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Εισαγωγή
Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») είναι στην ευχάριστη θέση μέσω της Παρούσας Έκθεσης να
ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρώσει τις
αρμοδιότητές της κατά τη διάρκεια των παρόντων απαιτητικών καιρών με σημαντικές προκλήσεις.
Αρχικά, η Εταιρεία έπρεπε να ανταποκριθεί στις πρωτοφανείς προκλήσεις της παγκόσμιας πανδημίας
COVID-19. Είμαστε περισσότερο από ικανοποιημένοι από την ευελιξία, την καινοτομία και την επιμονή που
έχουν δείξει οι άνθρωποι μας για να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και να
λειτουργούν με ασφάλεια παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις και την ανάγκη
διατήρησης κοινωνικής απόστασης και εργασίας εξ αποστάσεως. Από την πλευρά της Επιτροπής, είναι
καθησυχαστικό να βλέπουμε τον οργανισμό να προσαρμόζεται, ώστε να διατηρεί την αποτελεσματικότητα
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID υπήρξαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του έτους
για ολόκληρη την Εταιρεία, και συνεχίζουν να γίνονται αισθητές καθώς βαδίζουμε στο 2021, και είμαι στην
ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η Επιτροπή έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της
αντίδρασης του Ομίλου στην κρίση μέσω των τακτικών δραστηριοτήτων της.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ισχύς του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών
αναφορών και η δέσμευσή μας να το βελτιώνουμε συνεχώς, θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη
βιωσιμότητα της Eταιρείας.

Σκοπός της Επιτροπής και βασικές αρμοδιότητες
Ενώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ατομικά και συλλογικά καθήκον να ενεργούν προς το
συμφέρον της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου έχει ιδιαίτερο ρόλο, ενεργώντας ανεξάρτητα από τα
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των μετόχων
προστατεύονται δεόντως σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τα συστήματα εσωτερικού
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη για τον τρόπο
που αντιμετωπίζει η Εταιρεία τη διαχείριση κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Η Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το πώς εκτελεί τις αρμοδιότητές της και
διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μια πλήρης καταγραφή αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής περιέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος επανεξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε
ώστε να συμμορφωθεί με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου - 2018 και του Οδηγού περί Επιτροπών
Ελέγχου 2016 του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Financial Reporting Council). Ο
εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμος στο
https://www.mytilineos.gr/media/5djp5ehm/audit_committee_terms_of_reference_en.pdf.
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Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

Σύνθεση της Επιτροπής, δεξιότητες και εμπειρία
Η Επιτροπή απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν
συστάσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλος της
Επιτροπής.
Κατά το 2020 η Επιτροπή αποτελούνταν από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και ένα μέλος, το οποίo εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις
07.06.2018. Το μέλος που δεν είναι Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πριν
από το διορισμό των νέων μελών, και διατήρησε τη θέση του για λόγους συνέχειας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με
τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ή κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση της Επιτροπής κατά το 2020
Μέλος

Ιδιότητα

Θητεία

Αλέξιος Πιλάβιος

Πρόεδρος

07.06.2018 – 07.06.2022

Ιωάννης Πετρίδης

Μέλος

07.06.2018 – 02.02.2021(*)
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Κωνσταντίνος Κoτσιλίνης

Μέλος

07.06.2018 – 07.06.2022

(*) Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 02.02.2021, ο Ιωάννης Πετρίδης μετά τον διορισμό του ως Ανώτερου
Ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director) και Προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών &
Υποψηφιοτήτων και λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, παραιτήθηκε από την Επιτροπή και τον
διαδέχθηκε η Τίνα ( Κωνσταντίνα) Μαυράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η δικηγόρος κα Βασιλική Πράντζου είναι Γραμματέας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικής,
λειτουργίας επιτροπής ελέγχου, εσωτερικό έλεγχο και οικονομικής διεύθυνσης και τουλάχιστον ένα από
τα μέλη της, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
ή λογιστική.
Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής επισυνάπτονται στην παρούσα Έκθεση.
Επίσης η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τους αναγκαίους πόρους ώστε να λαμβάνει τη συνδρομή
εξωτερικού συμβούλου εάν και εφόσον χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια του 2020 η Επιτροπή δεν ζήτησε τη
συνδρομή εξωτερικού συμβούλου.

