται την υποστήριξη του Συµβουλίου προκειµένου να επιτύχει αποτελεσµατικό συντονισµό 
των ελεγκτικών εργασιών. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να συµφωνήσει να πραγµατοποιεί εργασίες για τους εξωτερικούς 
ελεγκτές σε σχέση µε τον ετήσιο έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εργασίες που 
πραγµατοποιούνται από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές για την ενίσχυση των εξωτερικών ελεγκτών στην 
εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, υπόκειται σε όλες τις σχετικές προβλέψεις των Προτύπων Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να πραγµατοποιεί τακτικές αξιολογήσεις του συντονισµού 
ανάµεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν και 
αξιολογήσεις της συνολικής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών του εσωτερικού και 
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εξωτερικού Ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του συνολικού ελεγκτικού κόστους . Τα αποτελέσµατα αυτής 
της αξιολόγησης θα κοινοποιούνται στη Γενική Συνέλευση και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Κατά την άσκηση του εποπτικού του ρόλου, το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από τον Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου να αξιολογήσει την απόδοση των εξωτερικών ελεγκτών. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει 
να γίνονται στα πλαίσια του ρόλου του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ως συντονιστή των ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων του εσωτερικού και εξωτερικού Ελέγχου και µπορεί να εκτείνεται σε άλλα θέµατα 
απόδοσης µόνο εφόσον έχει τεθεί συγκεκριµένο αίτηµα από το Συµβούλιο ή την Επιτροπή Ελέγχου. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεούται να κοινοποιεί καταλλήλως στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή Ελέγχου αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συντονισµού µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
ελεγκτών σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε σχόλιο σε σχέση µε την απόδοση των εξωτερικών ελεγκτών. 
Τα επαγγελµατικά πρότυπα των εξωτερικών ελεγκτών µπορεί να επιβάλλουν τη γνωστοποίηση 
συγκεκριµένων ζητηµάτων προς το Συµβούλιο. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί 
µε τους εξωτερικούς ελεγκτές για αυτά τα θέµατα έτσι ώστε να κατανοεί τα ζητήµατα αυτά. Αυτά τα 
θέµατα µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Ζητήµατα που ενδεχοµένως να επηρεάζουν την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών 
• Σηµαντικές αδυναµίες των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου 
• Σφάλµατα και παρατυπίες 
• Παράνοµες πράξεις 
• Κρίσεις της ∆ιοίκησης και λογιστικές εκτιµήσεις  
• Σηµαντικές ελεγκτικές  προσαρµογές 
• ∆ιαφωνίες µε τη ∆ιοίκηση 
• ∆υσκολίες που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου 
 

Ο συντονισµός των ελεγκτικών ενεργειών περιλαµβάνει περιοδικές συναντήσεις για τη συζήτηση θεµάτων 
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, σχετικά µε: 

• Ελεγκτική κάλυψη 
• Πρόσβαση στα προγράµµατα ελέγχων και στα φύλλα εργασίας του άλλου µέρους 
• Ανταλλαγή αναφορών Ελέγχου και επιστολών προς τη ∆ιοίκηση 
• Κοινή κατανόηση των ελεγκτικών τεχνικών, µεθόδων και ορολογίας 

Άρθρο 27 - Υποβολή αναφορών στο Συµβούλιο και την Ανώτερη ∆ιοίκηση 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα καταθέτει τριµηνιαίες τουλάχιστον αναφορές δραστηριότητας προς 
την Επιτροπή Ελέγχου.  Οι αναφορές δραστηριότητας θα επισηµαίνουν τις σηµαντικές παρατηρήσεις και 
εισηγήσεις των έργων και θα ενηµερώνουν την Ανώτερη ∆ιοίκηση και το Συµβούλιο για κάθε σηµαντική 
απόκλιση από τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα εργασιών των έργων, τα σχέδια στελέχωσης, τους 
οικονοµικούς προϋπολογισµούς καθώς και για τους λόγους της απόκλισης. 
Οι σηµαντικές παρατηρήσεις του έργου είναι εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες, κατά την κρίση του 
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εταιρία. Οι σηµαντικές 
παρατηρήσεις του έργου µπορεί να περιλαµβάνουν παρατυπίες στη διεξαγωγή των εργασιών, παράνοµες 
πράξεις, σφάλµατα, έλλειψη αποδοτικότητας, ζηµία, συγκρούσεις συµφερόντων, αναποτελεσµατικότητα, 
και αδυναµίες του συστήµατος Ελέγχου. Μετά από επισκόπηση αυτών των συνθηκών µε την Ανώτερη 
∆ιοίκηση, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται να κοινοποιεί τις σηµαντικές παρατηρήσεις και 
εισηγήσεις για το έργο στο συµβούλιο, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά ή όχι. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εξετάζει αν είναι σκόπιµο να ενηµερώνεται το Συµβούλιο για 
σηµαντικές προαναφερθείσες παρατηρήσεις και εισηγήσεις, για τις περιπτώσεις όπου η ανώτερη ∆ιοίκηση 
και το Συµβούλιο αναλαµβάνουν τον κίνδυνο να µη διορθώσουν την αναφερθείσα κατάσταση. Αυτό µπορεί 
να είναι αναγκαίο όταν έχουν συµβεί οργανωτικές µεταβολές, µεταβολές στο συµβούλιο, στην Ανώτερη 
∆ιοίκηση ή άλλες µεταβολές. 
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Άρθρο 28 - Συµβουλευτικές υπηρεσίες από Εσωτερικούς Ελεγκτές 
Περιλαµβάνουν συµβουλευτικές και σχετικές µε την εξυπηρέτηση της εταιρίας  δραστηριότητες, των 
οποίων η φύση και το πλαίσιο συµφωνούνται µε το Συµβούλιο και οι οποίες σκοπό έχουν να προσθέσουν 
αξία και να βελτιώσουν τις διαδικασίες ∆ιακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου µιας εταιρίας, χωρίς ο Εσωτερικός Ελεγκτής να αναλαµβάνει διοικητικές ευθύνες. Τέτοια 
παραδείγµατα είναι οι νοµικές και οικονοµικές συµβουλές, ο συντονισµός και η εκπαίδευση. 
Με τις υπηρεσίες διαβεβαίωσης (ελεγκτικό έργο), οι ελεγκτές βοηθούν στη διασφάλιση ότι η ∆ιοίκηση 
εποπτεύει την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της εταιρίας και τη συµµόρφωση µε τις εσωτερικές και 
εξωτερικές απαιτήσεις που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων. 
Παρόλο που αυτές οι υπηρεσίες µπορεί να περιλαµβάνουν τη διάσταση της «διαβεβαίωσης» µε την 
συµπερίληψη εισηγήσεων για βελτιώσεις, ο ελεγκτής δεν φέρει την ευθύνη για την διενέργεια ή έγκριση 
των βελτιώσεων. Εάν ένας ελεγκτής αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης ή έγκρισης των βελτιώσεων 
λειτουργίας, ανεξάρτητα αν έχει γίνει αντίστοιχη εισήγηση κατά τη διάρκεια ενός έργου Ελέγχου (υπηρεσία 
διαβεβαίωσης) ή στα πλαίσια ξεχωριστής µη ελεγκτικής υπηρεσίας (συµβουλευτική υπηρεσία), ο ελεγκτής 
πιθανότατα διακινδυνεύει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα, αξίες που αποτελούν ουσιαστικές 
παραµέτρους του ρόλου του ελεγκτή. 
Όταν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές βοηθούν την εταιρία µέσω µη ελεγκτικών (συµβουλευτικών) λειτουργιών, 
υποχρεούνται  να διατηρήσουν τις λειτουργίες αυτές εντός των ορίων που καθορίζουν τα βασικά στοιχεία 
της ελεγκτικής λειτουργίας, απαιτείται να είναι ανεξάρτητοι, να αποφεύγουν σχέσεις και καταστάσεις που 
αναγκάζουν την αντικειµενικότητα του ελεγκτή σε συµβιβασµό, να µην Ελέγχουν τις δικές τους εργασίες 
και να µην διεξάγουν διοικητικές λειτουργίες ή να παίρνουν διοικητικές αποφάσεις. 
Γενικά δεν επιτρέπεται η χρήση των Εσωτερικών Ελεγκτών για τη διεξαγωγή µη ελεγκτικών 
(συµβουλευτικών) εργασιών, οι οποίες δηµιουργούν αµοιβαία συµφέροντα ή τοποθετούν τους ελεγκτές στο 
ρόλο υπερασπιστή της εταιρίας. 

