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Εισαγωγή 

Κύριοι μέτοχοι, 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») παρουσιάζει συνοπτικά μέσω της παρούσας Έκθεσης 
Πεπραγμένων για την χρήση 2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, 
όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρώσει 
τις αρμοδιότητές της προκειμένου να καταδείξει την συμβολή και την συνδρομή της στην συμμόρφωση 
της «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε») ( η «Εταιρεία») με τις 
διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Επιπλέον, η εν λόγω Έκθεση εμπεριέχει 
τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2021 οι 
οποίες δημοσιευθήκαν το 2022. 

 
Στο τέλος του 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα 
αξιολογήσει  το σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2023 σύμφωνα με το Ν. 
4706/2020 καθώς επίσης θα υπάρξει και εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου. Η 
εποπτεία της Επιτροπής  μέσω των διαδικασιών της ενδυναμώνει το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και 
τη δέσμευση της συνεχούς βελτίωσης, η οποία θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της 
Εταιρείας. 
 

Σκοπός της Επιτροπής και βασικές αρμοδιότητες 
 

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής, είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του, 
σχετικά με την εποπτεία της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των 
οικονομικών καταστάσεων, της σχεδιαστικής επάρκειας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, της 
σχεδιαστικής επάρκειας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, 
της αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου 
των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Η Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το πώς εκτελεί τις αρμοδιότητές της και 
διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής για 
την εκπλήρωση του σκοπού της, αναλύονται περαιτέρω στον ισχύοντα αναθεωρημένο Κανονισμό 
Λειτουργίας της ο οποίος επικαιροποιήθηκε ώστε να συμμορφωθεί με την τροποποίηση του άρθρου 74 
του Ν. 4706/2020. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη 
υπερσύνδεση της εταιρικής ιστοσελίδας:  
https://www.helpe.gr/investor-relations/corporate-governance/board-committees/ 
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Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 
 

 
 

 
 

Σύνθεση της Επιτροπής, δεξιότητες και εμπειρία 
 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ 
στις 15 Ιουλίου 2021 δυνάμει της με αριθμό 1388/1/15.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , 
μπορεί να είναι είτε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μη 
εκτελεστικά μέλη του, είτε ανεξάρτητη Επιτροπή, απαρτιζόμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  και τρίτους ή αποκλειστικά από τρίτους. Το είδος της Επιτροπής, η θητεία, ο αριθμός και οι 
ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021  αποφάσισε, μετά την εκλογή 
των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, 
κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, μέλη του με τριετή θητεία  και εξουσιοδότησε το ΔΣ να 
τα ορίσει μετά την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 
4449/2017. Με απόφαση της υπ. αριθμ.1387 του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου του 2021 
ορίστηκαν τα σημερινά μέλη της τα οποία πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και 
του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς διαθέτουν, στο σύνολό τους, επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα εξ΄ αυτών, διαθέτει τεκμηριωμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στην 
ελεγκτική ή λογιστική.  Την 1η Ιουλίου 2021 συγκροτήθηκε  η Επιτροπή σε σώμα και ορίστηκε η Πρόεδρος 
και τα μέλη της. 

 
H θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, ισόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας και λήγει την 30.6.2024. 
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Σύνθεση της Επιτροπής κατά το 2021 
 
Η τωρινή σύνθεση της Επιτροπής  απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Μέλος Ιδιότητα Θητεία 

Lorraine Σκαραμαγκά Πρόεδρος 30.06.2021 – 30.06.2024 

Ιορδάνης Αϊβάζης Μέλος 30.06.2021 – 30.06.2024 

Παναγιώτης Τριδήμας Μέλος 30.06.2021 – 30.06.2024 

 
(*) Η εν λόγω Επιτροπή διαδέχθηκε την προηγούμενη που για το Α ΄εξάμηνο του 2021 αποτελούταν  από 
τους κ.κ. Σπυρίδωνα Παντελιά (Πρόεδρο), Θεόδωρο Πανταλάκη (μέλος) και Ιορδάνη Αϊβάζη (μέλος), δύο 
εκ των οποίων ήταν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τα βιογραφικά 
σημειώματα των μελών της Επιτροπής επισυνάπτονται στην παρούσα Έκθεση. Επίσης η Επιτροπή έχει στη 
διάθεσή της όλους τους αναγκαίους πόρους που χρειάζεται για την επιτέλεση του έργου της, τόσο σε 
προσωπικό της εταιρείας, καθώς και τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου.  