Συνεδριάσεις και λειτουργία Επιτροπής
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και πραγματοποιεί
έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συζητά με το Διοικητικό Συμβούλιο για
τις εργασίες της Επιτροπής σε κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο συνεδριάσεων.
Κατά το 2020, η Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτική βάση (12 φορές συνολικά) και συζήτησε για όλα τα
θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, με έμφαση στα ακόλουθα: α) Εξωτερικός
Έλεγχος και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εσωτερικός έλεγχος, γ) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
και Διαχείρισης Κινδύνων, δ) Διακυβέρνηση, ε) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες / σκοπό
της Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.
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Χρήση χρόνου συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά το 2020

10%

Εξωτερικός Έλεγχος και
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

4%

Εσωτερικός Έλεγχος

16%

48%

22%

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και
Διαχείρισης Κινδύνων
Διακυβέρνηση
Λοιπά Θέματα

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν το 100% των συνεδριάσεων για το 2020.
Εναπόκειται στην ευχέρεια της Επιτροπής να αποφασίσει εάν διευθυντικά στελέχη που συμμετέχουν στη
Διοίκηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) ή άλλων διευθυντικών
στελεχών μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προσκληθούν να παρέχουν ενημέρωση στην Επιτροπή
και να παρίστανται σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Κανείς εκτός των μελών της Επιτροπής, της Γραμματέας της Επιτροπής, της Εταιρικής Γραμματέας και των
αναπληρωτών τους δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται σε συνεδρίαση της Επιτροπής.
Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου προσκλήθηκε και παρακολούθησε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή συναντήθηκε με βασικά διευθυντικά στελέχη, όπως ο
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο υπεύθυνος Μη Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Non
Financial Risk Officer) και ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Τέλος, η Γραμματέας της Επιτροπής
και η Εταιρική Γραμματέας παρακολούθησαν όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας για τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. Κατά την ίδια
παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και για τις κύριες λογιστικές παραδοχές 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 2018, και για τα κύρια
θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξη των Καταστάσεων αυτών. Η
Επιτροπή Ελέγχου συνέταξε ενημερωτική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την έγκρισή
τους. Στην ίδια έκθεση η Επιτροπή Ελέγχου επεξήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο πως συνέβαλε ο
υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος
της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.
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Η Επιτροπή συζήτησε με τον εξωτερικό ελεγκτή (Grant Thornton) και την Οικονομική Διεύθυνση της
Εταιρείας τα κύρια θέματα ελέγχου κατά τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας για το εταιρικό έτος που έληξε στις 31.12.2019.
Η Επιτροπή Ελέγχου επίσης ενημερώθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας για τις Συνοπτικές
Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι
οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο 1.1.2020 έως 30.6.2020. Κατά την ίδια
παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και πάλι για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που
υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που
δεν διαφέρουν από αυτές που υιοθέτησε η Εταιρεία το 2019. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε το Διοικητικό
Συμβούλιο και εισηγήθηκε την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτών.

Εξωτερικοί Ελεγκτές
Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει πρωτεύουσα αρμοδιότητα στην επιλογή του κυρίου εταίρου ελέγχου (τακτικού
ελεγκτή). Στα σχετικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται: η διαπραγμάτευση της αμοιβής
και του εύρους του ελέγχου, 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 2020, μετά από πρόταση της
Οικονομική Διεύθυνσης της Εταιρείας, η Επιτροπή πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο η Grant Thornton
να διοριστεί εκ νέου ως Εξωτερικός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας
και του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

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 ετήσια δήλωση ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή και συζητά
μαζί του απειλές, που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τους τρόπους
με τους οποίους διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των απειλών. 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.
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
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
εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και οι
δραστηριότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
Θέμα

Τακτικός Έλεγχος
2019

Δραστηριότητα

•

•
•
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Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές παρουσίασαν στην Επιτροπή τις
εκθέσεις
τους
σχετικά
με
τον
έλεγχο
των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου για τη χρήση 2019. Συζητήθηκαν τα κύρια θέματα
που εξέτασαν οι Ελεγκτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου
τους.
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ανέφεραν τα ευρήματα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των εσωτερικών
διαδικασιών της χρήσης 2019 ( Management letter).
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την
ολοκλήρωση των εργασιών τους σχετικά με τον φορολογικό
έλεγχο των χρήσεων 2018 και 2019.