Άρθρο 29 - Συµµόρφωση µε τους κανόνες ∆ιακυβέρνησης 
Η νοµοθεσία και οι κανονισµοί που διέπουν τη λειτουργία της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου  µπορεί 
να έχουν καθιερωθεί στη νοµοθεσία που διέπει την ελεγκτική  λειτουργία ή να έχουν επιβληθεί από 
εποπτικά σώµατα ή να περιλαµβάνονται σε κώδικες δεοντολογίας ή ελεγκτικά πρότυπα που απαιτούνται για 
Ελέγχους συγκεκριµένων εταιριών ή δικαιοδοσιών, αλλά αποτελεί ευθύνη του Επικεφαλής Εσωτερικού 
Ελέγχου να βεβαιώσει ότι το Καταστατικό της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου και οι πολιτικές και 
διαδικασίες του συµµορφώνονται µε τους σχετικούς κυβερνητικούς κανόνες. 
Επίσης, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη να βεβαιώσει ότι το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ελεγκτικών εργασιών έχει σχεδιαστεί µε σκοπό τη διαχείριση ή ελαχιστοποίηση των απειλών 
προς την ανεξαρτησία ή την αντικειµενικότητα του ελεγκτή. ∆ιαφορετικά, οι µη ελεγκτικές 
(συµβουλευτικές) αναθέσεις θα µπορούσαν να έχουν ως µακροπρόθεσµη επίπτωση το συµβιβασµό της 
ικανότητας της ελεγκτικής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, η δέσµευση του Εσωτερικού Ελέγχου σε µη – 
ελεγκτικές (συµβουλευτικές) εργασίες, οι οποίες θέτουν υπό αµφισβήτηση την ανεξαρτησία της 
λειτουργίας, θα µπορούσε να αποθαρρύνει άλλους ελεγκτές να βασιστούν στις εργασίες του Εσωτερικού 
Ελέγχου.  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι πρωτίστως Εσωτερικός ελεγκτής. Έτσι, κατά την εκτέλεση όλων των 
υπηρεσιών ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθοδηγείται από τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 
και τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα). 
Οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συγκρούσεις ή δραστηριότητες θα πρέπει να επιλύονται σύµφωνα µε τον 
Κώδικα ∆εοντολογίας και τα Πρότυπα.  
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, διατηρεί το δικαίωµα αναφοράς στο Συµβούλιο και στα µέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου, όταν η φύση και η ουσιαστικότητα των αποτελεσµάτων των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών υποδεικνύουν σοβαρούς κινδύνους για την εταιρία. 
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Άρθρο 30 – Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης επιχειρησιακών 
κινδύνων 
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων της εταιρίας. 
Για αυτό το λόγο σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρέχεται 
επαρκής διαβεβαίωση ότι οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι θα επιτευχθούν.  
Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν: 

• ∆ιαδικασίες ταυτοποίησης κινδύνων 
• ∆ιαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 
• Συστήµατα (εσωτερικού) Ελέγχου  
• ∆ιαδικασίες λειτουργικών 
• ∆ιαδικασίες ∆ιακυβέρνησης 
 

Τα συστήµατα (Εσωτερικού) Ελέγχου είναι το ενοποιηµένο σύνολο των επιµέρους τµηµάτων και των 
λειτουργιών Ελέγχου που χρησιµοποιείται από την εταιρία, για να επιτύχει τους αντικειµενικούς του 
σκοπούς και στόχους. Τα συστήµατα Ελέγχου µπορεί να είναι προληπτικά (αποφυγή εµφάνισης 
ανεπιθύµητων γεγονότων), ανιχνευτικά (διαπίστωση, εντόπιση και διόρθωση ανεπιθύµητων γεγονότων που 
έχουν ήδη συµβεί) ή κατευθυντήρια (πρόκληση, ενθάρρυνση επιθυµητών συµβάντων).  
Σε µια διαδικασία ταυτοποίησης και διαχείρισης κινδύνων από την εταιρία πρέπει: 
 

• Να αναγνωρισθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από επιχειρησιακές και στρατηγικές δραστηριότητες. 
• Να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν σύµφωνα µε τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους ως προς 

την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων. 
• Η ∆ιοίκηση και το Συµβούλιο να έχουν προσδιορίσει το επίπεδο των κινδύνων που είναι αποδεκτό 

από την εταιρία, συµπεριλαµβανοµένης της αποδοχής κινδύνων που έχουν σχεδιαστεί για την 
πραγµατοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της εταιρίας. 

• Να έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δραστηριότητες µετριασµού των κινδύνων για να επιτευχθεί 
µείωση ή διαχείριση µε άλλο τρόπο των κινδύνων σε επίπεδα που έχουν προσδιοριστεί ως αποδεκτά 
από τη ∆ιοίκηση και το Συµβούλιο. 

• Να διεξάγονται σταθερές λειτουργίες παρακολούθησης για να επαναξιολογούνται περιοδικά οι 
κίνδυνοι και η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στη διαχείριση των 
κινδύνων. 

• Το Συµβούλιο και η ∆ιοίκηση να λαµβάνουν περιοδικές αναφορές των αποτελεσµάτων των 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Οι διαδικασίες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της εταιρίας πρέπει να 
παρέχουν περιοδική κοινοποίηση στους έχοντες έννοµο συµφέρον για τους κινδύνους, τις 
στρατηγικές αντιµετώπισης κινδύνων και τα συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Όλα αυτά τα επιχειρησιακά συστήµατα, διαδικασίες, δράσεις, λειτουργίες και δραστηριότητες αποτελούν 
αντικείµενο αξιολογήσεων του Εσωτερικού Ελέγχου και κύρια ελεγκτική προτεραιότητα.  
Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει την ευθύνη παροχής επαρκούς διαβεβαίωσης ότι: 

• Το σύστηµα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων της ∆ιοίκησης είναι επαρκές και αποτελεσµατικό. 
• Το σύστηµα Ελέγχου είναι επαρκές, αποτελεσµατικό και αποδοτικό. 
• Οι διαδικασίες ∆ιακυβέρνησης είναι επαρκείς.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά απαιτείται από τον Εσωτερικό Έλεγχο µια συστηµατική και συνεπής προσέγγιση 
στη αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών ταυτοποίησης και διαχείρισης 
κινδύνων, των συστηµάτων Ελέγχου και των διαδικασιών ∆ιακυβέρνησης. 
Με τον όρο επάρκεια εννοείται η επίτευξη αντικειµενικών σκοπών και στόχων της εταιρίας αποτελεσµατικά 
και οικονοµικά. 
Αποτελεσµατική και οικονοµική απόδοση σηµαίνει επίτευξη των σκοπών και στόχων (ποσοτικών και 
ποιοτικών) έγκαιρα και µε χρήση των ελάχιστου δυνατού κόστους (ελάχιστων δυνατών πόρων). 
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Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να εξακριβώσει εάν η µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων της ∆ιοίκησης έχει 
γίνει κατανοητή από οµάδες ή πρόσωπα «κλειδιά» που συµµετέχουν στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, µεταξύ 
των οποίων το Συµβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου.  
Τα Συµβούλια και οι Επιτροπές Ελέγχου έχουν εποπτικό ρόλο για να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν 
κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και ότι αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και 
αποτελεσµατικές. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να ενισχύσουν τόσο τη ∆ιοίκηση όσο και την Επιτροπή Ελέγχου µέσω της 
εξέτασης, αξιολόγησης και υποβολής αναφορών και εισηγήσεων για τη βελτίωση της επάρκειας και της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων της ∆ιοίκησης. 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος µε συµβουλευτικό ρόλο µπορεί να ενισχύσει την εταιρία στην αναγνώριση, 
αξιολόγηση και υλοποίηση των µεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου 
για να αντιµετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να αποκτούν επαρκή στοιχεία για την διαχείριση των κινδύνων από την 
∆ιοίκηση σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται σχετικά στο κεφάλαιο περί σχεδιασµού των έργων. 

