
Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

της 

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(η Εταιρεία) 

 

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει και εξειδικεύει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία).  

 

1. Σκοπός  

Ο σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διαβεβαίωση της Διοίκησης της Εταιρείας ότι οι επιμέρους 
μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα) εργάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές της Εταιρείας. Ο 
Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που 
αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχονται. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας πληροφορίες σχετικά με την 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καθώς επίσης 
και της ποιότητας της εργασιακής απόδοσης. 

 

2. Οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που 
συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και 
βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου της. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το μέγεθος της, τον αριθμό των 
εργαζομένων της και τα γεωγραφικά σημεία δραστηριότητας της είναι στελεχωμένη από ένα άτομο, 
υπευθύνου του Τμήματος για τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ο επικεφαλής της Μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 
έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται 
διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επικεφαλής της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με 
δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με 
οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου. Έτσι με 
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του υπευθύνου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 



Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή. 

Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου 
απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις 
περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων 
καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί 
υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου. 

 

3. Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4706/2020, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από 
πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να είναι πάντα ανάλογος με το μέγεθος της Εταιρείας, τον αριθμό των υπαλλήλων 
της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί: 

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

- τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, 
- τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, και 
- την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά 

σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη 
ρυθμιζόμενη αγορά. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα 
αναφορικά με τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν υπάρχουν. 
Οι εκθέσεις αυτές, μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, 
τις συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από 
αυτές, τους περιορισμούς στο εύρος ελέγχου της, αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού 
ελέγχου και τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας στις 
προτάσεις της, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει επίσης κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή 
Ελέγχου αναφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, 
σχετικά με τα καθήκοντα της, τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις 
παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 



Περαιτέρω, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 
Παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν. 

 

4. Διαδικασία διενέργειας ελέγχων   

Το πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζεται ετησίως, πριν από την 
έναρξη εκάστου ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Στο ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχου καταγράφονται οι τομείς που πρόκειται να ελεγχθούν καθώς και ο χρόνος 
πραγματοποίησης των. 

Οι έλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί και έκτακτοι όταν διενεργούνται σε διάφορα Τμήματα της 
Εταιρείας για την επιβεβαίωση τήρησης διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας. 

Ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε τμήματα και λειτουργίες που παρουσιάζουν ελεγκτικό 
ενδιαφέρον λόγω ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά για τον υψηλό βαθμό λειτουργικών κινδύνων, τον 
αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων παραλήψεων Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρείας, τον 
αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων διαχειριστικών ατασθαλιών ή αυξημένες αποκλίσεις μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει και τεκμηριώνει τις πληροφορίες για την 
υποστήριξη των αποτελεσμάτων του ελέγχου του.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποβάλλει εκθέσεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεκπεραιώνει, 
συζητάει τα πορίσματα των ελέγχων που έχει ολοκληρώσει με τους ελεγχόμενους πριν από την 
έκδοση των τελικών γραπτών εκθέσεων. Οι εκθέσεις είναι αντικειμενικές, σαφείς, συνοπτικές, 
εποικοδομητικές και έγκαιρες και στηρίζονται στο ελεγκτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί απ’ τον 
Εσωτερικό Ελεγκτή. Επίσης, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζει περιοδική επιβεβαίωση 
(follow-up) του βαθμού υλοποίησης των συμφωνημένων ενεργειών και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Μονάδα Εσωτερικού  Ελέγχου  υποβάλει  κάθε  τρεις  (3)  τουλάχιστον μήνες   στην   Επιτροπή   
Ελέγχου   αναφορές,   στις   οποίες   περιλαμβάνονται   τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις 
της σχετικά με τα παραπάνω καθήκοντά της, τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και 
υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου, παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία του σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, αξιολογεί το συγκεκριμένο έργο, την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του χωρίς να επηρεάζει την ανεξαρτησία του. 

 



6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρίας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.  