Έλεγχος των
ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές παρουσίασαν στην Επιτροπή την ανάλυσή
τους αναφορικά με τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2020. Συζητήθηκαν τα
κύρια θέματα που εξέτασαν οι Ελεγκτές κατά τη διάρκεια του
ελέγχου τους.

Ειδική Έκθεση

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές παρουσίασαν στην Επιτροπή την ειδική
έκθεσή τους η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία (ν. 4449/2017
και Ε537/2014) σχετικά με τον έλεγχό τους επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σε ατομικό και
ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019.

Διαδικασία τακτικού
ελέγχου

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόοδο
των εργασιών τους σχετικά με τον τακτικό έλεγχο και τα ευρήματα
της χρήσης 2020.

Συναντήσεις με τους
Εξωτερικούς
Ελεγκτές

Κατά το 2020, η Επιτροπή πραγματοποίησε συναντήσεις με τους
Εξωτερικούς Ελεγκτές χωρίς τη παρουσία μελών της Διοίκησης.

Χρήση των εξωτερικών ελεγκτών για 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 φορές κρίνεται πιο αποδοτικό οι εξωτερικοί ελεγκτές να
παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να υφίστανται λόγοι
εμπιστευτικότητας που καθιστούν τους εξωτερικούς ελεγκτές την 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 αλλοιώσει 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:
•
•
•
•

•

ενδεχόμενες απειλές κατά της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που προκύπτουν από την παροχή
της υπηρεσίας και τυχόν διασφαλίσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση των απειλών αυτών τόσο, όσο
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτή,
τη φύση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών,
εάν οι δεξιότητες και η εμπειρία του ελεγκτικού γραφείου το καθιστούν τον πλέον κατάλληλο πάροχο
της μη ελεγκτικής υπηρεσίας,
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 2020, 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 μας.

Εσωτερικός Έλεγχος
Η Επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας, του ρόλου και της αποτελεσματικότητας
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου όπως επίσης και του προγράμματος ελέγχου της πραγματοποίησε
τακτικές συναντήσεις με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. Τα κύρια θέματα που εξετάστηκαν εντός του
2020 είναι τα ακόλουθα:
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Θέμα

Δραστηριότητα

Αποτελέσματα
εσωτερικού ελέγχου

Εξετάστηκαν τα σημαντικότερα ευρήματα των εσωτερικών ελέγχων
όπως επίσης και οι απαντήσεις της Διοίκησης.

Πανδημία Covid-19

H Επιτροπή ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που προκάλεσε η πανδημία
Covid-19.

Εύρος κάλυψης
ελέγχων της
Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή παρακολούθησε την πρόοδο των ελέγχων που
πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίες
αφορούσαν σημαντικές περιοχές κινδύνου.

Πλάνο Εσωτερικού
Ελέγχου και
προϋπολογισμός για
το έτος 2021

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το προτεινόμενο πλάνο ελέγχου και
προϋπολογισμό της Διεύθυνσης για το 2021, τα οποία εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή.

Ετήσια αξιολόγηση
Διευθυντή
Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου.

Εσωτερικός έλεγχος
πληροφοριακών
συστημάτων που
πραγματοποιήθηκε
από ανεξάρτητο
εξωτερικό σύμβουλο
(PwC)

Η Επιτροπή ενέκρινε παρουσίαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο
σχετικά με τα ευρήματα της Β’ φάσης ελέγχου των πληροφοριακών
συστημάτων της Εταιρείας εκ μέρους της PwC και της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου
Συγκεκριμένα θέματα που εξετάστηκαν και δραστηριότητες που πραγματοποίησε η Επιτροπή κατά το
έτος 2020 περιλάμβαναν τα ακόλουθα:
Θέμα
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Δραστηριότητα

Αναδυόμενοι
κίνδυνοι λόγω Covid19

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Non-Financial Risk Officer
αναφορικά με το μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την
αναγνώριση αναδυόμενων κινδύνων λόγω του COVID-19.

Μη
χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Non-Financial Risk Officer για την
πρόοδο των εργασιών του εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων του.

Έργο αξιολόγησης
της επάρκειας των
διαδικασιών
κεντρικών και
υποστηρικτικών
υπηρεσιών στο
πλαίσιο COSO 2013

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία του έργου «Αξιολόγηση
της επάρκειας των διαδικασιών κεντρικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο COSO 2013» τόσο από τα αρμόδια στελέχη
της Εταιρείας, όσο και από την συμβουλευτική εταιρεία που έχει
αναλάβει το σχετικό Έργο .