Άρθρο 31 - Επισκόπηση πληροφοριακών συστηµάτων 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 
διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητους και ικανούς ελεγκτικούς πόρους για τη διενέργεια µιας 
επισκόπησης των συστηµάτων εφαρµογών (µηχανογραφικών συστηµάτων) και την αξιολόγηση της  
έκθεσης σε σχετικούς κινδύνους. 
Σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού του Ελέγχου είναι η επαρκής κατανόηση του περιβάλλοντος συστηµάτων 
πληροφοριών της εταιρίας έτσι ώστε ο ελεγκτής να µπορεί να προσδιορίσει το µέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των συστηµάτων και το µέγεθος εξάρτησης της εταιρίας από τα συστήµατα πληροφοριών, 
και πρωταρχικός αντικειµενικός σκοπός του σχεδιασµού είναι η αναγνώριση των σχετικών κινδύνων στους 
οποίους εκτίθεται η εταιρία.  
Οι αντικειµενικοί σκοποί και το πλαίσιο της επισκόπησης Συστηµάτων Εφαρµογών συνήθως αποτελούν 
µέρος του σχεδίου του έργου. 
Οι αντικειµενικοί σκοποί θα πρέπει να διέπονται από τα  κριτήρια της αποτελεσµατικότητας, της 
αποδοτικότητας, της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιµότητας, της συµµόρφωσης  και της  
αξιοπιστίας της πληροφόρησης. 
Οι επισκοπήσεις των συστηµάτων εφαρµογών µπορούν να διεξαχθούν όταν ένα πακέτο συστηµάτων 
εφαρµογών αξιολογείται για αγορά, πριν το σύστηµα εφαρµογών να ενεργοποιηθεί (προ-υλοποίηση) ή 
αφού το σύστηµα εφαρµογών ενεργοποιηθεί (µετά-υλοποίηση). 
Η κάλυψη της επισκόπησης ενός συστήµατος εφαρµογών, η οποία πραγµατοποιείται πριν την υλοποίηση, 
περιλαµβάνει την αρχιτεκτονική της ασφάλειας σε επίπεδο εφαρµογών τα σχέδια για την υλοποίηση της 
ασφάλειας, την επάρκεια της τεκµηρίωσης του συστήµατος και των χρηστών και την επάρκεια των 
πραγµατικών ή των σχεδιασµένων δοκιµών αποδοχής χρηστών. 
Η κάλυψη της επισκόπησης ενός συστήµατος εφαρµογών, η οποία πραγµατοποιείται µετά την υλοποίηση, 
περιλαµβάνει την ασφάλεια σε επίπεδο εφαρµογών µετά την υλοποίηση και µπορεί να καλύπτει τη 
µετατροπή συστηµάτων, εάν προέκυψε µεταφορά δεδοµένων και πληροφοριών κεντρικού αρχείου από το 
παλιό στο νέο σύστηµα.  
Όταν ο Ελεγκτής έχει προηγούµενα αναµιχθεί στην ανάπτυξη, αγορά, υλοποίηση ή διατήρηση ενός 
συστήµατος εφαρµογών και του έχει ανατεθεί ένα ελεγκτικό έργο, η ανεξαρτησία του ελεγκτή µπορεί να 
παρεµποδιστεί. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στη σχετική παράγραφο. 
 

Άρθρο 32 - Έλεγχος της διαδικασίας υποβολής χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να επισκοπεί την ετήσια εκτίµηση κινδύνων του Εσωτερικού 
Ελέγχου και τα σχέδια ελέγχων, προκειµένου να διαπιστώσει την επάρκεια των πόρων που έχουν διατεθεί 
για να βοηθήσουν την Ανώτερη ∆ιοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές σχετικά µε 
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τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους για την υποβολή των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων του 
ερχόµενου έτους. Η διαδικασία υποβολής χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων περιλαµβάνει τα βήµατα για τη 
συγκέντρωση των πληροφοριών και την προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, των 
σχετικών σηµειώσεων και των άλλων συνοδευτικών γνωστοποιήσεων που περιλαµβάνονται στις 
χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις της εταιρίας. 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες έχουν  µια επίσηµη πολιτική και 
τεκµηριωµένες διαδικασίες για την υποβολή τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων, σχετικές 
αποκαλύψεις και απαιτήσεις εποπτικών αναφορών. Η κατάλληλη επισκόπηση οποιονδήποτε πολιτικών και 
διαδικασιών από δικηγόρους, εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους ειδικούς µπορεί να προσφέρει πρόσθετη 
επιβεβαίωση, ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι εκτενείς και µε ακρίβεια αντικατοπτρίζουν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να κατανέµει τους πόρους της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
ανάµεσα στις διαδικασίες ∆ιακυβέρνησης και συστηµάτων Ελέγχου και της υποβολής χρηµατοοικονοµικών 
εκθέσεων, ανάλογα µε την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρίας.  
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εκτελεί διαδικασίες οι οποίες να παρέχουν ένα επίπεδο 
διαβεβαίωσης προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου ότι τα συστήµατα Ελέγχου που περιβάλλουν 
τις διαδικασίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων έχουν κατάλληλα 
σχεδιαστεί και εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Τα συστήµατα Ελέγχου θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε να 
εξασφαλίζουν την πρόληψη και τον εντοπισµό σηµαντικών λαθών, παρατυπιών, λανθασµένων υποθέσεων 
και υπολογισµών και άλλων γεγονότων που θα είχαν σαν αποτέλεσµα ανακριβείς και παραπλανητικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σχετικές σηµειώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις. 
Σχετικά, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει περιοδικά να επισκοπούν και να αξιολογούν τις διαδικασίες 
υποβολής τριµηνιαίων αναφορών και τις  σχετικές τεκµηριώσεις και να παρέχουν στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή Ελέγχου µια αξιολόγηση της διαδικασίας και διαβεβαίωση όσον αφορά τις συνολικές λειτουργίες 
και τη συµµόρφωση µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες.    
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να προτείνουν κατάλληλες βελτιώσεις για τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
ετοιµασίας και υποβολής τριµηνιαίων αναφορών. 
Αναφορά του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται να εκδίδεται τουλάχιστον ετησίως.  

Άρθρο 33 - Αξιολόγηση ελεγκτικού έργου και Εσωτερικών Ελεγκτών 
Συµµορφούµενος και µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, όπου οι λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου 
υποχρεούνται να υιοθετήσουν µια διαδικασία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γενικής 
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος ποιότητας, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη 
δηµιουργίας λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας το πλαίσιο εργασιών περιλαµβάνει όλες τις 
λειτουργίες που περιγράφονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπόλογος για την εφαρµογή διαδικασιών που είναι σχεδιασµένες 
να παρέχουν επαρκή διαβεβαίωση στους παράγοντες µε έννοµο συµφέρον ότι η λειτουργία Εσωτερικού 
Ελέγχου: 

• Λειτουργεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της, το οποίο θα πρέπει να συµφωνεί µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα και τον Κώδικα ∆εοντολογίας. 

• Λειτουργεί µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. 
• Οι παράγοντες µε έννοµο συµφέρον αντιλαµβάνονται ότι προσθέτει αξία και βελτιώνει τις 

δραστηριότητες της εταιρίας. 
Οι διεργασίες αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκή εποπτεία, περιοδικές εσωτερικές αξιολογήσεις και 
διαρκή παρακολούθηση της διασφάλισης ποιότητας καθώς και περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις. 
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Άρθρο 34 - Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των ελεγκτικών εργασιών 
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεούται να καθιερώνει και να χρησιµοποιεί ένα σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας, για να αξιολογεί τις λειτουργίες της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο να 
είναι σύµφωνο µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (International Standards of Quality Control). 
 
Ένα πρόγραµµα διασφάλισης πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: 

• Επίβλεψη των εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 
• Εσωτερική επισκόπηση 
• Εξωτερική επισκόπηση 
 

Άρθρο 35 - Επίβλεψη της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών 
Η επίβλεψη της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών πρέπει να γίνεται διαρκώς για να διασφαλίζεται η 
συµµόρφωση µε τα πρότυπα, τις πολιτικές και τα προγράµµατα Ελέγχου. Με τη λέξη διαρκώς εννοείται ότι 
πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, της εξέτασης - Ελέγχου, της αξιολόγησης, της 
έκθεσης και της παρακολούθησης των µεταγενέστερων ενεργειών για κάθε ελεγκτική δραστηριότητα. 
 