 
 

Συνεδριάσεις Επιτροπής 
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της η  Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κατ΄ ελάχιστο έξι (6) φορές 
το χρόνο, ή και εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, η Επιτροπή 
πραγματοποίησε συνολικά δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις και συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν 
στους τομείς των αρμοδιοτήτων της. Ανάλογα με την θεματολογία των συνεδριάσεων προσκαλούνται να 
συμμετάσχουν Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής  ελήφθησαν με ομοφωνία. 
Επιπλέον το 2022, η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει 3 συνεδριάσεις αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του έτους 2021 με την Διοίκηση και τους Εξωτερικούς Ελεγκτές προκειμένου να ενημερωθούν 
για τη πρόοδο και τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

 
Η Επιτροπή παρείχε περιοδικές αναφορές των δραστηριοτήτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Εκτιμώμενη Κατανομή Περιεχομένου Συνεδριάσεων σύμφωνα με τις βασικές αρμοδιότητες της ΕΕ κατά το 
2021  

 

 
 
 

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν το 100% των τηλεδιασκέψεων για το 2021. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου προσκλήθηκε και παρακολούθησε σχεδόν όλες τις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

28%

11%

17%

Χρηματοοικονομική 
Πλήροφόρηση & Εξωτερικός 
Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου και Διαχείριση 
Κινδύνων

Εταιρική Διακυβέρνηση/ 
Κανονιστική Συμμόρφωση
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Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση & Εξωτερικός Έλεγχος 
 
Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της αφιέρωσε σημαντικό χρόνο προκειμένου να 
ενημερωθεί και να συζητήσει θέματα σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας των ετήσιων και ενδιάμεσων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και οι δραστηριότητες της 
Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 

 

 
Θέμα 

 
Δραστηριότητα 

Ετήσιες 
ενοποιημένες 
και εταιρικές 
χρηματοοικονομι
κές καταστάσεις  
2020 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας για τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και 
ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με:  

 τις κύριες λογιστικές πολιτικές που υιοθέτησε η 
Εταιρεία για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, που δεν διέφεραν από αυτές που 
υιοθέτησε η Εταιρεία τη σύνταξη των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του έτους 2019 
και,  

 τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική 
Διεύθυνση κατά τη σύνταξη των Καταστάσεων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων την ι) Αξιολόγηση της χρήσης 
της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας   
ιι) Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών 
στοιχείων.  

Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους Εξωτερικούς 
Ελεγκτές σχετικά με τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2020.  

 Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που 
εξέτασαν οι Εξωτερικοί Ελεγκτές κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου τους και τα συμπεράσματα τους όπως αυτά 
αποτυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου, (σύμφωνη 
γνώμη). 

 Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ανέφεραν τα ευρήματα που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 
εσωτερικών διαδικασιών της χρήσης 2020                           
(Management letter). 

 Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ενημέρωσαν την Επιτροπή για 
την ολοκλήρωση των εργασιών τους σχετικά με τον 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2019 και 2020. 
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Θέμα 

 
Δραστηριότητα 

Ενδιάμεσες 
ενοποιημένες και 
εταιρικές 
χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις 2021 

 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών καθώς και από αλλά στελέχη διοίκησης της Εταιρείας για 
τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε 
ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο για τις τριμηνιαίες  περιόδους που 
έληξαν κατά τις 31 Μάρτιου, 30 Ιουνίου και 30 Σεπτέμβριου 2021. 