Κανονιστική
Συμμόρφωση

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το έργο της Διεύθυνσης Κανονιστικής
Συμμόρφωσης.

Λοιπά σημαντικά Θέματα
Θέμα

Δραστηριότητα

Εταιρική
Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για συγκεκριμένες διευκρινίσεις που δόθηκαν από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για
την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Πρόγραμμα
εργασιών για το έτος
2020

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασιών της για το έτος 2020.

Εκθέσεις προς το
Διοικητικό
Συμβούλιο

Η Επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε εκθέσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές
της, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019,
όπως επίσης και για τα τρίμηνα που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019, την 31η
Μαρτίου 2020, την 30η Ιουνίου 2020 και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις ανωτέρω ενημερώσεις και την πρόοδο των σχετικών
εργασιών / έργων σε εξέλιξη.
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Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 (άρθρο 74), η Επιτροπή Ελέγχου καλείται να υποβάλει στη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων την παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής της Πολιτικής
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι ακόλουθες παράγραφοι παρουσιάζουν μια συνοπτική περιγραφή
της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του “εταιρικού DNA” της MYTILINEOS και κατ’
επέκταση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω
της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις
σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο
αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης1.
Η Εταιρεία μελετώντας προσεκτικά τις υφιστάμενες σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
οικονομικές προκλήσεις, που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της, προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας
στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας,
για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής
προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.

1

Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής της MYTILINEOS στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες Εθνικές προτεραιότητες κατά
την περίοδο 2016 – 2020, παρουσιάζεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 της Εταιρείας, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.mytilineos.gr/el-gr/csrreports/publications).
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H νέα στρατηγική της Εταιρείας, υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή
Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή
Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.
Αναλυτικά:
Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη δέσμευση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
στη συμβολή της προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων. H MYTILINEOS έχει πλήρη επίγνωση ότι η κλιματική
αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, για την επόμενη
δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ένταση εκπομπών CO₂ στις παραγωγικές διαδικασίες τόσο του
αλουμινίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας, η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό στοιχείο για τη
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία σχεδίασε μια επίκαιρη στρατηγική
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η οποία κατευθύνει τις πρωτοβουλίες της για μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, τη Συμφωνία των
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας, που καθορίζει τη
συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal). Η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ελληνική
βιομηχανία που θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO₂ για
το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος ως προτεραιότητα της
νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Επιπλέον, η δημιουργία νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας με προσανατολισμό
στη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς (Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και
Αποθήκευσης Ενέργειας και Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης) προβλέπεται ότι θα διαδραματίσουν, την
επόμενη κρίσιμη δεκαετία, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών
θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία στην MYTILINEOS να κλιμακώσει τον θετικό
της αντίκτυπο και να γίνει μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό.
Το δεύτερο επίπεδο αναδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη
βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις
της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Μέσω της ESG προσέγγισης η
MYTILINEOS ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις
σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις
σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα
ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.
Το τρίτο επίπεδο, εκφράζει την υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, τα
τελευταία 12 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και της δέσμευσης
της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Ε.Κ.Ε. για την
MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως
βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την
ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Μαρούσι, 27.04.2021
Η Επιτροπή Ελέγχου
Αλέξιος Πιλάβιος
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Κωνσταντίνα Μαυράκη

Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης

Παράρτημα – Βιογραφικά Σημειώματα
Αλέξιος Πιλάβιος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και
μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ABC Factoring. Είναι επίσης μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας
Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.
Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των
Κεφαλαιαγορών.
Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο
χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και
Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδας Wealth Management) και μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017).
Έχει διατελέσει επίσης για αρκετά χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset
Management (1992-2004). Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών
Επενδυτών.
Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα
Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ.
Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος BSc (Econ) από το
London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά
της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Ιωάννης Πετρίδης
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
Ο κ. Γιάννης Πετρίδης διετέλεσε κατά την περίοδο 2013-2018 Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Refresco N.V., με έδρα το Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ποτών ιδιωτικής ετικέτας
στον κόσμο, με έσοδα περίπου 4 δισ. Ευρώ και 60 μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική
και το Μεξικό. Ο Γιάννης ήταν επικεφαλής της εισαγωγής της Εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ
το 2015. Μέχρι το 2016, κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Largo
(μητρικής της Wind Hellas), σημαντικού παρόχου σταθερών, ευρυζωνικών και κινητών τηλεπικοινωνιών
στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Γιάννης είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PUIG, με παγκόσμια
παρουσία στην αγορά της μόδας και των αρωμάτων, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται εμπορικές
επωνυμίες όπως η Nina Ricci, η Paco Rabanne, η Carolina Herrera και ο Jean Paul Gaultier. Επιπλέον, είναι
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της PUIG. Ταυτόχρονα κατέχει την θέση του Senior
Advisor της Triton Private Equity με βάση την Φρανκφούρτη. Την περίοδο 2005-2014 διετέλεσε
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Campofrio Food Group, της μεγαλύτερης εταιρείας
αλλαντικών στην Ευρώπη, ο οποίος εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Κατά το διάστημα αυτό,
διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και μέλος
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
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Κατά την περίοδο 2010-2013 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Panrico (Ισπανία),
ηγέτιδας στον κλάδο των σνακ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Ο Γιάννης εργάστηκε επί 23 χρόνια με την PepsiCo Inc. Μεταξύ 2000-2010 διετέλεσε Πρόεδρος Ευρώπης
του ομίλου εμφιάλωσης Pepsi Bottling Group, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου σε χώρες
όπως η Ρωσία, η Ισπανία και η Τουρκία, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών,
δημιουργώντας μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 20 εγκαταστάσεις παραγωγής και
πάνω από 10000 εργαζομένους. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της PBG, η οποία αποσπάστηκε την PepsiCo
και εισήχθη στο NYSE το 1999. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Προέδρου PepsiCo Ισπανίας. Διετέλεσε
επίσης Πρόεδρος της PepsiCo Ελλάδας/Βαλκανίων, ενώ κατείχε και διάφορες θέσεις μάρκετινγκ και
franchise στην εταιρεία, στη Μέση Ανατολή, ασχολούμενος με όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τόσο του
Τομέα Ποτών όσο και του Τομέα Τροφίμων της PepsiCo.
Πριν από την PepsiCo, ο Γιάννης συνεργάστηκε με την Procter and Gamble Company, στη Μέση Ανατολή
και τις ΗΠΑ.
Γεννήθηκε το 1958 και έχει πτυχίο Bachelors και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters με Διάκριση) στις
Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard Business
School. Κατάγεται από την Κύπρο.

Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των
χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και
ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το
Λονδίνο. Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και
Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε
επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και
αναδυόμενες αγορές. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε
χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του
Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά
στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα
Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση
ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου . Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA
in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London
Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το
UK Institute of Directors.

Κώστας Κοτσιλίνης
Μη Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ο Κώστας Κοτσιλίνης γεννήθηκε στην Νέα Ζηλανδία το 1946. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Victoria του
Wellington, και απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Commerce and Administration. Έχει διπλή υπηκοότητα,
Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας και ομιλεί τις δύο γλώσσες.
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Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 1968 στη εταιρεία Coopers & Lybrand στο Wellington, και
μετατέθηκε στο γραφείο του Λονδίνου το 1972 και μετέπειτα το ίδιο χρόνο στο γραφείο της Ελλάδος. Από
το 1978 έως το 2003 ήταν επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwC Greece. Tα
τελευταία χρόνια ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board of the European Financial
Reporting Advisory Group (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee of UNICE (2002-2005).
Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντί-Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της
Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Κατά το διάστημα αυτό
εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σχετικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελληνική Προεδρία
διετέλεσε Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα ελεγκτικά θέματα.
Είναι Πρόεδρος (από το 2006) του Διοικητικού Συμβουλίου ελληνικής θυγατρικής εταιρείας, ασφαλιστικού
ομίλου του Ισραήλ, Αντί-Πρόεδρος του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" (από το 2006) και μέλος
της Επιτροπής Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε. Από το 2006 διατελεί ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής
Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Από το 1991 έως το 2020 ήταν Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα και του έχει
απονεμηθεί, δύο φορές, παράσημο για τις υπηρεσίες αυτές από την Βασίλισσα της Αγγλίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΑΝΤΖΟΥ
Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου
Η Βασιλική Πράντζου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Ιδιωτικό Δίκαιο Α)
από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένη
διαμεσολαβήτρια και έχει παρακολουθήσει επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση
επιχειρήσεων για στελέχη (e-mba) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006 και εντάχθηκε στο Νομικό Τμήμα της Εταιρείας
το 2014.
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