Η επίβλεψη της εργασίας περιλαµβάνει: 

• Την παροχή κατάλληλων οδηγιών από τους προϊστάµενους προς τα άτοµα που εποπτεύουν, κατά 
την έναρξη του Ελέγχου και την έγκριση του προγράµµατος Ελέγχου. 

• Επιβεβαίωση ότι το εγκεκριµένο πρόγραµµα Ελέγχου ακολουθείται, εκτός εάν οι αποκλίσεις είναι 
δικαιολογηµένες και έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων. 

• Τον καθορισµό ότι τα φύλλα εργασίας του Ελέγχου επαρκώς υποστηρίζουν τα ευρήµατα του 
Ελέγχου, τα συµπεράσµατα και τις εκθέσεις. 

• Την επιβεβαίωση ότι οι εκθέσεις Ελέγχου είναι ακριβείς, αντικειµενικές, δηµιουργικές και έγκαιρες. 
• Τον καθορισµό εάν επιτεύχθηκαν οι σκοποί του Ελέγχου. 
 

Κατάλληλη ένδειξη της επίβλεψης της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών  πρέπει να τεκµηριώνεται στα 
φύλλα εργασίας και να κρατείται. 
Η έκταση της απαραίτητης επίβλεψης εξαρτάται από την ικανότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών και από τη 
δυσκολία του κάθε Ελέγχου. 
Η επίβλεψη πρέπει επίσης να επεκτείνεται και στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση προσωπικού, την 
παρακολούθηση του χρόνου και των εξόδων και άλλα διοικητικά θέµατα. 

Άρθρο 36 - Εσωτερική επισκόπηση 
Η εσωτερική επισκόπηση η οποία περιλαµβάνει εσωτερικές αξιολογήσεις, πρέπει να διενεργείται περιοδικά 
από άτοµα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
Όταν ο τυπικός τρόπος διενέργειας της εσωτερικής επισκόπησης δεν θεωρείται κατάλληλος για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, εναλλακτικά µπορεί: 

• Να γίνονται επισκοπήσεις σε δειγµατοληπτική βάση από κατάλληλους ελεγκτές (προϊστάµενους 
Ελέγχου) σε φύλλα εργασίας που είναι υπό την ευθύνη άλλων προϊσταµένων ελεγκτών. Αυτή η 
µέθοδος µπορεί ταυτόχρονα να παράσχει εκπαίδευση, ανταλλαγή ιδεών και να συµβάλει στην 
επίτευξη µεγαλύτερης οµοιοµορφίας στην εργασία και τον τρόπο σύντάξης των φύλλων εργασίας. 

• Να ζητείται η γνώµη των ελεγχοµένων, µέσω κατάλληλων ερωτηµατολογίων. Αυτή η µέθοδος έχει 
τα πλεονεκτήµατα ότι µπορεί να δώσει µια πρόσθετη γνώµη στο Συµβούλιο και την Επιτροπή 
Ελέγχου σχετικά µε το έργο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και επίσης µπορεί να οδηγήσει σε 
προτάσεις βελτίωσης. 

Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να λαµβάνει ένα γραπτό σηµείωµα για τα αποτελέσµατα κάθε 
εσωτερικής επισκόπησης και να επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για βελτίωση της 
λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ΓΓ..  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

 

 37

Άρθρο 37 - Εξωτερική επισκόπηση 
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται  σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών. 
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να καλύπτουν επίσης όλο το φάσµα των ελεγκτικών και 
συµβουλευτικών εργασιών της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Άρθρο 38 - Σχέσεις µε την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)  
Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου µε την Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να διαµορφώνεται µε 
κεντρικό άξονα τον ρόλο του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή Ελέγχου 
κατανοεί, υποστηρίζει και λαµβάνει όλη την υποστήριξη που χρειάζεται από την λειτουργία του Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
Η Επιτροπή θεωρεί τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έµπιστο σύµβουλό της και ως εκ τούτου, η ψηλού 
επιπέδου απρόσκοπτη επικοινωνία είναι καθοριστικός παράγοντας για το σκοπό αυτό. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Άρθρο 39 - Επιτροπή Ελέγχου  
Σκοπός της Επιτροπής 
Να βοηθάει το Συµβούλιο στην εκπλήρωση του εποπτικού του ρόλου ως προς τις χρηµατοοικονοµικές 
αναφορές το σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου και τις διαδικασίες της 
εταιρίας για έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους νόµους, τους κανονισµούς και τον εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας. 
 
∆ικαιοδοσία της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Ελέγχου, έχει τη δικαιοδοσία: 

• Να προβαίνει η ίδια ή να εξουσιοδοτεί έρευνες σε κάθε τοµέα µέσα στα πλαίσια των ευθυνών της. 
• Να διορίζει, να αποζηµιώνει και να επιβλέπει τις εργασίες των εξωτερικών ελεγκτών της εταιρίας 
• Να διαχειρίζεται και να επιλύει προβλήµατα διαφωνιών µεταξύ της ∆ιοίκησης ή και της Οικονοµικής 

∆ιεύθυνσης και του εξωτερικού ελεγκτή, όσον αφορά τις οικονοµικές αναφορές. 
• Να προ εγκρίνει όλες τις ελεγκτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες προς την εταιρία. 
• Να διορίζει ανεξάρτητους συµβούλους, λογιστές ή άλλους για να συµβουλεύει την Επιτροπή 

Ελέγχου ή να βοηθάει στη διεκπεραίωση µιας έρευνας. 
• Να ζητάει και να δέχεται πληροφορίες από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες της εταιρίας, στους 

οποίους συστήνεται η συνεργασία και η ανταπόκριση στα αιτήµατα της Επιτροπής. 
• Να προβαίνει σε συναντήσεις µε τους λειτουργούς της εταιρίας, τους εξωτερικούς ελεγκτές ή τους 

εξωτερικούς συµβούλους, όποτε κρίνει αναγκαίο.  
 
Σύνθεση της Επιτροπής 
Ο Ν.3693/2008 περί εναρµόνισης της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών 
ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του συµβουλίου και 
άλλων διατάξεων, προβλέπει σύµφωνα µε το άρθρο 37, ότι όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται 
από τη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριµένα η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη 
εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου ∆ιοίκησης της. Η Επιτροπή 
Ελέγχου είναι τουλάχιστον τριµελής.  Το ανεξάρτητο µέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει 
αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. ∆ηλαδή, ένα µέλος θα καθορίζεται ως ο 
οικονοµικός ειδικός σύµβουλος (financial expert) της Επιτροπής,  ο οποίος θα είναι γνώστης της νοµοθεσίας 
περί εφαρµογής χρηµατοοικονοµικών προτύπων και κανόνων της χώρας (λογιστικών, φορολογικών και 
χρηµατοοικονοµικών). Κάθε µέλος της επιτροπής πρέπει να είναι και ανεξάρτητο και οικονοµικά αξιόχρεο.  
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Συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει περιοδικά, τουλάχιστον κάθε τρίµηνο ή και νωρίτερα, όποτε το επιβάλλουν οι 
συνθήκες.  Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο η Επιτροπή θα πρέπει να συναντά τον τακτικό ελεγκτή της 
εταιρίας χωρίς την παρουσία των µελών της ∆ιοίκησης. 

• Όλα τα µέλη αναµένεται να συµµετέχουν σε κάθε συνεδρίαση, προσωπικά ή µέσω tele or video 
conference. 

• Η Επιτροπή δικαιούται να προσκαλεί µέλη της ∆ιεύθυνσης της εταιρίας, ελεγκτές ή άλλους για να 
παρέχουν σχετικές πληροφορίες ή αναλόγως των περιπτώσεων. 

• Η Επιτροπή δικαιούται να συγκαλεί ιδιωτικές συναντήσεις µε ελεγκτές (βλ. κατωτέρω) και 
εκτελεστικά µέλη της εταιρίας. 

• Η ατζέντα της συνεδρίασης πρέπει να ετοιµάζεται από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου για 
λογαριασµό της Επιτροπής και να διανέµεται έγκαιρα στα µέλη, µαζί µε κατάλληλο συνοπτικό 
ενηµερωτικό υλικό. Πρέπει να τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου. 

• Αναµένεται υψηλό επίπεδο ανοικτής και απρόσκοπτης επικοινωνίας µεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου 
και του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως έµπιστος 
σύµβουλος της Επιτροπής. 