Ειδικότερα, για τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για 
την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 21, η Επιτροπή 
συζήτησε με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές αναφορικά με:  

 Το εύρος και πλάνο εργασιών της επισκόπησης,  

 τα κύρια θέματα που εξέτασαν οι Ελεγκτές κατά τη διάρκεια 
της επισκόπησης τους. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενημέρωσε το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τα θέματα που εξέτασε, καθώς και όπου 
εφαρμόσιμο, για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου.   

Διαδικασία τακτικού 
ελέγχου 2021 

Η Επιτροπή πραγματοποίησε τακτικές συναντήσεις με τους  
Εξωτερικούς Ελεγκτές αναφορικά με: 

Το εύρος του και τη μεθοδολογία του ελέγχου,  

Το επίπεδο σημαντικότητας , 

Τα κύρια θέματα, 

Καθώς και τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών τους σχετικά 
με τον τακτικό έλεγχο και τα ευρήματα της χρήσης 2021. 

Ετήσιες 
ενοποιημένες και 
εταιρικές 
χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις  2021 

Στα πλαίσια του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 
το έτος 2021 η Επιτροπή πραγματοποίησε τακτικές συναντήσεις με 
τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και τους 
εξωτερικούς ελεγκτές τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022. 

 
Από τις παραπάνω συναντήσεις η Επιτροπή έλαβε γνώση των 
κυρίων θεμάτων του ελέγχου, τα συμπεράσματα των εκλεκτών όπως 
αυτά αποτυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου, (σύμφωνη γνώμη) και την 
ειδική έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών προς την Επιτροπή.  
 
Λαμβάνοντάς υπόψη τα ανωτέρα, ενημέρωσε το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τα κύρια θέματα προέκυψαν από τη διενέργεια του 
ελέγχου. 
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Εξωτερικοί Ελεγκτές 
Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών 
 
Η Επιτροπή έχει πρωτεύουσα αρμοδιότητα στην επιλογή του ορκωτών ελεγκτών/ελεγκτικών εταιρειών 
(τακτικού ελεγκτή). Στα σχετικά καθήκοντα της Επιτροπής περιλαμβάνονται: η εκκίνηση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, έκφραση γνώμης για τον υπεύθυνο κύριο εταίρο του έργου και η εισήγηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τον διορισμό, επαναδιορισμό, και απομάκρυνση των εξωτερικών ελεγκτών. 

 
Εντός του 2021, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου έκρινε την απόδοση των ελεγκτών 
ικανοποιητική και μετά από πρότασή της, η Επιτροπή πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο να διοριστεί η ΕΥ εκ 
νέου ως Εξωτερικός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 
Διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας και διατήρηση της αποτελεσματικότητας 
 
Στη σχέση της με τον εξωτερικό ελεγκτή, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει ότι διατηρεί την ανεξαρτησία 
και την αντικειμενικότητά του και είναι αποτελεσματικός στη διενέργεια του τακτικού ελέγχου. Τόσο το 
Διοικητικό Συμβούλιο όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής έχουν πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες για να 
προστατεύουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εξωτερικού ελεγκτή. 

 
Η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν της την δήλωση ανεξαρτησίας κατά την έναρξη ελέγχου του εξωτερικού 
ελεγκτή καθώς και την απολογιστική ετήσια δήλωση ανεξαρτησίας κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου και 
συζητά μαζί του κινδύνους, που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τους 
τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών. 
 
Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των απόψεων του εξωτερικού ελεγκτή, 
της Διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου, κατά περίπτωση, φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εξωτερικού ελεγκτή. 

