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1. ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΗΛΤΓΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΤΓΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.» 

(εθεμήο σο «Δηαηξεία») ζπληζηά Αλεμάξηεηε Μηθηή Δπηηξνπή, θαζφζνλ απνηειείηαη απφ 

δχν (2) κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ έλα (1) ηξίην πξφζσπν - 

κε κέινο απηνχ, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ αξρψλ 

πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

1.2 Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ξπζκίδεηαη  απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο, ν 

νπνίνο ζηελ ηζρχνπζα εγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ είλαη αλαξηεκέλνο θαη δηαζέζηκνο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.ilyda.com).    

 

 

2. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

2.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4449/2017, νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα αθφινπζα:  

(α) ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επεμεγεί πψο ζπλέβαιε ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ζηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία,   

(β) παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ππνβάιιεη 

ζπζηάζεηο ή πξνηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο,   

(γ) παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο, φζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ αλεμαξηεζία απηήο,   

(δ) παξαθνινπζεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηδίσο ηελ απφδνζή ηνπ,   

(ε) επηζθνπεί θαη παξαθνινπζεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ ή ησλ 

Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22, 23, 26 θαη 27, θαζψο θαη ην άξζξν 6 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 θαη ηδίσο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο παξνρήο κε 

http://www.ilyda.com/
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ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014,  

(ζη) είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο Οξθσηψλ Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ ή 

Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη πξνηείλεη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο-Λνγηζηέο ή ηηο Διεγθηηθέο 

Δηαηξείεο πνπ ζα δηνξηζηνχλ θαη ηέινο  

(δ) ππνβάιιεη εηήζηα Έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.2  Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 2021 

(01.01.202131.12.2021), ε Δπηηξνπή Διέγρνπ επηβεβαηψλεη θαη κε ηελ παξνχζα έθζεζε φηη 

είρε πιήξε, ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα αξρεία, ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ αλαγθαία θαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, δηέζεηε 

άκεζε θαη αθψιπηε πξφζβαζε ζην εθάζηνηε αξκφδην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Δηαηξείαο, ελψ ηεο παξαζρέζεθαλ εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο νη θαηάιιεινη πφξνη, ηα κέζα 

θαη ε αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ θαη γλσκνδνηήζεηο απφ εμσηεξηθνχο 

θνξείο ή ζπλεξγάηεο, δπλαηφηεηα ηεο νπνίαο, σζηφζν, δελ έθαλε ρξήζε, θαζφζνλ δελ 

ζπλέηξεμε ζρεηηθή πξνο ηνχην πεξίπησζε ή/θαη αλάγθε. 

 

 

3. ΤΝΘΔΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

3.1 Ζ πθηζηάκελε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία εμειέγε απφ ηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 2021 κε πεληαεηή ζεηεία, ήηνη 

κέρξη ηελ 9
ε
 Ηνπιίνπ 2026, απνηειείηαη απφ έλα ηξίην πξόζωπν - κε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, (1) αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο θαη έλα (1) κε 

εθηειεζηηθό κέινο απηνύ.  

 

3.2 Δηδηθφηεξα, σο κέιε ηεο λέαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εμειέγεζαλ ηα αθφινπζα πξφζσπα:  

1) Κσλζηαληίλνο Βαξζάκεο ηνπ Μηραήι, Οηθνλνκηθφο χκβνπινο, ηξίην πξφζσπν - κε 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

2) Αζαλάζηνο Αλαζηαζηάδεο ηνπ Αζαλαζίνπ, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη   

3) Γεψξγηνο Σζηαηνχξαο ηνπ Βαζηιείνπ, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  
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3.3 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ , ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο θαηά ηα άλσ θαη δε θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε απηήο ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ 2021 εμέιεμε, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, σο Πξφεδξν απηήο 

ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Βαξζάκε ηνπ Μηραήι. 

 

 

4. ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

4.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 2021 (01.01.2021-31.12.2021) ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ζπλεδξίαζε ηέζζεξηο (4) θνξέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο θαη 

φιεο νη απνθάζεηο ηεο ειήθζεζαλ νκφθσλα.  

 

4.2. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε θαηά ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο:  

(α) Πξαθηηθφ ΔΔ Γ' 3-κήλνπ 2021, 30-03-2021 

(β) Πξαθηηθφ ΔΔ Α' 3-κήλνπ 2021, 18-06-2021  

(γ) Πξαθηηθφ ΔΔ Β' 3-κήλνπ 2021, 21-09-2021 

(δ) Πξαθηηθφ ΔΔ Γ' 3-κήλνπ 2021, 26-11-2021 

 

4.3 Καηά ηε δηάξθεηα εθάζηεο ζπλεδξίαζεο, νινθιεξψζεθε ε εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είραλ δηαλεκεζεί ηα            

απαηηνχκελα πιεξνθνξηαθά ζεκεηψκαηα θαη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θξίζεθε ζθφπηκν ή επηβεβιεκέλν, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

ζπκκεηείραλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ηα αξκφδηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη Οξθσηνί 

Διεγθηέο-Λνγηζηέο ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ  ηπρφλ αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ή/θαη επεμεγήζεηο. 