• Ο Εσωτερικός Έλεγχος βοηθά την Επιτροπή Ελέγχου στην εκπλήρωση των αντικειµενικών της 
σκοπών µέσω ενός συστήµατος κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου, την εποπτεία του 
οποίου έχει ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την εποπτεία όλων των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου όπως 
αναφέρονται στο Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου και προκύπτουν και από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Εσωτερικού Ελέγχου.   
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το νόµο 3693/2008 άρθρο 37 παράγραφος 
2,3 & 4. 
Τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται γραπτώς στον κανονισµό 
λειτουργίας της, ο οποίος είναι διαθέσιµος στον ιστοσελίδα της εταιρίας. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ∆∆::    ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΟΟΥΥΣΣ  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
Το ∆Σ µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους Μετόχους της Εταιρίας, 
ιδιαίτερα δε µε εκείνους µε σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. (& 
ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει) είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της Εταιρίας 
µε σηµαντικές συµµετοχές και τους ενηµερώνει για ζητήµατα που αφορούν την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση της 
Εταιρίας και επίσης γνωστοποιεί στο ∆Σ τις απόψεις των µετόχων. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργό ιστότοπο, 
στον οποίο δηµοσιεύει περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής διάρθρωσης, του 
ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές 
πληροφορίες. 
Η παρακολούθηση των χρηµατιστηριακών υποχρεώσεων και των σχέσεων µε το επενδυτικό κοινό, όπως 
αυτές καθορίζονται στο Ν.3340/2005 & Ν.3556/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον 
ισχύοντα Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αποτελεί αρµοδιότητα της υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
µετόχων και της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων.   
Η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων και η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων συνεργάζονται στενά µε την 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση ως προς την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται. Αποτελεί 
ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών η τήρηση σχετικού αρχείου µε όλα τα δηµοσιεύµατα, µε τα στοιχεία βάσει 
των οποίων προκύπτουν και την εξέλιξη τους. 
 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων έχει την ευθύνη της άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης όλων των 
µετόχων και της εξυπηρέτησης τους, σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους.  
Ειδικότερα, οφείλει να µεριµνά για την ενηµέρωση των µετόχων σχετικά µε τις υποχρεώσεις τακτικής και 
έκτακτης ενηµέρωσης της Εταιρίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 (Υποχρεώσεις ενηµέρωσης 
εκδοτών εισηγµένων Κινητών Αξιών) του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, εκ των οποίων είναι 
και: 
• η διανοµή µερισµάτων, πράξεις έκδοσης νέων µετοχών, εγγραφής, παραίτησης και µετατροπής, χρονική 

περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση 
του χρόνου άσκησης του δικαιώµατος). 

• η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις 
τους. 

• η απόκτηση ιδίων µετοχών και διάθεσή τους ή τυχόν ακύρωση αυτών. 
• η τήρηση και ενηµέρωση του µετοχολογίου της Εταιρίας, κατόπιν επικοινωνίας µε την Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Α.Ε. 
 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρίας 
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα είναι αρµόδια για τα εξής: 
• Τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όπως προβλέπονται στο 

Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
• Την επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες αρχές, του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 
Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις προς τους αρµόδιους φορείς, οι οποίες 
παρακολουθούνται από την υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων. 
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Υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αξιών 
Στα πλαίσια των ευθυνών της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων περιλαµβάνονται η  παρακολούθηση της 
τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν οι εισηγµένες εταιρίες, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες 
διατάξεις των εποπτικών αρχών και της υφιστάµενης νοµοθεσίας, η σύνταξη εταιρικών ανακοινώσεων και 
δελτίων τύπου καθώς και η αποστολή τους και η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε την 
υλοποίηση των επενδύσεων της Εταιρίας. 
 
Προϋποθέσεις συναλλαγών «Υπόχρεων Προσώπων» 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών της Εταιρίας από 
«Υπόχρεα Πρόσωπα», όπως αυτά ορίζονται στο Ν.3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει να γίνεται εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία 
(Εκδότη) τις συναλλαγές που διενήργησαν για δικό τους λογαριασµό, και αφορούν µετοχές, παράγωγα ή 
άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε αυτές.  
Η Εταιρεία οφείλει να διαβιβάσει τη γνωστοποίηση της παραπάνω παραγράφου στο επενδυτικό κοινό, το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε τα µέσα που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. 
 

 
Υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σηµαντικών συµµετοχών  
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.3556/2007, µέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει µετοχές µε δικαίωµα 
ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, 
φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 
υποχρεούται να ενηµερώσει την Εταιρεία σχετικά µε το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ως 
αποτέλεσµα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.  
 
Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή διάθεσης 
• Την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώµατα 

ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση 
• Την ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των 

ανωτέρω ορίων 
• Την ταυτότητα του µετόχου 

 
Ο µέτοχος ενηµερώνει την Εταιρεία, το συντοµότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή, και η Εταιρεία δηµοσιοποιεί (µε τα µέσα 
που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 
µίας εργάσιµης ηµέρας όλες τις πληροφορίες που περιέχει η εν λόγω ενηµέρωση. 
 
Υποχρεώσεις γνωστοποίησης  
Η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιεί στο κοινό κάθε γεγονός, η δηµοσιοποίηση του οποίου εύλογα αναµένεται 
ότι θα επηρεάσει την αγορά των µετοχών της. Σε κάθε περίπτωση, ως τέτοια γεγονότα θεωρούνται τα 
παρακάτω: 
• Αποφάσεις για ουσιώδη µεταβολή της επιχειρηµατικής της δράσης. 
• Αποφάσεις ή συµφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή επιχειρηµατικών συµµαχιών 

καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή προβολή. 
• Αποφάσεις για την υποβολή δηµόσιας πρότασης αγοράς. 
• Αποφάσεις ή συµφωνίες για συµµετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, απόκτησης 

ή εκχώρησης µετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 5% της Εταιρίας, στην οποία 
συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 10% η Εταιρία ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέτοχοι της 
µε ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

• Αποφάσεις για αλλαγή της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών. 
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• Αποφάσεις για τη διανοµή και την καταβολή µερισµάτων, για πράξεις έκδοσης µετοχών, διανοµής, 
εγγραφής, παραιτήσεων και µετατροπής. 

• Αποφάσεις αλλαγής ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο της 
Εταιρίας ή στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, συµπεριλαµβανοµένων και των δεσµεύσεων που έχουν 
αναληφθεί για την άντληση κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

• Οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, στην απόδοσή της και στην 
κεφαλαιακή διάρθρωσή της, ιδίως όσον αφορά τη δανειακή επιβάρυνσή της. 

• Σε περίπτωση Εταιρίας, η οποία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οποιαδήποτε 
µεταβολή επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου. 

• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από την επικείµενη νοµοθεσία. 
 
Ως απόφαση νοείται κάθε απόφαση του αρµόδιου εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Εταιρίας. Στις αποφάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλαµβάνονται και αυτές που αφορούν στη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέµατα. 
Ως συµφωνία νοείται ακόµα και η υπογραφή προσυµφώνου που περιλαµβάνει σαφή περιγραφή των 
δεσµεύσεων των αντισυµβαλλοµένων. 
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της και  αντίστοιχα πρόσωπα 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, οφείλουν να αποφεύγουν την πρόωρη δηµοσιοποίηση ειδήσεων ή 
πληροφοριών για τα γεγονότα που αναφέρονται παραπάνω, πριν αυτές λάβουν τη µορφή αποφάσεων ή 
συµφωνιών. 
Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτή και να µην περιέχουν στοιχεία που επιδέχονται διττή ή 
ασαφή ερµηνεία. 
Εάν η Εταιρία έχει βάσιµες υπόνοιες για την απώλεια του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών για 
γεγονότα που αναφέρονται παραπάνω και για τη διαρροή τους σε τρίτους πριν από την τυχόν επίσηµη 
γνωστοποίηση τους, οφείλει να προβεί στην επίσηµη γνωστοποίηση τους ή σε σχετική προειδοποίηση του 
επενδυτικού κοινού. 
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρία πρέπει να προβαίνει σε σχετική 
ανακοίνωση σε περίπτωση δηµοσιοποίησης ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών ή φηµών ή διαρροής 
πληροφοριών για επικείµενες εξελίξεις που ανάγονται στη σφαίρα της δραστηριότητας της Εταιρίας και θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντική µεταβολή των τιµών των µετοχών της.  
Η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης των δηµοσιευµάτων που αφορούν 
την Εταιρία. 
 
