ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121638160000
όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 16.7.2021 της Επιτροπής Ελέγχου

Άρθρο 1
Προοίμιο
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής: ο «Κανονισμός») της εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρία») καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρ. 44 ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ
με την από 16.7.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και βάσει
των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 2
Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας
Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:
•
•
•
•

ο σκοπός,
η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου,
οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου,
οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική διακυβέρνηση της Εταιρίας και των τυχόν θυγατρικών της που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της
(εφεξής θα αναφέρονται από κοινού για λόγους συντομίας «Όμιλος»), σύμφωνα με
όσα ορίζει η νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρ. 44 ν. 4449/2017.
Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
4.1. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται
από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία
τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 9 σε συνδ. προς το
άρθρ. 92 παρ. 5 ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
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4.2. H θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του,
νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη
λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2
του άρθρ. 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
4.3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση
στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία. Τουλάχιστον ένα μέλος
της, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην
ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
4.4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων.
4.5. Η Επιτροπή Ελέγχου για την υλοποίηση του έργου της συνεδριάζει στην έδρα
της Εταιρίας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 90
ν. 4548/2018 σε τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και σε κάθε περίπτωση όποτε απαιτείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
σε συνδυασμό με το πλάνο εργασιών της, στα οποία εντάσσονται ανάμεσα σε άλλα:
η συγκρότηση σε σώμα και ο ορισμός Προέδρου, η σύνταξη του ετήσιου πλάνου ενεργειών της Επιτροπής Ελέγχου, η έγκριση του ετήσιου πλάνου ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, οι συνεδριάσεις με τα διευθυντικά στελέχη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι συνεδριάσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές
κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, κατά
το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου και παρουσίασης της συμπληρωματικής έκθεσης, η εξέταση και αξιολόγηση των τριμηνιαίων εκθέσεων του εσωτερικού
ελεγκτή και των επί αυτών προτάσεων της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και σύνταξη
σχετικής αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνταξη αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών σχολίων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σύνταξη και έγκριση της
ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
4.6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται με email, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς
και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέδρου της, εφόσον
παρίστανται όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει έγκυρα
και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
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4.7. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη σύμφωνα με το άρθρ. 93 ν. 4548/2018. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Η Επιτροπή
Ελέγχου κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού διευθυντή και του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρέχουν εξηγήσεις.
4.8. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι έγκυρες εφόσον σε αυτές τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες & υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017,
όπως ισχύει, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
5.1. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά: (α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλ. στην ακρίβεια, πληρότητα
και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, και β) Το ρόλο της
Επιτροπής Ελέγχου στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλ. καταγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του
υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της υποβάλλει και η οποία
περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί
τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Κανονισμού
(EE) 537/2014.
5.2. H Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια να παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί
τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλ. τους μηχανισμούς και τα
συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρίας και του Ομίλου. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται και η λοιπή
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πληροφόρηση που δημοσιοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές
ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η
Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις
της και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, αν το κρίνει
αναγκαίο.
5.3. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί εξετάζει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας και του Ομίλου, αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και
αφετέρου με τη διασφάλιση της ποιότητας και την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Περαιτέρω, παρακολουθεί
και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς
ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
5.4. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας
υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας Αρχής σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Συγκεκριμένα: Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση της Εταιρίας. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται επίσης από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επί του ετήσιου προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, προβαίνει σε αξιολόγηση του και βεβαιώνεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα υποχρεωτικού ελέγχου θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρίας και του Ομίλου. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις και για λοιπά σημαντικά θέματα, όταν το κρίνει σκόπιμο. Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί συναντήσεις με τη διοίκηση/ αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τον Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το στάδιο προγραμματισμού του
ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να
λαμβάνει υπόψη της και να εξετάσει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους
που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
και του Ομίλου, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά
την σύνταξή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις
της Εταιρίας και του Ομίλου, πριν την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο,
προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την
πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
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5.5. Η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των Ελεγκτικών Εταιριών σύμφωνα με τα άρθρ. 21, 22, 23,
26 και 27 καθώς και σύμφωνα με το άρθρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και ιδίως
την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία, αλλά και
στον Όμιλο, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
5.6. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή Ελεγκτικών Εταιριών της Εταιρίας και του Ομίλου και προτείνει
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
5.7. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την επάρκεια, τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες της. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προτάσεις προς το
Διοικητικό συμβούλιο, ώστε η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, να είναι επαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο έργο της και να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται επί του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και των υπόχρεων θυγατρικών της πριν από την εφαρμογή του και προβαίνει σε αξιολόγησή του,
λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού
κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων. Στο πλαίσιο της
εν λόγω ενημέρωσης, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει αν το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων
(σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα) καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα, που άπτονται της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τακτικές συναντήσεις με τον Επικεφαλής
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν κατά τους εσωτερικούς ελέγχους. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει γνώση του έργου της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και των υπόχρεων θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεών της (τακτικών και έκτακτων), και παρακολουθεί την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας.
5.8. Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Κανονισμό της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον οποίο εν συνεχεία εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον οποίο ορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.9. Η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και την περιοδική αναθεώρησή
τους. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί
η Εταιρία και ο Όμιλος για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την
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αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.
5.10. Για τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλλει προτάσεις
εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
5.11. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική
γενική συνέλευση της Εταιρίας κατά προτίμηση ως διακριτό μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρίας. Στην έκθεση πεπραγμένων περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία, εφόσον στην Εταιρία είναι εφαρμοστέο το άρθρ. 151 ν. 4548/2018.
5.12. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων.
5.13. Η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας, του καταστατικού της Εταιρίας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας,
των αποφάσεων των οργάνων της και του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή Ελέγχου κάθε τρία (3) χρόνια, ή και νωρίτερα αν κριθεί σκόπιμο, αξιολογεί την απόδοσή της και την επάρκεια του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της και
προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.
Άρθρο 7
Τροποποιήσεις
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική
απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.
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