 

 

5. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2021 

(01.01.2021-31.12.2021)  

 

5.1 Σα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεσο 2021 (01.01.2021-31.12.2021) ήηαλ ηα αθφινπζα:  

 

Α. Γηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο – Τπνρξεωηηθόο Έιεγρνο  

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο - Λνγηζηέο ηεο 

εγγεγξακκέλεο ζην Γεκφζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4449/2017 Διεγθηηθήο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ 
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ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ» ζην ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ειέγρνπ θαη θαηάξηηζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο 

ηνπ, θαζψο θαη θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ,  

 ελεκεξψζεθε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

επξφθεηην λα αθνινπζεζεί εθ κέξνπο ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηεζίσλ θαη εμακεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ,  

 Πξνέβε ζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζε φηη 

ζα θαιχςεη ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία ειέγρνπ θαη ζα ιάβεη ππφςηλ ηνπο θχξηνπο ηνκείο 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο,  

 Δπηζθφπεζε ην πεξηερφκελν θαη ηηο ελ γέλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δηήζηαο 

Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηεο ρξήζεσο 2020 (01.01.2020- 31.12.2020) θαη ηεο Δμακεληαίαο 

Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηνπ πξψηνπ (Α΄) εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2021 (01.01.2021-

30.06.2021),  

 Αμηνιφγεζε ηελ αθξίβεηα, νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ εηεζίσλ θαη 

εμακεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

ηέζεθε ππφςηλ ηεο θαη κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε απηψλ κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,  

 Τπέβαιε εηζήγεζε-πξφηαζε πξνο ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 9
ε
 Ηνπιίνπ 2021 αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή-δηνξηζκφ ηεο Διεγθηηθήο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ», αθνχ αμηνιφγεζε πξνεγνπκέλσο 

ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ παξαδνηέσλ εθ κέξνπο ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ, ην απαηηνχκελν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζήθνπζα νινθιήξσζε ηνπ 

ειέγρνπ, ην χςνο ηεο ακνηβήο ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία θξίζεθε σο δίθαηε, 

εχινγε θαη αληαπνθξηλφκελε ζηηο θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ πξνγελέζηεξε 

απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κε ηελ ελ ιφγσ Διεγθηηθή Δηαηξεία, ηελ εκπεηξία θαη 

εμεηδίθεπζε απηήο θαη ηελ πξνυπεξεζία ηεο σο πξνο ηνλ έιεγρν νληνηήησλ αληηζηνίρνπ 

κεγέζνπο θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ελ γέλεη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην,  

 Δμέηαζε ην ζχλνιν ησλ παξαζρεζεηζψλ εθ κέξνπο ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο ππεξεζηψλ, 

αμηνιφγεζε ηελ απφδνζή ηνπο θαη επηβεβαίσζε φηη δελ έρνπλ παξαζρεζεί άιιεο 

ππεξεζίεο, πιελ ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

ειέγρσλ,  
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 Διαβε γλψζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο Έθζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ κε αξηζκφ 537/2014 Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 2014,  

 Δπηβεβαίσζε ηελ ακεξνιεςία, αληηθεηκεληθφηεηα, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα ησλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ, θαζψο θαη ηε κε παξνρή νηαζδήπνηε εμσηεξηθήο 

θαηεχζπλζεο, νδεγίαο, ππφδεημεο ή ζχζηαζεο εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο,  

 Αμηνιφγεζε ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ θαη εμακεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ην εχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ δηαδηθαζία απηή.  

 

Β. Δζωηεξηθόο Έιεγρνο  

 Δλεκεξψζεθε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθνξηθά κε ην 

θαηαξηηζζέλ πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνέβε ζε αμηνιφγεζε απηνχ θαη αθνχ 

δηαπίζησζε φηη έρεη θαηαξηηζζεί κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπξηφηεξσλ ηνκέσλ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο, ην ελέθξηλε ζην 

ζχλνιφ ηνπ,  

 Γηαζθάιηζε φηη ν επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη δηαξθή θαη 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο (Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα) ηεο 

Δηαηξείαο θαη ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ πξνζήθνπζα άζθεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ εγγξάθσλ, βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ,  

 Αμηνιφγεζε ην έξγν, ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ρσξίο σζηφζν λα επεξεάζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο,  

 Δπηζθφπεζε ηε δεκνζηνπνηεζείζα πιεξνθφξεζε σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνπο 

θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε,  

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα 

ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη πξνβιεκάησλ πνπ, 

ελδερνκέλσο, πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, επί ζθνπψ 

δηαζθάιηζεο ηδίσο ηεο απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηδίσο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4706/2020,  

 Έιαβε γλψζε ησλ εθζέζεσλ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνο ηηο ειεγρφκελεο 

κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ επξεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ηδίσο σο πξνο 

ηελ νξζφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη κε πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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πνπ έρεη πηνζεηήζεη Δηαηξεία), ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα αλσηέξσ 