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 
• Εάν οι πληροφορίες ή οι φήµες αυτές είναι βάσιµες ή αληθείς, η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε 

άµεση επιβεβαίωσή τους, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο της εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται 
τα σχετικά γεγονότα στα οποία αναφέρονται.  

• Εάν οι φήµες είναι ανυπόστατες ή οι πληροφορίες είναι ψευδείς ή ανακριβείς, η Εταιρία οφείλει να 
προβεί στην άµεση διάψευση ή αντίστοιχα στον εντοπισµό της ανακρίβειας τέτοιων φηµών ή 
πληροφοριών.  

• Η Εταιρία έχει επίσης τη δυνατότητα να ανακοινώσει ότι επιφυλάσσεται και να µην σχολιάσει 
οποιεσδήποτε φήµες ή πληροφορίες, ενόψει οριστικών ανακοινώσεων. 

 
Υποχρέωση τήρησης απορρήτου  
Η Εταιρία οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και να θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες 
προκειµένου να τηρείται ο απόρρητος χαρακτήρας του περιεχοµένου των ανακοινώσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 4 της Απόφασης 3/347/12.07.2005 της Ε.Κ., µέχρι τη δηµοσιοποίηση τους. Πιο συγκεκριµένα η 
εταιρεία υποχρεούται :  
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• Να έχει λάβει αποτελεσµατικά µέτρα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές σε 
πρόσωπα άλλα από εκείνα στα οποία οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους έναντι στην Εταιρεία.  

• Να συνάπτει συµβάσεις εµπιστευτικότητας µε πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές 
πληροφορίες. 

• Να έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε 
αυτές τις προνοµιακές πληροφορίες γνωρίζει τις εκ του νόµου και των σχετικών κανονιστικών 
ρυθµίσεων υποχρεώσεις του, και είναι ενήµερο για τις κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης αυτών 
των πληροφοριών. 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, και ειδικότερα τους Ν.3556/2007,  Ν.3873/2010, Ν.3371/2005 
και Ν.3101/2005, καθώς και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 7/448/11.10.2007 και 
7/372/15.02.2006, η Εταιρεία δηµοσιοποιεί Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, εντός 3 µηνών από την λήξη κάθε 
οικονοµικής χρήσης. Η Εταιρεία φροντίζει η έκθεση αυτή να είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινό 
τουλάχιστον για 5 έτη. 
 
Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιλαµβάνει: 

• Τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 
• Την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και  
• τις δηλώσεις α) του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας ή του Αναπληρωτή του, β) 

του διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 
σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ενός µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που ορίζεται από αυτή και γ) ενός ακόµα µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις οποίες : 
- Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 

- Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 
και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα των παραπάνω 
προσώπων καταγράφονται στην παραπάνω έκθεση. 

 
Η Εταιρία επίσης δηµοσιοποιεί Οικονοµικές Εκθέσεις µε περιεχόµενο ανάλογο της Ετήσιας Οικονοµικής 
Έκθεσης για τις ενδιάµεσες περιόδους του πρώτου Τριµήνου, του πρώτου Εξαµήνου και του Εννεαµήνου 
κάθε έτους. 
 
Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιριών 
Κάθε συνδεδεµένη Εταιρία ακολουθεί κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονοµική 
διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών τους.  
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών γίνονται µε τίµηµα ή 
αντάλλαγµα, το οποίο είναι ανάλογο µε εκείνο που θα πραγµατοποιείτο εάν η συναλλαγή γινόταν µε άλλο 
πρόσωπο, µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της συναλλαγής 
και ιδίως ανάλογο µε το τίµηµα ή αντάλλαγµα που συµφωνεί η Εταιρία όταν συναλλάσσεται µε 
οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρία τηρεί πλήρως όσα επιβάλλει σχετικώς η φορολογική νοµοθεσία.  Η 
παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών γίνεται από το τµήµα Μετόχων. 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας δικαιώµατά τους, µόνο µε τη συµµετοχή τους 
στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκάστης µετοχής παρακολουθούν τον κατά νόµο 
κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται 
µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόµου. 
ΚΚάάθθεε  µµεεττοοχχήή  ππααρρέέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα  ψψήήφφοουυ  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυγγκκυυρριιόόττηηττααςς  εεππίί  µµεεττοοχχήήςς,,  ττοο  
δδιικκααίίωωµµαα  ττωωνν  σσυυγγκκυυρρίίωωνν  αασσκκεείίττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς  µµόόννοο  ααππόό  έένναα  κκοοιιννόό  ααννττιιππρρόόσσωωπποο..  
 
Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει 
για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία να αποφασίζει για:  

α)  Τροποποίηση του Καταστατικού.  
β)  Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 
γ)  Εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
δ)  Εκλογή ελεγκτών. 
ε)  Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  
στ) ∆ιάθεση των ετησίων κερδών. 
ζ)  Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.  
η)  ∆ιορισµό εκκαθαριστών. 

 
Στις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου δεν υπάγονται:  

α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων. 

β)  Η τροποποίηση του Καταστατικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 
11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του 
Κ.Ν. 2190/20. 

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, 
συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

δ)  Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/20 ανώνυµης Εταιρίας από άλλη ανώνυµη 
εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της. 

ε)  Η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης. 

 
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου 
εντός του νοµού της έδρας ή άλλου ∆ήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση 
και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. 
Επειδή οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση µπορεί να 
συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
όταν το κρίνει σκόπιµο. 
Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε 
αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ∆∆..  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΟΟΥΥΣΣ  

 

 44

στις οποίες συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 
 
Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη γενικής Συνέλευσης 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή ∆ιεύθυνση, τη 
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους 
που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 
µπορέσουν να µετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ΄ αποστάσεως.  
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται ως εξής:  
 
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16-1-
1930 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών».  
β) Σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του 
άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57.  
γ) Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 
του Κ. Ν. 2190/20.  
δ) Σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα 
του νοµού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε ∆ήµο ή Κοινότητα 
του Νοµού Αττικής ή του Νοµού Θεσσαλονίκης, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων ή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η 
πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία 
πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν 
την έδρα τους στην έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στις κατά το Καταστατικό και το νόµο προβλεπόµενες 
εφηµερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο 
τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων 
ηµερών. 
 
Προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η πρόσκληση, εκτός από όσα 
αναγράφονται ανωτέρω: α) περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώµατα των µετόχων 
των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστηµα 
µέσα στο οποίο µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, στις αντίστοιχες προθεσµίες που ορίζονται στις 
παραγράφους του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική 
ηµεροµηνία µέχρι την οποία µπορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτοµερέστερες 
πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή 
παραποµπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, ββ) τη 
διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία 
χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται στο 
καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 ΚΝ 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές 
κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων, γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος 
ψήφου µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α ΚΝ 2190/1920, β) καθορίζει την ηµεροµηνία 
καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 ΚΝ 2190/1920, επισηµαίνοντας ότι 
µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου 
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στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των 
εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 27 ΚΝ 2190/1920, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να λαµβάνονται αυτά, δ) 
αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες της 
παραγράφου 3 του άρθρου 27. 2γ ΚΝ 2190/1920. Οι εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο 
µπορούν να δηµοσιεύουν στα έντυπα µέσα, που προβλέπονται ανωτέρω, περίληψη της πρόσκλησης, η 
οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµέρα και την ώρα της συνεδρίασης, 
τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, 
στην οποία διατίθενται το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 27 Κν 2190/1920. Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 ΚΝ 2190/1920, 
η δηµοσίευση στα έντυπα µέσα κατά την ανωτέρω παράγραφο  πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ρητή 
υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα µέσα του αµέσως επόµενου εδαφίου δηµοσιεύεται 
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Εκτός από τη δηµοσίευση στα έντυπα µέσα της ανωτέρω παραγράφου  
και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης δηµοσιοποιείται επιπλέον µέσα στην 
προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ΚΝ 2190/1920, µε τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα που κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται 
ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως 
µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται 
να επιβάλλει στους µετόχους ειδική χρέωση για τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης µε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.» 
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό.  
 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
 
Η εταιρεία θα αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: 

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών 
εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, 

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 
χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, 

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  ' 

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆Σ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει 
θέµα εκλογής µελών), και 

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της 
σύγκλησης. 