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
 
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έγκριση μη ελεγκτικών υπηρεσιών στις Εταιρείες του Ομίλου, που δεν 
απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές κατέχουν σημαντική 
γνώση της δραστηριότητας του Ομίλου και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι λογιστικές πολιτικές. 
Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται πιο αποδοτικό οι εξωτερικοί ελεγκτές να παρέχουν 
μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Επιπλέον δύναται να υφίστανται λόγοι εμπιστευτικότητας που καθιστούν τους 
εξωτερικούς ελεγκτές ως  προτιμώμενη επιλογή για να παρέχουν συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 
Ωστόσο, η προστασία της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών αποτελεί 
πρωτεύουσα προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση η παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα του εξωτερικού ελεγκτή. 

 
Στο πλαίσιο των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, η Επιτροπή θα 
πρέπει να κρίνει και να αξιολογήσει τα ακόλουθα: 

 Ενδεχόμενους κινδύνους κατά της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που προκύπτουν από την 
παροχή της υπηρεσίας και τυχόν διασφαλίσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων αυτών 
τόσο, όσο δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτή, 

 Τη φύση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών, 
 Αν οι δεξιότητες και η εμπειρία του ελεγκτικού γραφείου το καθιστούν τον πλέον κατάλληλο 

πάροχο της μη ελεγκτικής υπηρεσίας, 
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 Τις αμοιβές που προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες τόσο για 
μεμονωμένες υπηρεσίες όσο και συνολικά, σε σχέση με τις αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων και προϋποθέσεων (π.χ. και ενδεχόμενες ρυθμίσεις 
αμοιβών) , και 

 Τα κριτήρια που διέπουν τις αμοιβές των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο. 
 

Για το 2021, η Επιτροπή εξέτασε τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προτάθηκαν να αναληφθούν από τον 
εξωτερικό ελεγκτή. 
 
Τόσο η εργασία που πραγματοποιήθηκε όσο και οι αμοιβές των ανατεθέντων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, 
δεν έθεσαν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. 

 

Εσωτερικός Έλεγχος και Κανονιστική Συμμόρφωση 
 

Η Επιτροπή  συνεδρίασε εννιά (9) φορές κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και διαχειρίστηκε θέματα των 
αρμοδιοτήτων της σχετικά με την παρακολούθηση της δραστηριότητας, του ρόλου και της 
αποτελεσματικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.  
Συνοπτικά, τα κύρια θέματα που επισκόπησε η Επιτροπή και αφορούν την δραστηριότητα του εσωτερικού 
ελέγχου είναι: 
 

Θέμα Δραστηριότητα 

Αποτελέσματα 
Δραστηριοτήτων 
της Γενικής 
Διεύθυνσης 
Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 

Επισκόπησε το σύνολο των ευρημάτων των εκθέσεων των 
εσωτερικών ελέγχων (τακτικών και έκτακτων) καθώς και τις απόψεις 
των ελεγχόμενων επί αυτών. 

Εύρος κάλυψης 
ελέγχων της  
Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικού 
Ελέγχου 

Παρακολούθησε την πρόοδο των ελέγχων που πραγματοποίησε η 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίες αφορούσαν 
σημαντικές περιοχές κινδύνου. 

Πανδημία Covid-19 Ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις 
δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και 
ενέκρινε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου στο πλαίσιο συνεισφοράς της στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην λειτουργία του 
Ομίλου. 

 

Ετήσιο και Τριετές 
Πλάνο Εσωτερικού 
Ελέγχου -
Προϋπολογισμός 
για το έτος 2021 

Ενημερώθηκε και ενέκρινε το προτεινόμενο ετήσιο και τριετές 
πλάνο ελέγχου, τον προϋπολογισμό και το πλάνο εκπαίδευσης της 
Γενικής Διεύθυνσης για το 2021. 
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Θέμα Δραστηριότητα 

Διαδικασία 
Αξιολόγησης 
Κινδύνων 

Ενημερώθηκε για την ακολουθούμενη διαδικασία καθώς και για 
τα αποτελέσματα της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων 
που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ετήσια αξιολόγηση 
Διευθυντή Γενικής 
Διεύθυνσης 
Εσωτερικού 
Ελέγχου και 
Δήλωση 
Ανεξαρτησίας 

Αξιολόγησε την απόδοση του Γενικού Διευθυντή για το έτος 2020 
σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας της ΓΔΕΕΟ, και σε κοινή 
συνεδρία με την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής 
ενέκρινε την ετήσια αναπροσαρμογή της ετήσιας αμοιβής του 
Γενικού Διευθυντή. Επιπλέον, η επιτροπή ενημερώθηκε για τη 
Δήλωση Ανεξαρτησίας του Γενικού Διευθυντή για το έτος 2020. 

