
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών 

 

Ο παρών κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 

4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του νόμου 4607/2020. 

 

Άρθρο 1: 

Νόμος επιβάλλει να διαθέτει η εταιρία επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί: 

 αα) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία 

αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε 

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

Συμβουλίου και τρίτους, είτε 

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

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

αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. 

γ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί 

επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση 

οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη 

επιτροπή. 

δ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα. 

ε) Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. 

στ) 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 άρθρου 82 του ν. 4548/ 2018 (Α΄ 104), το οποίο 

εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το μέλος του προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο πρόσωπο, 

μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση 

προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό 

διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή ελέγχου. 

ζ) Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, 

που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην 

ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 

που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

η) Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της ελεγχόμενης οντότητας ή όπου 

προβλέπει το Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις 



και αποφάσεις της επιτροπής ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία 

υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. 

θ) Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική 

συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο 

ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης 

ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα. 

 

Άρθρο 2: 

Η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: 

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού 

ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν 

λόγω διαδικασία, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει 

συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εταιρίας,  

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας 

υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των 

ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 537/2014, 

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 

εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα 

διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν 

εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

Άρθρο 3: Τόπος Συνεδρίασης 

1. Η Επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. 

2. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρίας ή σε 

άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Η συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 

και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 



συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει να 

διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από 

εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια 

ή αναπηρία. 

Άρθρο 4 Συχνότητα συνεδριάσεων  

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, ο κανονισμός ή οι ανάγκες της 

εταιρείας το απαιτούν. 

 2. Η Επιτροπή  συγκαλείται από τον πρόεδρo ή άλλο μέλος που τον αναπληρώνει, με 

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται 

να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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 της Επιτροπής 

και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

 3. Τη σύγκληση της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη  με αίτησή του 

προς τον πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει εγκαίρως την επιτροπή, ώστε 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 την Επιτροπή. Αν δεν η Επιτροπή από τον πρόεδρο εντός της παραπάνω 

προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό την 

Επιτροπή εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 

επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. 

 Άρθρο 5 Λήψη αποφάσεων  

1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για την εξεύρεση του 

αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Επιτροπής. 

 3. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος. 

 4. Η αντιπροσώπευση στην Επιτροπή μπορεί ν’ ανατεθεί σε άλλα μέλη της Επιτροπής ή και  

μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

 Άρθρο 6 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής 

 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους της Επιτροπής 

συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης 

του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία 

αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της 

αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης 

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών. 



 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης 

υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των 

πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 

ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό 

συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

Άρθρο 7. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση  

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής, ακόμη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους 

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. 

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. 

 2. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με 

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο 

πρακτικών χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία του γεγονότος ότι η συνεδρίαση έγινε 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 8 Ελαττωματικές αποφάσεις  

1. Αποφάσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή τον 

κανονισμό είναι άκυρες. 

 2. Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το κανονισμό 

είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη της επιτροπής, 

παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν, εντός έξι 

(6) μηνών από την καταχώρισή της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τα άρθρα 

6 και 7 μόνο  τα μέλη της Επιτροπής. 

 