 
Κατάθεση µετόχων-Αντιπροσώπευση 
ΟΟιι  µµέέττοοχχοοιι  πποουυ  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  ππάάρροουυνν  µµέέρροοςς  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  ββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  
ΑΑ..ΕΕ..  ‘‘’’ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ’’’’  ((ππρρώώηηνν  ΑΑ..ΕΕ..  ΚΚεεννττρριικκόό  ΑΑπποοθθεεττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν))    ήή  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  
υυππηηρρεεσσίίααςς  ήή  ααρρχχήήςς  θθαα  οορριισσθθεείί  κκααττάά  ννόόµµοο,,  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  νναα  ππρροοκκύύππττοουυνν  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  ττοουυςς  πποουυ  ττοουυςς  
ππααρρέέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ααυυττόό,,  σσττοο  ΤΤααµµεείίοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  ήή  σσττοο  ΤΤααµµεείίοο  ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  κκααιι  ∆∆ααννεείίωωνν  ήή  σσεε  
οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ΤΤρράάππεεζζαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππέέννττεε  ((55))  οολλόόκκλληηρρεεςς  ηηµµέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ηηµµέέρραα,,  γγιιαα  ττηηνν  
οοπποοίίαα  οορρίίσσττηηκκεε  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς..  
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Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν 
από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 
Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών),  
καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία 
τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, 
µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 
 
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τα εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. 
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν 
από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 
 
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη 
µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, 
διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση 
εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο, η συνέλευση ευρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που 
προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν 
εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 
ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική  Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5)  
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
Οι αποφάσεις για τα θέµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ∆∆..  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΟΟΥΥΣΣ  

 

 47

Θέµατα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην 
ηµερήσια διάταξη. 
Για θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. 
 
Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα είναι διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
µεταφρασµένη στην αγγλική, εφόσον το τελευταίο επιβάλλεται από τη µετοχική σύνθεση της εταιρείας και 
είναι οικονοµικά εφικτό. 
 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας 
ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το 
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους 
αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρίας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της 
Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο 
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει 
ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να 
γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από 
τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 
συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει 
περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 
Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η 
επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων σε αυτήν δε, µπορούν να 
µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/20. 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 
Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές 
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση 
µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά 
που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους 
διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση 
της Εταιρίας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/20. 
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Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 
λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική 
κλήση. 
∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία 
εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) µέτοχοι της 
Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρµόδια 
εποπτεύουσα αρχή. 
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 
διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, η αίτηση Ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις.  
Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη 
πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η 
χρηστή και συνετή διαχείριση. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΕΕ::      ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΕΕΣΣ    

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της πρέπει να 
ορίζεται από την τακτική  Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 
Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βαρύνει την Εταιρία, προτείνεται 
από το ∆Σ για  έγκριση µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Η αµοιβή των εκτελεστικών µελών του ∆Σ θα πρέπει να συνδέεται µε την εταιρική στρατηγική, τους 
σκοπούς της Εταιρίας και την πραγµάτωση αυτών, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας 
στην Εταιρία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα σε:  

• σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός µισθός),  
• µεταβλητά στοιχεία συνδεόµενα µε την απόδοση, όπως το ετήσιο χρηµατικό bonus και, όταν αυτό 

θεωρείται απαραίτητο, τα µακροπρόθεσµα κίνητρα συνδεδεµένα µε µετοχές (π.χ. παροχή δωρεάν 
δεσµευµένων µετοχών, δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών και παρεµφερών τίτλων) 

• άλλες συµβατικές ρυθµίσεις, όπως σύνταξη, αποζηµίωση λόγω αποχώρησης, σηµαντικές πρόσθετες 
παροχές (συµπεριλαµβανοµένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζηµιώσεις. 

Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ θα πρέπει να εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της 
επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών. Στις περιπτώσεις που η έγκριση 
αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το νόµο, η σχετική πρόταση θα πρέπει να 
διαµορφώνεται από το ∆Σ σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των 
εκτελεστικών µελών του, το ∆Σ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη: 

• τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους 
• την επίδοσή τους σε σχέση µε προκαθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
• την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρίας 
• το ύψος των αµοιβών για παρόµοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε οµοειδείς εταιρίες  

Κατά τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών του µελών, το ∆Σ θα πρέπει να λαµβάνει µεταξύ 
άλλων υπόψη του το ύψος των αµοιβών των εργαζοµένων στην Εταιρία και σε ολόκληρο τον Όµιλο. 
Το ∆Σ θα συστήσει επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 
µέλη του ∆Σ υπό την προεδρία . Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) µέλη και η 
προεδρία να γίνεται από ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ.  
 
Τα καθήκοντα της επιτροπής αµοιβών είναι:  

• Η υποβολή προτάσεων στο ∆Σ σχετικά µε την αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του, 
συµπεριλαµβανοµένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται µε τη διανοµή 
µετοχών. 

• Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆Σ, όσον αφορά στο συνολικό µέγεθος των ετήσιων 
µεταβλητών (δηλαδή εκτός του µισθού) αµοιβών στην επιχείρηση. 

• Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆Σ (και µέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά µε τα προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 
µετοχών ή χορήγησης µετοχών. 

• Η υποβολή προτεινόµενων στόχων απόδοσης σχετικά µε τις µεταβλητές αµοιβές µελών ∆Σ ή 
στόχων συνδεδεµένων µε προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης ή µετοχών. 

• Η τακτική επανεξέταση του µισθού των εκτελεστικών µελών τού ∆Σ και άλλων όρων των 
συµβάσεών τους µε την Εταιρία, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων, σε περίπτωση 
αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων. 

• Η υποβολή προτάσεων στο ∆Σ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόµενη µε τις αµοιβές 
• Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αµοιβών.  
 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται αρκετά τακτικά, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. 
Θα πρέπει να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τον κανονισµό λειτουργίας της, στον οποίο να 
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εξηγούνται ο ρόλος και οι αρµοδιότητές της. Στη δήλωση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρίας, θα 
πρέπει να περιγράφεται το έργο της επιτροπής αµοιβών, και να αναφέρεται ο αριθµός των συνεδριάσεών 
της κατά τη διάρκεια του έτους.  
Η επιτροπή αµοιβών µπορεί να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συµβούλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.  
Η αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µετά από 
πρόταση του ∆Σ και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρία κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους ως µη εκτελεστικών µελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει bonus, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών ή αποζηµιώσεις που 
συναρτώνται µε την απόδοση. Το ∆Σ θα πρέπει να προσδιορίζει και να προτείνει στους µετόχους βασική 
ετήσια αµοιβή των µελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αµοιβή για τη συµµετοχή ή την 
προεδρία τους στις επιτροπές του ∆Σ.  
 
∆ηµοσιοποιήσεις Αµοιβών 
Η έκθεση αµοιβών των µελών του ∆Σ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στη δήλωση Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και για κάθε εταιρική χρήση, θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

• Την πολιτική και τις αρχές της Εταιρίας για τη διαµόρφωση των αµοιβών των εκτελεστικών µελών 
του ∆Σ.  

• Τη µέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισµού της µεταβλητής αµοιβής των στελεχών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που έχουν ληφθεί υπόψη. 

• Τα κύρια στοιχεία των συµβάσεων εργασίας των εκτελεστικών στελεχών, συµπεριλαµβανοµένης της 
διάρκειας της σύµβασης. 

• Τη συνολική αµοιβή που καταβλήθηκε σε κάθε µέλος του ∆Σ για τις υπηρεσίες του στην Εταιρία και 
σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, αναλυµένη σε µισθό, bonus και αποζηµιώσεις εξόδου από την 
υπηρεσία, καθώς και περιγραφή του είδους και του ποσού άλλων αποζηµιώσεων ή επιδοµάτων που 
χορηγήθηκαν. 

• Τον αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών που χορηγήθηκαν σε κάθε 
στέλεχος κατά την εταιρική χρήση, την ηµεροµηνία κατοχύρωσης των µετοχών, την ηµεροµηνία και 
την τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης και την ηµεροµηνία λήξης των δικαιωµάτων 
αυτών, καθώς και τον αριθµό των δικαιωµάτων που έχουν εξασκηθεί κατά την εταιρική χρήση.  