επξήκαηα θαζψο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο,  

 Έιαβε γλψζε ησλ ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα θαη πξνηάζεηο ελ ζρέζεη κε ηα επξήκαηα ηνπ 

ειέγρνπ, ηα νπνία αμηνιφγεζε θαη ελ ζπλερεία ππέβαιε καδί κε ηηο ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο,  

 Δπηβεβαίσζε φηη ν επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ππάιιεινο, πξνζσπηθά θαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνο θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δηαζέηεη ην θαηάιιειν γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ 

απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν απηνχ νηνδήπνηε 

αζπκβίβαζην εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 

Γ. Λνηπά  

 ε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ζε απάληεζε ηεο ζρεηηθήο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 2596/09.11.2021 επηζηνιήο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζπλέδξακε, 

ζην κέηξν θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ηελ αθνξνχζε, ζηελ θαηάξηηζε αλαθνίλσζεο επί ζθνπψ 

ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλφ αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη εμέιημε ησλ 

ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην ηξίην (γ’) ηξίκελν ηεο ρξήζεσο 

2021 θαη ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζε απηά ηφζν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεσο φζν θαη ηεο 

παλδεκίαο,  

 Παξείρε πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή αλαθνξηθά κε ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ην λ. 4706/2020, 

πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα νινθιεξψζεη πξνζεθφλησο θαη εληφο ηνπ ηηζέκελνπ 

ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηε δηαδηθαζία πιήξνπο ελαξκφληζεο κε ην ελ ιφγσ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην,  

 Δλέθξηλε ην πεξηερφκελν ηεο παξαζρεζείζαο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 

ελεκέξσζεο θαηά ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 2021 

αλαθνξηθά κε ηα πεπξαγκέλα ηεο γηα ηελ ρξήζε 2020 (01.01.2020-31.12.2020),  

 ην πιαίζην ηεο πξνζήθνπζαο ζπκκφξθσζεο θαη ελαξκφληζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4706/2020, ηηο ζε εθαξκνγή απηψλ εθδνζείζεο εγθπθιίνπο θαη 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνέβε θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2021 

(01.01.2021 - 31.12.2021) ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ζέζπηζε ησλ αθφινπζσλ Πνιηηηθψλ θαη Γηαδηθαζηψλ:  

 Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο απφδνζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

 Γηαδηθαζία πκκφξθσζεο ησλ Πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ Γηεπζπληηθά Καζήθνληα  
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 Γηαδηθαζία Γλσζηνπνίεζεο ρέζεσλ Δμάξηεζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  

 Γηαδηθαζία πκκφξθσζεο ρεηηθά κε πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε 

 Πνιηηηθή χγθξνπζεο πκθεξφλησλ  

 Γηαδηθαζία Ννκνζεηηθήο θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο  

 Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

πειάηεο ή πξνκεζεπηέο 

 Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

 Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ).  

 

 

6. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

6.1 Ζ Δηαηξεία, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο 

επίδνζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηνρεχεη ζε κία ηζνξξνπεκέλε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία πάληνηε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη αζθεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνχ. Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ίζεο ζεκαζίαο κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

6.2 Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο δξάζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηεξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο πνπ ζπληζηνύλ θαη ην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο βηώζηκεο  αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί θαη εθαξκόδεη  ε Δηαηξεία θαη 

εηδηθφηεξα :  

 πλεπήο ηήξεζε ησλ επηβαιινκέλσλ απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην απαηηήζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ, ηηο νπνίεο εθνχζηα έρεη αλαιάβεη ε 

Δηαηξεία,  

 Γηαξθήο εθηίκεζε  θαη επαλαμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο ζην πεξηβάιινλ, θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

πξφθιεζεο ηπρφλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ απφ ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο,  



  

 
Έκθεζη Πεπραγμένων Επιηροπής ΕΕ 2021 

 

  
.   Σελίδα : 10  από 10 

web site: www.ilyda.com     e-mail: info@ilyda.com 
 

 Παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Δηαηξείαο (εξγνιάβσλ, πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ) γηα 

ζεβαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,  

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, κε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ,  

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (πρ. εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, φηαλ θαηαζηεί απαμησκέλνο, 

ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε απηνχ θιπ),  

 πκκφξθσζε κε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη επηηαγέο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (πρ. απνθπγή ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή/θαη επηβιαβψλ πιηθψλ),  

 Δθαξκνγή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηξφπν πξνζαξκνζκέλν ζηα θαζήθνληα θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο εθάζηνπ εξγαδνκέλνπ,  

 Δδξαίσζε ηεο έλλνηαο ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο ζε φιε ηελ ππξακίδα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία.  

 

Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2022 

Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ  

 

 

Κσλζηαληίλνο Βαξζάκεο  

Πξφεδξνο 
 

 

 

 

 

 

Αζαλάζηνο Αλαζηαζηάδεο 

Μέινο 

 

 

 

 

 

 

Γεψξγηνο Σζηαηνχξαο 

Μέινο 

 