Follow up ευρημάτων 
υψηλού και μεσαίου 
κινδύνου 

Ενημερώθηκε για την πορεία των ευρημάτων υψηλού κινδύνου 
ανά τρίμηνο καθώς και για τα λοιπά ευρήματα ανά εξάμηνο. 

 

Εταιρική 
Διακυβέρνηση 

Ενημερώθηκε και ενέκρινε τη προσαρμογή του Συστήματος 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 
(«Εταιρεία») στις διατάξεις του ν. 4706/2020, την αναθεώρηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου και Εσωτερικού 
Ελέγχου βάσει του ανωτέρω νόμου και των κανονιστικών 
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την 
1/891/30.09.2020. 

 

 

Διάφορα Θέματα 

Ενημερώθηκε και ενέκρινε την επικαιροποίηση του εγχειριδίου 
λειτουργίας και του εντύπου «Όραμα-Στρατηγική- Αρχές ΓΔΕΕΟ» 
που σχετίζονται με την επικαιροποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας της ΓΔΕΕΟ με αφορμή το νέο νόμο περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης καθώς και την έρευνα ικανοποίησης των ελεγκτών 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας. 

 
 

Η Επιτροπή παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου μέσω των  
βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για τις ανωτέρω ενημερώσεις και την πρόοδο των  
σχετικών εργασιών.  
 

Κανονιστική 
Συμμόρφωση 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας 
κατά το 2020 και του 2021.  



12  

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 
Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη 
υπερσύνδεση της εταιρικής ιστοσελίδας: 
https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/corporate-responsibility-in-greece/SustainableCities/ 
 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ( «Όμιλος») έχει ενσωματώσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του και έχει δεσμευτεί μέσα από την Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που στοχεύει στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα, οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
(SDGs – Sustainable Development Goals). 
 
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, αντιμετωπίζει σειρά κινδύνων στις καθημερινές του 
δραστηριότητες, αναφορικά με τη χρήση επικίνδυνων και εύφλεκτων ουσιών και τεχνικών προκλήσεων σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης προϊόντων (πετρελαιοειδών και μη) ιδιαίτερης πολυπλοκότητας 
και σημαντικού μεγέθους. Αδυναμία διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων θα μπορούσε να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη λειτουργία και οικονομική θέση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών κυρώσεων, 
ή/και αδυναμία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 
 
Όσον αφορά τον έλεγχο κινδύνων που σχετίζονται με θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, ο 
Όμιλος χρησιμοποιεί σειρά διαδικασιών αντιμετώπισης κατά τον σχεδιασμό του εξοπλισμού και τη 
λειτουργία, για  
τη διαχείριση και τον περιορισμό τους και τους παρακολουθεί μέσω επιλεγμένων δεικτών απόδοσης (ΚΡΙs). 
Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς οργανώσεις για μέτρηση και σύγκριση σημαντικών δεικτών με 
την Ευρωπαϊκή πετρελαϊκή και χημική βιομηχανία, καθώς και τη μεταφορά και ενσωμάτωση βέλτιστων 
πρακτικών, για τη βελτίωση των επιδόσεών του σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. 