 
Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή 
των διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην Εταιρία, που προσθέτουν αξία µε τις ικανότητες, τις 
γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα 
προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρία. Το ∆Σ θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου µε τον 
οποίο η εταιρεία αµείβει τα στελέχη της και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την 
αποτελεσµατική ∆ιοίκηση της Εταιρίας. 
Ως εκ τούτου η Εταιρία, για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου τεχνογνωσίας αρχών και ηθικής του 
προσωπικού καθορίζει τις βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει αναντιρρήτως να ακολουθούνται από το 
σύνολο του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της και από τους συνεργάτες µηχανικούς µε 
σύµβαση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Οι αρχές αυτές περιγράφονται στο κώδικα 
δεοντολογίας της Εταιρίας. 
 
Κώδικας ∆εοντολογίας 
Πρωταρχικός στόχος του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρίας αποτελεί η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης 
µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και επιπέδων εργαζοµένων και µεταξύ εργαζοµένων και Εταιρίας. Η 
βασισµένη στην εµπιστοσύνη συνεργασία θεωρείται ουσιώδης για την αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας 
και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση εξωτερικών προκλήσεων. 
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Σηµειώνεται ότι οι αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας, δεν αποσκοπούν να 
υποκαταστήσουν την Εργατική Νοµοθεσία, τη Νοµολογία, τις Συµβάσεις ή τους Κανονισµούς Εργασίας, 
αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρίας µε τους εργαζόµενους σε αυτή και τους 
στενούς συνεργάτες της. 
Όλοι οι εργαζόµενοι της Εταιρίας πρέπει να τηρούν εµπιστευτική κάθε πληροφορία σχετική µε την Εταιρία 
και το αντικείµενο των εργασιών της.  
Οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι των τµηµάτων πρέπει να συµπληρώνουν και να υπογράφουν µια 
βεβαίωση µη σύγκρουσης συµφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε προσωπική και 
επιχειρηµατική σχέση έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους µε οποιουσδήποτε τρίτους συνεργάζεται ο Όµιλος 
(πελάτες, προµηθευτές, συµβούλους κλπ.). Επίσης τα προαναφερθέντα στελέχη είναι υποχρεωµένα να 
αναφέρουν στην Εταιρία οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων προκύψει µετά την υπογραφή αυτής της 
βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση µη σύγκρουσης συµφερόντων ανανεώνεται κάθε χρόνο.  
 
Σχέσεις Εταιρίας µε Εργαζόµενους και  Κανονισµός Εργασίας 
Το προσωπικό της Εταιρίας συνδέεται µε την Εταιρία µε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, και οφείλει να συµµορφώνεται µε  τον Κανονισµό 
Εργασίας της Εταιρίας και να εφαρµόζει τις εσωτερικές διαδικασίες προσωπικού και µισθοδοσίας.  
Η επιλογή και η πρόσληψη των ανώτατων στελεχών του Οµίλου, καθώς και των ∆ιευθυντικών Στελεχών 
των επιµέρους εργασιακών µονάδων, γίνεται  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ή από άλλα όργανα 
σύµφωνα µε τις επίσηµα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκχωρηµένες αρµοδιότητες.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ∆ιευθυντικών Στελεχών περιλαµβάνουν τις οργανωτικές, καθώς και τις 
ηγετικές ικανότητές τους.  
Η αξιολόγηση της απόδοσης ∆ιευθυντικών Στελεχών στοχεύει στο να ενδυναµώσει τα κίνητρα θετικής 
συµπεριφοράς των στελεχών και τη συνεχή δραστηριοποίησή τους  για την επίτευξη των επιχειρησιακών 
στόχων, εντοπίζοντας τα θετικά στοιχεία της ετήσιας απόδοσή τους αλλά και τους τοµείς πιθανής 
βελτίωσης. 
 
(Συνηµµένοι Πίνακες) 
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1. Αµοιβές καταβαλλόµενες σε χρήµα ή σε είδος πλην µετοχών (µη συνδεδεµένες µε µετοχές) σε εκτελεστικά µέλη ∆Σ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εκτελεστικά µέλη ∆Σ Μισθός Πρόσθετη αµοιβή βάσει 
απόδοσης (bonus) 

Άλλες παροχές ή 
επιδόµατα  

 
 

   

 Εταιρική 
χρήση Ν - 1 

Εταιρική 
χρήση Ν 24 

Εταιρική 
χρήση Ν - 1 

Εταιρική 
χρήση Ν  

Εταιρική 
χρήση Ν - 1 

Εταιρική 
χρήση Ν  

∆ιευθύνων Σύµβουλος       

Εκτελεστικό µέλος Α 
 

      

Εκτελεστικό µέλος Β 
 

      

Εκτελεστικό µέλος Γ 
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2. Παροχές σε µετοχές ή δικαιώµατα επί των µετοχών (παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους) σε εκτελεστικά µέλη ∆Σ 
 
Εκτελεστικά µέλη ∆Σ Μετοχές που χορηγήθηκαν 

κατά την εταιρική χρήση 
∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών που 
χορηγήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 

∆ικαιώµατα προαίρεσης µετοχών που 
ασκήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 

 Συνολικός 
αριθµός 

Ηµεροµηνία 
κατοχύρωσης 

Συνολικός 
αριθµός 

Τιµή άσκησης Ηµεροµηνία 
κατοχύρωσης 

Συνολικός 
αριθµός 

Τιµή άσκησης Αξία 

∆ιευθύνων Σύµβουλος         

 
Εκτελεστικό µέλος Α 
 

        

 
Εκτελεστικό µέλος Β 
 

        

 
Εκτελεστικό µέλος Γ 
 

        

 
 
 

22 Όροι σχετικοί µε την συµµετοχή εκτελεστικών µελών ∆Σ σε προγράµµατα αποζηµιώσεων συνδεδεµένων µε µετοχές θα πρέπει να περιγραφούν εκτός 
πίνακα. 
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∆ιευκρινήσεις: 
 Καταχωρούνται τα κύρια στοιχεία των συµβάσεων απασχόλησης µεταξύ εκτελεστικών µελών ∆Σ και Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:   

• συµβατική διάρκεια σύµβασης, αποζηµιώσεις σε περίπτωση αποχώρησης, ασφαλιστικές εισφορές, δικαιώµατα στη διανοµή κερδών και λοιπές παροχές, 
όπως χρήση αυτοκινήτου, έξοδα µετακίνησης κ.ά.  

• περιγραφή της µεθόδου αξιολόγησης της απόδοσης ή/και του τρόπου υπολογισµού της µεταβλητής αµοιβής απόδοσης  
• ειδικές διατάξεις συµβολαίων εκτελεστικών µελών σχετικά µε τα παρακάτω:  

1. Αναβολή µέρους ή του συνόλου της µεταβλητής αµοιβής απόδοσης και όροι αναβολής  
2. Χορηγήσεις αποζηµιώσεων υπό προϋποθέσεις και περιγραφή των προϋποθέσεων  
3. Κριτήρια και προϋποθέσεις συµµετοχής σε προγράµµατα διάθεσης µετοχών ή/και δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, και περιγραφή των 

σχετικών προϋποθέσεων.  
Ποσοτικά κριτήρια:  
Ποιοτικά κριτήρια:  
Όροι /  προϋποθέσεις κατοχύρωσης µετοχών:  
Όροι / προϋποθέσεις κατοχύρωσης δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 ΕΕ..    ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΕΕΣΣ  

 

 55 

 
 
4. Αποζηµιώσεις σε µη εκτελεστικά µέλη συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων 
 
Πρόεδρος ∆Σ και 
µη εκτελεστικά 

Μέλη 

Αµοιβή για συµµετοχή σε  
συνεδριάσεις του ∆Σ 

Αµοιβή συµµετοχής σε επιτροπές ∆Σ 
 (για συµµετοχή σε συνεδριάσεις) 

Αµοιβή συµµετοχής στο ∆Σ εταιριών του 
Οµίλου 

 
 

Εταιρική χρήση Ν - 1 Εταιρική χρήση Ν Εταιρική χρήση Ν - 1 Εταιρική χρήση Ν Εταιρική χρήση Ν - 1 Εταιρική χρήση Ν 

Πρόεδρος ∆Σ 
 

      

Άλλα µέλη ∆Σ 
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