 
Α. Υγεία και Ασφάλεια 

 
Για τον Όμιλο η υγεία και η ασφάλεια, σε όλες τις δραστηριότητές του, αποτελεί τη σημαντικότερη 
προτεραιότητα. H συνολική προσέγγιση της διαχείρισης θεμάτων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια, 
περιλαμβάνει προγραμματισμένες πρωτοβουλίες και μέτρα πρόληψης για την εξάλειψη των κινδύνων και 
τη βελτίωση της απόδοσης. Παράλληλα, περιλαμβάνει συστήματα διαχείρισης, επιθεωρήσεις και δράσεις 
ενίσχυσης της ηγεσίας, σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες σε όλους τους 
χώρους εργασίας σε ευθυγράμμιση με τον διεθνή Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG–Sustainable 
Development Goal) του ΟΗΕ για Καλή Υγεία (SDG 3). 

 
Β. Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 

 
Ο Όμιλος, ως παραγωγός ενεργειακών προϊόντων αλλά και σημαντικός καταναλωτής, αντιμετωπίζει 
σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά όσον αφορά το 
φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής αυτό επηρεάζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, 
δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διαχείριση κόστους συμμετοχής 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών – EU ETS και των νομοθετικών αλλαγών, αλλά 
και ευκαιρία επιτάχυνσης των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, τις μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων-
ενεργειών με έμφαση στις ΑΠΕ και την αύξηση του χαρτοφυλακίου για την ενεργειακή μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. 
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Πρώτο βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεων/στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η 
αποτύπωση και η διαχείριση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν, τόσο από την πλευρά 
της αντιμετώπισης (mitigation) του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής όσο και από πλευράς της 
στρατηγικής προσαρμογής (adaptation) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το αυξημένο κόστος για 
καύσιμα και πρώτες ύλες, η μειωμένη ζήτηση ενεργοβόρων προϊόντων καθώς και τα πρόσθετα μέτρα για 
τον έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) αποτελούν κρίσιμα θέματα που 
εξετάζονται και αναλύονται μέσα από διαφορετικούς πυλώνες όπως π.χ. την υφιστάμενη και την 
επικείμενη νομοθεσία, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
Παράλληλα αναλύονται και οι διεθνείς προβλέψεις για την ενεργειακή αγορά και την κλιματική αλλαγή, 
ούτως ώστε να χαραχθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου. 
 
Πλέον ο Όμιλος έχει θέσει τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος μέχρι το 2030 ως τον 
βασικό στρατηγικό του στόχο. Βασική συνεισφορά θα έχει το πρόγραμμα απανθρακοποίησης των κύριων 
δραστηριοτήτων, με μείωση εκπομπών 30%, ενώ ένα 20% θα προέλθει από αντισταθμίσεις μέσω 
ανάπτυξης ΑΠΕ, με αρχικό στόχο τα 600 MW μέχρι το 2025 και τα 2 GW μέχρι το 2030. 

 
Γ. Κοινωνία 
 
Η συνεργασία του Ομίλου τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, που γειτνιάζουν 
οι εγκαταστάσεις μας είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο 
Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, 
ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία με ένα διευρυμένο κύκλο κοινωνικών εταίρων 
και όλοι μαζί εργαζόμαστε για το κοινό συμφέρον. Η νέα γενιά βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των 
προγραμμάτων μας με χορήγηση υποτροφιών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε νέους που διακρίνονται για το 
ταλέντο τους και τις επιδόσεις τους. Στηρίζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν προοπτικές για τους νέους. 

 
Δ. Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Ο Όμιλος επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, καθώς έχει ως στόχο η δραστηριότητά 
μας να είναι σύμφωνη με τις αρχές διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού και να διέπεται από 
συγκεκριμένες αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι αρχές και οι αξίες αυτές 
προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων 
και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή μας συνέχεια. 

 

 
Μαρούσι, 17 Μαίου2022 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

Lorraine Σκαραμαγκά          Ιορδάνης Αϊβάζης Παναγιώτης Τριδήμας 
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Παράρτημα – Βιογραφικά Σημειώματα 
 

Lorraine Σκαραμαγκά  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

 
Η κ. Σκαραμαγκά γεννήθηκε στη Σκωτία το 1956. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, με 
πτυχία ΜΑ (Γλώσσα και Φιλολογία) και LLB (Νομικά). Είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW), καθώς και μέλος (σε αναστολή) του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).  
 
Διαθέτει μακρά εμπειρία στη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και στην ελεγκτική. Εργάστηκε στην Arthur 
Andersen στο Λονδίνο μεταξύ 1979 και 1985, και την περίοδο 1985-2005 στην  Coopers & Lybrand/PwC 
στην Ελλάδα, στην οποία και έγινε εταίρος (partner) το 1991. Εν συνεχεία, μεταξύ 2005 και 2011 υπήρξε 
Σύμβουλος/Οικονομική Διευθυντής της ναυτιλιακής εταιρείας, Alpha Tankers & Freighters International 
Ltd, και, κατά την περίοδο 2007-2020, πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου των τραπεζών Eurobank Bulgaria 
(Postbank) and Eurobank Serbia (Beograd). 
 
Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Eurobank Private Bank 
Luxembourg. Επίσης παρέχει συμβουλές σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας στο τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου μεγάλης τράπεζας στην Ελλάδα και ενεργεί ως σύμβουλος στον ναυτιλιακό τομέα.  

 

Ιορδάνης Αϊβάζης  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες (Τμήμα 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο του Lancaster (Αγγλία) στα οικονομικά (Postgraduate Diploma in Economics) και σε 
Marketing και Finance (M.A.). 
 
Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ διετέλεσε Γενικός 
Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (CFO) και Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής (Chief Operating 
Officer) της ΟΤΕ Α.Ε.. Μετά την εξαγορά της ΟΤΕ από την Deutsche Telekom (DT) διετέλεσε και μέλος 
(Εκτελεστικό) του διοικητικού συμβουλίου της ΟΤΕ και του European Management Board της DT. Επίσης, 
διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. 
 
Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων της Τραπέζης Ελλάδος και μέλος του διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). 
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Παναγιώτης Τριδήμας  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

 
Ο κ. Τριδήμας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πτυχίο στις 
Νομικές Επιστήμες, κάτοχος Μεταπτυχιακού (LL.M.) και Διδακτορικού τίτλου σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ με ειδίκευση στην Εναρμόνιση της Ρύθμισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
 
Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1987 και δικηγόρος (Barrister) Αγγλίας και Ουαλίας από το 2000 και έχει 
παραστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και επενδυτικών διαιτητικών δικαστηρίων.   
 
Στο παρελθόν κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στα Πανεπιστήμια του Μπέρμιγχαμ, του Σαουθάμπτον, του 
Κέιμπριτζ και του Λονδίνου (Queen Mary), ενώ έχει εργαστεί και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ως Référendaire. Έχει διδάξει σε σειρά Πανεπιστημίων στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. 
Σήμερα είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου στη 
Νομική Σχολή Dickson Poon, στο King’s College του Λονδίνου, ενώ παράλληλα είναι καθηγητής και 
διακεκριμένος ερευνητής (Nancy A. Patterson Distinguished Faculty Scholar) στη Νομική Σχολή του 
Pennsylvania State University και επισκέπτης καθηγητής στο College of Europe στην Μπρύζ. Εργάζεται ως 
δικηγόρος (Barrister) στα Matrix Chambers στο Λονδίνο. 
 
Διαθέτει εμπειρία στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις έχοντας υπάρξει σύμβουλος των ευρωπαϊκών 
θεσμών επί πλήθους νομικών ζητημάτων καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις 
διαπραγματεύσεις του Brexit, καθώς και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2002-
2003 με έμφαση στα ζητήματα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωση. 
 
Την περίοδο 2005-2013 διετέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG 
Eurobank και από τον Φεβρουάριο 2020 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
 
Έχει δημοσιεύσει πλήθος νομικών μελετών και έχει συγγράψει σημαντικά εγχειρίδια Ευρωπαϊκού Δικαίου. 


